
Projecte: Els cargols 

 

Antecedents 

Els cargols són animals de fàcil observació pels infants d’escola bressol. 

Són animals lents, no són perillosos, fàcils de trobar i de mantenir... Sovint, 

algun infant, ha portat cargols a l’escola i durant uns dies els hem 

observat, donat menjar... El curs 2011-12, la Gemma (educadora de 

l’Esquitx) va portar un terrari de vidre, gran i en molt bon estat, de 

seguida vam pensar en els cargols.  

  

Evolució 

Vam ubicar el terrari en una zona comuna, en un lloc assolejat, hi vam 

posar a dins pedres grosses i un parell de troncs buits per l’interior. Allà 

anàvem ficant els cargols que els infants portaven. Cada matí, a l’hora 

de l’acollida, els netejàvem i els posàvem menjar. Un cop a la setmana 

havíem de treure les pedres per netejar-les amb aigua. 

  

 



El curs 2012-13 vam continuar gaudint del cargols i el seu terrani, els 

infants sortien de la classe a observar-los i els cargols també anaven a 

les classes. 

  

  

 

El Curs 2013-14 vam fer un gran salt qualitatiu important pels cargols. La 

mare d’un infant ens va explicar que a l’escola on treballava els cargols 

van criar, no s’ho havien plantejat però va passar. Els cargols van 

aprofitar que en la base d’una ampolla d’aigua (on estaven instal·lats) 

els havien posat terra, allà van amagar els ous. En poc temps van tenir 

cargolets nans i transparents. Nosaltres vam buscar informació per 

Internet i els vam crear un hàbitat. Vam omplir la meitat del terrari de 

sorra i l’altre meitat de terra, a la banda de la sorra van posar les pedres 

grans que tenien i a la banda de la terra vam tirar llenties i cigrons, 

d’aquesta manera sempre tenien plantes fresques, també vam 

incorporar un petit recipient amb aigua. Al terrari anaven a parar tots els 

insectes que trobaven: llagosta, marietes, formigues... i hem de dir que 

amb molt bona convivència. 



  

  

  

 

Els nostres cargols estaven encantats amb el canvi, de seguida van 

començar a aparellar-se i a les poques setmanes teníem cargolets. Fins i 

tot vam poder veure com creixien a sota de la terra. 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Continuem amb la mateixa rutina, cada matí, els primers infants que 

arriben a l’escola, tenen cura dels cargols. 

 

 

  

  

 



  

 

  

  

 

 

Ha estat una experiència molt bonica. A partir de tenir l’hàbitat, per les 

vacances, busquem una família d’acollida que tingui cura dels cargols. 

 

 

 


