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Qui diria que amb tres gallines es pot elaborar un treball? 

Amb el meu treball m’he plantejat una hipòtesi: la cria artificial d’uns pollets farà que 

aquests siguin diferents a uns altres criats de forma natural.  

En el marc teòric he recercat informació sobre els dos tipus de cria, els costums, 

hàbitat, característiques,... de la raça, la gallina Nana de Flor d’Atmeller. 

En el marc pràctic, he començat per la incubació dels ous de forma natural. Vaig portar 

a l’escola 5 ous per tal d’incubar-los de forma artificial. Passats els 21 dies els pollets 

no van néixer, i vaig decidir fer l’obertura dels ous.  

Amb l’obertura dels ous, em vaig adonar  que l’embrió s’havia mort entre els 7 i 12 

dies.  I vaig decidir portar uns pollets nascuts de forma natural. 

Vaig començar per treballar amb una posta real d’un parella de gallina Nana de Flor 

d’Atmeller, portant a l’escola la meitat dels pollets ja incubats per la seva vertadera 

mare, per tal de criar-los de forma artificial i poder veure les diferències entre la meitat 

dels pollets que he agafat, i els altres pollets ja criats de forma natural que els deixaré 

allà per després veure les diferències entre les altres gallines. 

Per començar vaig criar artificialment les cries de gallina. I un cop ja eren adultes, les 

vaig reintroduir a l’hàbitat natural, de forma que vaig observar unes diferències de pes, 

grandària i etologia entre les gallines criades en el medi artificial i les gallines criades 

en el medi natural.   

Vaig continuar fent un seguiment mensual de les gallines criades en captivitat. 

El comportament de les gallines sobretot al principi, va afirmar fermament la meva 

hipòtesi inicial, però un mes més tard van canviar els seus costums, ja que es van 

aconseguir adaptar al medi natural fet que va fer que pogués desmentir la meva 

hipòtesi inicial. 
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1.1) Per què he escollit aquest treball:______________________________ 

Els meus avis conten amb un galliner de gallines Nana de Flor d’Atmeller. 

Sempre m’ha agradat saber alguna cosa més sobre elles, com ara la raça, els costums, 

l’alimentació, etc. Per això vaig decidir per fer un treball sobre elles, al què vaig dedicar 

el marc teòric.   

Un cop investigui les seves costums, races, etologies, ...Tinc curiositat per  investigar 

en què consisteix la cria artificial, com incubar els ous, el tracte envers els ous 

incubats,etc. Així que m’agradaria intentar tractar d’incubar uns ous, dels quals podrien 

néixer pollets. Un cop nascuts els pollets, investigaria les diferències, entre ells quan 

no estan amb la mare, en un medi artificial i sent criats per l’home i els pollets que 

estan a la natura i són criats per la seva mare biològica. 

M’agradaria investigar la diferència entre el comportament dels pollets quan estan amb 

la mare i a la natura, i quan estan amb l’home i en un lloc tancat, sense la mare, és a 

dir en el medi artificial. Aquesta comparació serà el nucli del meu marc pràctic. 

Després intentaré que els pollets criats a l’escola s’adaptin a l’home de forma que no 

en tingui por. I un cop crescuts els exemplars, voldria reintroduir-los en l’hàbitat 

natural de manera que els pollets criats a l’escola s’adaptin a les altres gallines i al 

medi natural. 

1.2) Hipòtesi:_________________________________________________ 

Amb aquesta tesina vull aconseguir, en un principi, que dels ous que porti a l’escola 

neixin pollets i poder-los cuidar-los sense que es morin. El següent pas serà poder 

veure les diferències entre els meus pollets i els  pollets que viuen a la natura, amb la 

seva mare. 

Crec que un cop acabades les meves conclusions podré veure que dels ous que he 

estat incubant hauran nascut petites gallines, que les podré observar i investigar. El 

seu comportament  serà diferent al comportament que tindrien estant amb la seva 

mare i en llibertat que estant en captivitat i cuidats per l’home. 

HIPÓTESI: la cria artificial d’uns pollets farà que aquests siguin diferents a uns altres 

criats de forma natural. 
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1.4) Pla de treball:          

 

octubre 

• Investigació la raça i el procés de 

la incubació. 

• La reproducció, alimentació, la 

temperatura en què han d’estar 

els ous, l’hàbitat en què viuen, el 

seu nom científic, la seva 

morfologia externa i interna, el 

seu comportament, el seu nivell 

tròfic, la seva evolució, el perill 

d’extinció i el interès econòmic. 

