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JOC COOPERATIU “CONSTRUÏM UNA BRESCA”
ACTIVITAT POSTERIOR a la visita a l’Aula Apícola 
de Can Parcala



Quin tipus
d’animal és

l’abella?

Quins són els 
colors 

predominants del 
cos de l’abella?

Quines són les 
parts del cos de 

l’abella?

Quants ulls té 
l’abella?

De què
s’alimenten les 

abelles?

Quin és l’ordre del 
cicle de la vida de 

l’abella?

Quins són els
habitants del 

rusc?

Quina és la funció
principal de la 

reina?

Quina és la funció
principal de 

l’abellot?

Alguna de les 
funcions de 

l’obrera són…

De què s’alimenta
l’abella reina?

Com es diu la 
persona que cuida 

les abelles?



Quina és la funció
principal de les 

abelles?

Què és la 
pol·linització?

Quins productes
obtenim de les 

abelles?

Com es diu la casa 
de les abelles?

Com es 
comuniquen les 

abelles?

De què depèn el 
color i el gust de la 

mel?

Quin és un dels
valors que 

aprenem de les 
abelles?

En un món sense
abelles…



Insecte, 
himenòpter 
invertebrat. 

Marró i negre Cap, tòrax i 
abdomen 3 ulls simples i 2 

compostos

D’aigua, nèctar i 
pol·len Ou, larva, pupa i 

adulta
L’abella reina, 

l’obrera i l’abellot
La posta d’ous

Fecundar l’abella
reina

Cuidar i alimentar 
les larves De gelea reial Abellaire



La pol·linització
Procés que 
permet la 

reproducció de les 
plantes

Mel, cera, pròpolis 
i gelea reial Rusc

A través de la 
dansa i les 

feromones (olors)

Depèn del nèctar 
de les flors de què

s’alimenten les 
abelles

Treball en equip 

Desapareixerien 
una gran quantitat 
de cultius, fruites i 

flors



Quin tipus 
d’animal és 

l’abella?

Insecte, 
himenòpter 
invertebrat.

Quins són els 
colors 

predominants 
del cos de 
l’abella? Marró i 

negre

Quines són
les parts del 

cos de 
l’abella?

Cap, tòrax i 
abdomen

Quants ulls
té l’abella?

3 ulls simples 
i 2 compostos

De què
s’alimenten
les abelles?

D’aigua, 
nèctar i 
pol·len

Quin és
l’ordre del 
cicle de la 

vida de 
l’abella? Ou, larva, 

pupa i 
adulta

Quins són els
habitants del 

rusc?
L’abella
reina, 

l’obrera i 
l’abellot

La posta 
d’ous

Quina és la 
funció

principal de 
la reina?

Quina és la 
funció

principal de 
l’abellot?

Fecundar
l’abella reina

Alguna de les 
funcions de 

l’obrera són…

De què
s’alimenta

l’abella
reina?

De gelea
reial

Com es diu
la persona 
que cuida 

les abelles?

Abellaire

Quina és la 
funció

principal de 
les abelles?

La 
pol·linització

Què és la 
pol·linització?

Cuidar i 
alimentar les 

larves

Procés que 
permet la 

reproducció
de les plantes

Quins
productes

obtenim de
les abelles?

Mel, cera, 
pròpolis i 
gelea reial

Com es diu
la casa de 

les abelles?

Com es 
comuniquen 
les abelles?

De què
depèn el 
color i el 
gust de la 

mel?

Quin és un 
dels valors

que 
aprenem de 
les abelles?

Rusc

En un Món
sense

abelles…
A través de la 

dansa i les 
feromones 

(olors)

Depèn del 
nèctar de les 
flors de les 

que 
s’alimenten 
les abelles

Desapareixerien 
una gran 

quantitat de 
cultius, fruites i 

flors

Treball en 
equip 
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