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Títol de la proposta: El REGNE ANIMAL 

Aquesta setmana us proposem:  

• Visualització d’un vídeo sobre la classificació dels éssers vius. 

• Visualització d’un vídeo sobre el Regne Animal. 

• Elaboració d’un mapa conceptual sobre els invertebrats i vertebrats. 

• Elaboració d’un treball sobre un animal escollit seguint el guió. 

• Conèixer què és una faula i redacció d’una faula coneguda o inventada. 

• L’autoavaluació.  

 

Què hauràs de presentar?  

• ACTIVITAT 1: Foto o document  d’un mapa conceptual sobre els invertebrats 

i invertebrats, a través de la visualització del vídeo. 

• ACTIVITAT 2:  Un Power Point, Word, fotos d’un mural sobre el treball del teu 

animal, seguint el guió que et donarem. 

• ACTIVITAT 3: Visualització del vídeo “La liebre i la tortuga” i redacció d’una 

faula coneguda o inventada en un document o a mà i enviar-la a través d’una 

foto. 

• ACTIVITAT 4: Omplir la rúbrica de la proposta 6. 

En acabar les activitats haureu de reflexionar si heu aconseguit el següent: 

- He entès  la classificació dels animals de Regne Animal (entre vertebrats i 

invertebrats) i he sabut crear el mapa conceptual. 

 



 

 

-He respost a totes les preguntes del guió i estic content amb el resultat del meu Power 

Point/ mural sobre l’animal que he escollit. 

- He entès què és una faula i sé explicar les seves característiques.  

- He sigut capaç de fer la recerca d’una faula o inventar-me-la.  

- He sabut explicar la moralitat de la faula que he explicat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROPOSTA 6: EL REGNE ANIMAL 

 

Per començar us proposem veure aquest vídeo on es parla de la classificació de tots 

els éssers vius, que va des de un simple bacteri d'una única cèl·lula, passant per les 

plantes i els animals. 

CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS 

 

 ACTIVITAT 1: 

Mirant el vídeo, ja sabem que dins dels éssers vius hi és el Regne Animal, ara fes tu 

la classificació del Regne Animal a partir d’aquest mapa conceptual, entre vertebrats 

i invertebrats. Hauràs d’enviar una foto o el document del teu mapa conceptual. Agafa 

apunts i endavant!! 

ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GS34snY_P4o&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=RDUjqgMTSAI


 

 

      

 ACTIVITAT 2:  

Ara que ja saps més sobre els animals, has d’escollir un. Et donarem un guió que 

hauràs de seguir. El podràs fer en un Power Point, en un Word, en un mural… Posa 

fotos o dibuixos que vagin il·lustrant el que expliques. Cal que elaboris el text (no posis 

res que no entenguis o que no puguis explicar).  

El guió del treball és el següent: 

1. Nom del teu animal. 

2. Classificació dins del Regne Animal  (és vertebrat o invertebrat?, a quin grup 

pertany?...) 

3. Descripció física de l’animal (dibuixa o busca una imatge). 

4. Habitat: on viu? 

5. Funcions alimentàries: què menja? 

6. Com es reprodueix? 

7. Està en perill d’extinció? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA FÁBULA 

 

 

 

 

 

En esta actividad trabajaremos en lengua Castellana. Por lo tanto, Recordad que 

tendréis que hacer el retorno en esta lengua.  

¿Qué es una fábula? 

Las fábulas son pequeñas historias literarias en las que 

sus personajes son siempre animales o cosas 

animadas que presentan características humanas.  

La finalidad de las fábulas es educar, es decir, 

concluyen con una enseñanza, llamada moraleja. 

A continuación, os presentamos un link de un vídeo de 

la fábula “La liebre y la tortuga”: Visualiza y reflexiona 

sobre su moraleja: FÁBULA: La liebre y la tortuga 

Después de ver el vídeo… 

¿Cuál es la moraleja? 

La tortuga nos ha enseñado que paso a paso, despacio pero sin pausa también se 

alcanza  la meta. Por eso nunca te angusties por ir demasiado lento, porque lo 

importante es no detenerse y seguir con paso firme y constante. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3eGcFCSmNo


 

 

Recordemos las características de las fábulas... 

1. Son textos breves. 

2. Los personajes son animales u objetos que actúan como humanos. 

3. Siempre tienen una moraleja, una enseñanza. 

4. Critica ciertos comportamientos y actitudes que tienen los humanos. 

    

     ACTIVIDAD 3: 

Ahora es tu turno! Redacta una fábula conocida o invéntatela teniendo en cuenta las 

características mencionadas anteriormente. Después reflexiona y explica la moraleja. 

Puedes presentarlo en un documento Word, o a mano. 

Si te has quedado con las ganas de conocer otras fábulas aquí te dejamos dos 

enlaces más:  

- Fábula: El león y el ratón Fábula: El ratón y el León  

- Fábula: Pedro y el lobo Fábula: Pedro y el lobo 

 

  ACTIVITAT 4: AUTOAVALUACIÓ  

 

Accedeix a aquest enllaç per accedir-hi: 

https://forms.gle/Y9uE12bMuoc2mZjU8 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybFkMOPwkTw
https://www.youtube.com/watch?v=dXUyO-3otO0
https://forms.gle/Y9uE12bMuoc2mZjU8