 

novembre 

• Portar els ous, i posar-los a la 

incubadora. 

• Anar-los observant. 

 

desembre 
• Investigar els pollet nascuts ja 

passats els 21 dies. 

gener 

• Observar les diferències dels 

pollets que estan criats de forma 

artificial i de forma natural.  

• I investigar les seves 

característiques i el seu 

comportament. 

 

Febrer 

• Seguir fent  observacions de  les 

seves característiques. 

Març 
• Veure finalment  la diferència 

entre els dos tipus de pollets. 

Abril • Fer les conclusions del treball. 

maig • Enquadernar el treball. 
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2.1) Gallina Nana Flor d’Atmeller:        

2.1.1) Origen:_______________ _____________________________ 

 

Des de fa molt anys, en els nuclis 

rurals catalans, han estat 

característiques unes gallines de 

petita grandària conegudes per 

diferents noms populars : 

“quiques”, “quiquines”, 

“peterrones”, “periquetes”, 

“ periquines”,... 

Presenten diferents colors de base, però sempre amb el plomatge clapat de blanc, per 

això, se les anomena “flor d’atmeller” perquè els pètals de les flors d’aquest arbre. 
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2.1.2) Característiques generals:_________________________________ 

Encara que es tracta més aviat d’un grup racial1 que d’una raça ben definida, ha estat 

ben poc estudiada. 

La raça sempre ha estat apreciada per les seves bones aptituds maternes, tant vers als 

propis ous i pollets, com cap els d’altres aus. Podem definir la seva capacitat 

d’incubació de la següent manera: és capaç d’incubar 10 ous propis, 6 de gallina gran, 

15 de perdiu, 20 de guatlla, 4 d’ànec o de paó i 2 d’oca. La fertilitat dels ous propis sol 

ser d’un 95% i la incubabilitat dels ous fèrtils del 90% amb la qual cosa hom pot 

esperar per terme mig una eclosió del 86%. 

Malgrat el temps que inverteixen en la seva maternitat les gallines són unes ponedores 

excel·lents encara que no podem precisar el nombre d’ous que fan al cap d’un any, 

però sí que podem dir que el pes dels mateixos volta els 38g. Són molt precoces en 

l’inici de posta que sol ser cap a les 18 setmanes de vida, moment en el que pesen al 

voltant de mig quilo. 

Els galls també arriben a la maduresa sexual a aquesta edat i ho fan amb un pes al 

voltant dels 700g. 

La gallina adulta arriba a uns 800g i els galls a uns 1.100g. Tot i que es tracta 

d’animals petits, llur carn és excel·lent. 

2.1.3) Descripció morfològica:____________________________________ 

 

AVIRAUT, que és una entitat especialitzada en avicultura de races autòctones i que 

desenvolupa la seva activitat coordinada amb l’IRTA1, està treballant en la definició 

d’aquesta raça per la qual cosa n’ha elaborat un primer patró racial que es 

desenvolupa al següent punt. 

 

1. Relatiu o pertanyent a una raça, que caracteritza una raça 

 

1. IRTA: Dedicat a la recerca i desenvolupament tecnològic dins de l'àmbit agroalimentari. Productes i 

serveis en les àrees de producció animal.  
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2.1.4) Patró de perfecció de la Gallina Nana Flor d’Atmeller:_____________ 

Morfologia del gall: 

 

- Cap: mitjà. 

 -   Cresta: més aviat grossa, dreta, senzilla, amb cinc dents, el lòbul posterior 

separat de la nuca. El lòbul frontal comença al bec i el cobreix fins la meitat mentre 

forma la corba que puja cap el dentat1. Hom prefereix la presència de clavell al lòbul 

posterior. 

 -   Barballeres: de longitud mitjana, rodones i roges. 

 -   Orelletes: més aviat grosses, ovals i blanques; s’accepta que estiguin         

rodejades de roig. 

 -   Cara: lleugerament recoberta de filoplumes i de color roig. 

 -   Ulls: més aviat grossos, vivaços i amb l’iris de color roig. 

 -   Bec: més aviat llarg i una mica encorbat. De color blanc a corni fosc, segons 

la varietat. 

- Coll: més aviat curt, arquejat en la nuca i una mica inclinat endavant. Amb 

esclavina que cobreix les espatlles. 

- Tronc: Més aviat curt i ample. 

