Activitat

LECTURA DEL CONTE “HA PASSAT UNA ABELLA”
ACTIVITAT PRÈVIA a la visita a l’Aula Apícola de Can Parcala

Preparar la sortida a l’aula apícola de Can Parcala a través del conte “Ha passat una abella”
Amb la lectura del conte “Ha passat una abella” es presenta als nens i nenes la visita que es
farà a l’aula apícola de Can Parcala.

Objectiu
- Motivar i crear interès als nens i nenes pel descobriment de l’entorn, la flora i els éssers vius.
- Preparar la sortida que realitzaran a l’aula Apícola de Can Parcala

Desenvolupament de l’activitat
Expliquem el conte “Ha passat una abella” i preguntem als nens i nenes què han entès.
En una segona lectura més entretinguda, es poden anar realitzant preguntes sobre les
situacions que es van donant al llarg de la història del conte.
A mesura que es van passant les làmines es va reflexionant amb els infants:
Aquest conte ens situa a Can Parcala, on en Santi, amb els seus companys i companyes
de classe han anat d’excursió a fer una activitat a l’aula apícola.
El conte us pot servir per introduir la sortida:
•
•
•
•

Es pot compartir amb el grup si els agrada anar d’excursió amb l’escola i per què
Preguntem als nens i nenes si recorden el nom del lloc on en Santi ha anat
d’excursió. Recordem que es diu Can Parcala
Observem alguna làmina del conte on aparegui l’entorn i parlem entre tots i totes
del que s’observa: arbres, flors, abelles. Es pot parlar amb els alumnes sobre quins
elements de la naturalesa coneixen
Preguntem als nens i nenes qui ha vist alguna vegada una abella:
o Algú sap de quin color són?
o Com es belluguen?
o Quin so fan les abelles?
o Ens podem bellugar per l’aula fent el soroll de les abelles i movent els braços
com si fossin les ales
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La lectura del conte també us pot servir per introduir altres aspectes, com la figura del
Santi.
•
•

Qui coneix en Santi?
D’on el coneixeu?

L’activitat la podeu acabar cantant i ballant una de les cançons que proposa en Santi.
http://www.ensanti.cat/cancons-den-santi

Durada de l’activitat
L’activitat dura aproximadament entre 30-45 minuts. Anirà en funció de la participació que
generi el propi grup.

Material que necessitem
-Conte “Ha passat una abella”. Es pot descarregar des de la pàgina web de les maletes
pedagògiques d’en Santi en diferents formats
-Projector o Pissarra digital

Apunts per a la reflexió
Aquest conte està pensat per treballar amb nens i nenes d’edat més avançada. A través
de la figura de l’Eudald es pretén treballar i reflexionar sobre alguns aspectes conductuals
que moltes vegades es generen a l’aula.
En aquest cas, plantegem la lectura del conte amb nens i nenes d’infantil no per treballar
aquests continguts, sinó per presentar i contextualitzar únicament la sortida a Can Parcala:
entorn, medi natural, la flora i la vegetació, les abelles, l’abellaire,....,
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