
PROJECTE CUCS DE SEDA 
 

Amb l’arribada de la primavera, va arribar a l’aula una caixa de cartró plena d’ous de cucs de seda. Va ser 
molt sorprenent observar com al cap de, només, dues hores el primer cuc ja sortia del seu ou. Amb l’ajuda 
de les lupes el vam poder mirar més de prop, era molt petit. Li vam donar les primeres fulletes de morera i 
ara cada matí, una de les primeres coses que fem és agafar les lupes per mirar quants cucs han nascut i 
anotar-ho a la nostra taula d’observació.  

 

Ens hem estat fent preguntes com: què és el primer que mengen els cucs?, per què es diuen cucs de seda?, 
què passarà amb aquests cucs?, quant temps passaran tancats dins el seu capoll?, d’on treuen el fil per a 
fer el capoll?... que hem anat responent a través de la consulta d’un llibre on s’expliquen moltes d’aquestes 
coses, intercanviant opinions i mirant alguns vídeos.  

 

 



I hem explorat tot aquest coneixement a través de diferents llenguatges:  

- L’escrit: descobrint com s’escriuen el nom de les diferents fruites, com es llegeix i s’escriuen els 
diferents personatges del conte i experimentant com serien els seus traços amb diferents eines.  

 

- El corporal: com seria moure’s com un cuc, estar tancat dins un ou o un capoll o volar com una 
papallona? També vam representar en petites escenes de teatre la cançó del cuc poruc del Pot Petit.  

 

- El musical: cantant i representant amb el cos el fort i el fluix segons cada element, cantant la cançó 
del Pot petit...  

- El matemàtic: a través d’enigmes matemàtics: quantes peces de fruita va menjar al final 
l’erugueta?, quants gomets necessitem per recrear la papallona del model?...   
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- L’artístic: experimentant amb la simetria de les papallones, creant els nostres insectes amb 
plastilina.
..   

 

 

 

 
- L’oral: aquests dies hem estat aprenent la rima amb 

moviment del cuquet (adaptació feta de la Tamara 
Chuvaroksky), que ens va molt bé per escalfar la llengua, 
per connectar els dos hemisferis cerebrals i moure dits, 
canells i mans, entrenant d’aquesta manera la motricitat 
fina, alhora que aprenem de memòria uns moviments i un 
text de manera lúdica. Ens podeu escoltar aquí.  

 

 

A més a més, aquest projecte també ens ha donat peu a parlar de l’alimentació. Què són els aliments? Per a 
què serveixen? Quins aliments són saludables i quins no... Vam presentar la piràmide de l’alimentació, que 
ens orienta dels aliments que hem de menjar diàriament, setmanalment o ocasionalment i hem triat de la 
nostra caixa d’aliments de la cuineta un aliment cadascú, l’hem buscat a la piràmide i l’hem classificat.  
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Finalment, durant les sortides d’entorn que hem fet aquestes setmanes, hem estat molt atents per si podíem 
veure alguna eruga o alguna papallona i es deixava fotografiar. Fins i tot, la Maria va poder veure dues 
papallones enganxades per la cua, copulant, i després ens vam poder mirar la fotografia.  

 

 

 

 

 

Per acabar, vam respondre a la pregunta “què li passa a la papallona?” a través de la representació en un 
foli en blanc. A la nostra manera vam donar resposta a la pregunta i després ho vam explicar oralment, 
fet que ens va ajudar adonar-nos del que hem après amb aquest projecte.  

 

A través d’aquesta eina de final obert, els infants representen les seves idees, materialitzant-les i donant-
los forma.  