 -   Dors: més aviat curt i lleugerament inclinat cap a la cua. 

  -   Pit: ample, prominent, arrodonit i portat alt. 

 -   Abdomen: poc desenvolupat. 

 -  Cua: més aviat llarga i oberta; portada entre 40 graus i 50 graus respecte  a 

l’horitzontal. Amb les falciformes2 grans, llargues i ben arquejades, tot formant la corba 

just a l’extrem de les timoneres  les quals no han de sobrepassar. Les petites 

falciformes no són abundants i entre elles són visibles les timoneres4. 

 

1. Proveït de dents. 

2. Que té forma de falç. 

4. Ploma gran d'un ocell que està situada a la cua i serveix per estabilitzar la direcció de vol 



     La natura és sàvia. Procés d’incubació i cria de la gallina Nana de Flor d’Atmeller. 

C. Llovera Massagué 
 - 8 - de -74 

- Extremitats: 

 -  Ales: proporcionalment grans i llargues, es dirigeixen obliquament cap a terra 

sense sobrepassar l’articulació del tars amb la cuixa. Amb els extrems arrodonits que 

tendeixen a trobar-se per sota la cua, encara que no ho ha de fer. 

 -  Cuixes: de longitud mitjana, cobertes parcialment per les plomes de 

l’abdomen, i una mica tapats per les ales. 

 -  Tarsos: de longitud mitjana, nus i acabats en quatre dits, de color blanc. 

 

Morfologia de la gallina 

Com el gall exceptuant les diferències degudes al sexe. La cresta és dreta. 

 

Defectes greus: 

Tarsos grocs; orelletes completament roges; tarsos emplomats. 

 Cap 

 Tronc 

 Cua 

 

 Extremitats  
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1. Bec. 

2. Nas. 

3. Cresta. 

4. Dents de la cresta. 

5. Cara. 

6. Orella. 

7. Barbeta. 

8. Esperó de cresta. 

9. Oïda. 

10. Gorja. 

11. Esclavina. 

12.  Pit. 

13.  Dors. 

15.  Ventre. 

16.  Cuixa. 

17.  Taló. 

18.  Tars. 

19.  Esperó. 

20.  Dits. 

                  23. Rectrius o timoneres. 

        25.  Cubertes externes. 

        26.  Cubertes internes. 

 Ploma de gallina Brahma Hen.    27.  Cubertes de vol.  

                  28.  Primàries. 

        29.  Secundàries. 
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2.2) La reproducció i els ous:         

2.2.1) Aspecte de l’ou:___________________________________________ 

  

En algunes espècies, els ous poden 

presentar una important variació 

cromàtica. 

Els pigments responsables de la 

coloració de la closca i del seu 

disseny són els següents: 

• Porfirines1: color vermell o negre. 

• Cianines2: color verd o blau. 

  

Es pensa que el color més primitiu és 

el blanc, que correspon amb el dels rèptils predecessors de les aus. 

El color, disposició, número, dimensió i aspecte de les taques i ratlles que formen el 

dibuix o disseny és molt variable. 

Les taques poden ser del mateix o de diferents colors. 

 

 

 

 

1. Pigment natural que conté en la seva estructura el sistema de la porfina complexat amb un àtom 

metàl·lic de ferro, coure, magnesi, etc. 

2.  Colorant polimetínic amb el grup auxocrom d’indole o de quinolina, aplicat en fotografia en color. 

 

 

 CUEVAS MARTÍNEZ, Rafael. Huevos de aves. Ed. Croma press, s.a. Lloc de publicació: Barcelona. 
Data de publicació: 2006 
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2.2.2)Generalitats:_____________________________________________ 

 

L’ou ha tingut molts simbolismes divins 

al llarg de la història. 

L’ou fecundat és un dipòsit de la vida. 

Tots els grups de vertebrats , excepte 

els mamífers, ponen ous. Inclòs dintre 

d’aquesta classe existeixen excepcions 

com l’ornitorinc. 

En molts museus de ciències naturals 

existeixen importants col·leccions 

d’ous d’aus, que han servit pel seu 

estudi, encara que el seu color en molts casos experimenta alteracions, significatives 

pel pas del temps. 

L‘ou fecundat presenta una dotació cromosómica diploide1 , i conté la meitat de gens i 

de cromosomes del pare i l’altre meitat de la mare, els quals, a través dels gamets i 

durant la fecundació, s’ha reunit en l’ou. L’ou no fecundat se’l coneix com vermellenc. 

