Activitat
JCLIC “EL FASCINANT MÓN DE LES ABELLES”
ACTIVITAT PRÈVIA a la visita a l’Aula Apícola de Can Parcala

Activitat didàctica per treballar conceptes bàsics sobre les abelles i l’apicultura.
Recomanem que es faci prèviament a la visita a l’Aula Apícola de Can Parcala, però
també es pot fer posteriorment com a activitat d’avaluació.
Es tracta d’una activitat didàctica interactiva perquè els nens i nenes puguin treballar
conceptes bàsics sobre les abelles i per introduir alguns dels continguts que posteriorment
s’ampliaran i es treballaran a l’activitat presencial de l’Aula Apícola de Can Parcala.

Objectiu
- Motivar i crear interès als nens i nenes sobre les abelles i l’activitat que realitzaran l’Aula
Apícola de Can Parcala
- Introduir conceptes bàsics de les abelles, l’apicultura, l’ecosistema, la flora, la
pol·linització, etc.
- Autoavaluar el propi coneixement sobre les abelles
- Generar preguntes i curiositats per plantejar durant el taller a l’Aula Apícola

Desenvolupament de l’activitat
Joc interactiu que ofereix diferents tipus d’activitats a través de les quals permetrà al grup
parlar, treballar i relacionar conceptes com l’abella, la mel, l’abellaire..., i poder reflexionar
sobre l’entorn, la natura i els éssers vius.
Aquesta activitat es pot fer de manera grupal, en petit grup o individualment, com
consideri cada mestre.
Es tracta d’anar superant les diferents activitats que es van plantejant, que poden ser
d’associació, de memòria, d’identificació, etc.
A mesura que es vagi realitzant el mateix el nen, nena o grup rebrà la resposta correcta
automàticament per anar adquirint el coneixement.
Podeu accedir al fitxer jclic aquí:
https://drive.google.com/file/d/1GR41dGyTGb3pVMW8yuCElM1pWgyHnPa6/view?usp=sh
aring
Prèviament és necessari descarregar i instal·lar l’aplicació del jclic per poder fer l’activitat:
https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/
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Durada de l’activitat
La durada de l’activitat en si és d’uns 20 minuts aproximadament. Si es fa en grup i es va
parlant i reflexionant sobre els continguts i conceptes l’activitat pot durar uns 45 minuts.

Material que necessitem
-Ordinadors
-Projector o pissarra digital
-Connexió a internet
- Arxiu activitat Jclic.
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