La ciència que es dedica a l’estudi dels ous és la oología, que representa una branca de 

la zoologia particularment important en l’ornitologia. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Posseeix dos sèries de cromosomes. 
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2.2.3) Forma: _________________________________________________ 

La forma i l’aspecte de l’ou no són fruit de 

l’atzar, sino que estan relacionats amb el 

tipus de niu, la forma de vida, etc. La 

forma esfèrica, per exemple,  es 

caracteritza per les espècies que habiten 

en cavernes. 

Hi ha diferents formes, com podria ser la 

forma ovoide, que correspon a la de l’ou 

de gallina, amb un eix major i un altre 

menor, un pol ample i un altre estret, que 

és el més freqüent. 

Per evitar caure, alguns ous situats en zones perilloses tenen un pol més estret. Quant 

més punxagut sigui l’ou, la possibilitat de caure i fracturar-se és menor. 

Algunes teories indiquen que la forma de l’ou està relacionada amb el sexe de l’embrió, 

així que els ous més allargats donen lloc a mascles, i els més arrodonits, a les femelles. 

2.2.4) Mida: __________________________________________________ 

La mida i pes de l’ou rep la influència de l’aspecte, raça, edat i alimentació de 

l’exemplar. 

La mida de l’ou és variable, fins i tot dintre de la mateixa posta pot haver diferències 

de mida considerables. 

La quantitat de vitel influeix en la seva mida. 

En una mateixa espècie també es produeixen variacions en la mida de la posta amb la 

relació del clima. 

En diferents estudis, es diu que la mida de l’ou influeix en la tasca de supervivència de 

les cries en els seus primers dies de vida. 

Dita tassa augmenta amb la mida de l’ou, ja que l’ou de major mida facilita el 

desenvolupament de l’embrió i que aquest neixi amb major independència dels seus 

progenitors. 
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2.2.5)Tipus d’ou:________________ ____________      

 

Segons la quantitat i localització del vitel1 tenim els següents tipus d’ous: 

• Oligolecits: Ous amb poc vitel. 

• Centrolecits: El vitel es col·loca en la part central. 

• Telolecits: El vitel s’acumula en el pol vegetatiu. 

• Holoblàstics: Oposat al germinatiu, es col·loca en el nucli, amb segment que pot ser 

igual o desigual. 

• Meroblàstics: Amb segmentació parcial, que a la vegada pot ser discoidal. 

 

 

 

 

 

1. Dipòsit de material nutritiu constituït, sobretot, per proteïnes, greixos i glicogen, 

acumulat en el citoplasma dels ous de la majoria d’animals per a la nutrició de l’embrió.  

                          

  

Closca externa 

Embrió 

Sac  vitelí 

Diòxid de 
carboni 

Oxigen 

Espai 
d’aire 

Corió 

Albúmina 

Alantoides 
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2.2.6) Parts de l’ou i composició: _________________________________ 

 

En l’ou podem diferenciar de fora a dins les següents parts: clofolla, membrana, clara i 

el rovell. 

La clofolla és la coberta externa, formada principalment per carbonats càlcics (90%), 

a més, existeixen altres substàncies en petites quantitats: greix, proteïnes, altres sals 

minerals i pigments. 

El grau de calcificació de l’ou està relacionat amb l’herència i la ració alimentària. 

La clofolla facilita l’adaptació al medi terrestre. En els animals aquàtics , l’aigua 

constitueix  un excel·lent medi de protecció i no necessiten una coberta natural. 

El grossor de la clofolla i la seva pigmentació és variable, segons les espècies, edats, 

alimentació, ... 

La clofolla està formada per tres capes des de l’exterior: 

“Cutícula”, capa esponjosa i mamil·lar. La clofolla presenta una gran multitud de poros 

a través dels quals es permet l’intercanvi de gasos ( d’oxigen anhídrid carbònic i vapor 

d’aigua) amb l’exterior. 

Amb la clofolla es protegeix l’embrió dels microbis i es consegueix el desenvolupament 

en el medi terrestre, evitant la mort per deshidratació dels embrions. 

 Membrana interna 

 membrana externa 

Membrana 
vitel·lina 

Albumen 
dens 

Càmera 
d’aire 

Closca 

Albumen fluït 
extern 

 Rovell 

Albumen fluït 
intern 

calaza 

 Cutícula 
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La clofolla representa la primera barrera  que han d’atravessar els microorganismes per 

infectar l’embrió, i per això està revestida per una pel·lícula que serveix de protecció, 

Aquesta pel·lícula no ha de ser eliminada mitjançant el rentat. 

Existeixen contaminants que alteren el color i la composició química de la clofolla 

facilitant el seu trencament. 

La membrana presenta les fulles que al separar-se en el pol més eixamplat, donen 

lloc a la càmera d’aire. 

La clara està formada per diferents substàncies de reserva que permeten el 

desenvolupament de l’embrió, tal com a proteïnes, vitamines i aigua (85%). 

La “lisozina” és una substància proteica d’acció bactericida ( destrueix bactèries), que 

es troben a la clara de l’ou. 

La calaza és una espècie de cordons 

recargolats que estan units al rovell i la 

mantenen en suspensió. 

El rovell i el vitel ocupen la zona interna 

de l’ou. Contenen gran quantitat de 

substàncies de reserva ( proteïnes, 

grasses, vitamines i minerals), que 

permeten el desenvolupadamet de 

l’embrió. 

En tenir l’ou una major quantitat de vitel, 

es redueix el temps d’estança en el niu, i 

les cries neixen més desenvolupades. 

 

El disc germinal es localitza en el rovell, 

que és la zona on es troba el  zigot que per successives divisions desenvolupa l’embrió. 

El rovell està disposat en una sèrie de capes concèntriques i separada de la clara per la 

dita membrana vitel·lina.  

Sac vitelí: 
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El color del rovell està influït per la dieta de l’au, bé sigui en el seu estat natural,  en 

granges o mitjançant criadors. 

El color pot ser modificat mitjançant l’addició de pigments naturals, aportats amb 

racions de menjar riques en blat de moro. 

2.2.7) Posta: ______________________________     

La majoria de les aus fan la posta a l’alba, entre les 7:00h i les 8:00h del matí, 

d’aquesta forma són més àgils en els seus desplaçaments durant el dia. Tot i això 

algunes aus fan la posta al vespre. 

La posta dels ous té lloc depenent de l’espècie, en canonades, esquerdes d’edificis o de 

roques, forats d’arbres, penya-segats, golfes, prestatges, petites coves, ... 

La capacitat de posta ha sigut seleccionada per l’home en aus destinades al consum ( 

gallines, guatlles, ànecs,...) i fins i tot ornamentals, com a objecte de treure majors 

beneficis econòmics. 

El número de niuades és 

constant per algunes 

espècies, com podrien 

ser els pingüins. 

El clima influeix en el 

número de postes. 

Algunes aus realitzen la 

seva posta en intervals 

de 24 hores, és a dir, 

diàriament; mentres d’ 

altres  ho fan a dies 

alterns. 

En algunes altres espècies d’aus, els intervals de postes són de tres o més dies.  

Quan els ous son destruïts per depredadors o accidentalment, és freqüent que 

existeixin postes de substitucions.  
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2.2.8) Valor nutricional: _________________________________________ 

 

La quantitat i qualitat nutritiva de les proteïnes de l’ou és 

alta. El rovell és la part més nutritiva de l’ou; en ell 

apareixen proteïnes, colesterol, minerals i vitamines ( 

principalment A, D i E). 

L’ou és un aliment molt complet i el seu consum és 

recomanable. 

 

 

 

 

2.2.9) Reproducció:___________________________________   

 

L'estació de reproducció comença a la primavera i 

es perllonga fins a l'estiu, amb la intenció que els 

pollets neixin sota la calor estiuenca. Els galls 

anuncien la seva presència amb el seu cant ("ki-

kiri-ki") a l'alba, característic, descrit de manera 

onomatopèica com "ki-kiri-ki". Aquest cant serveix 

tant per atreure a les femelles com per alertar 

altres mascles de la presència d'un competidor. 

També pot estar ocasionat per algun disturbi al seu voltant. 
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2.2.10) Incubació i Gestació______________________________________ 

 

Les gallines posen un ou al dia en el qual es desenvolupa l'embrió, i l’incubaran fins 

que neixi, donant-li calor i rotant la seva posició. Es coneix com gallina cloca a aquella 

que deixa de posar ous i se centra en incubar-los i protegir-los. 

L'embrió es nodreix del rovell, que penetra al seu interior per mitjà del melic. El  primer 

dia el sistema circulatori ja serà operatiu dins de l'ou, i el cap començarà a prendre 

forma. 

Al cinquè dia es formen els òrgans sexuals, al tretzè es comença a calcificar l'esquelet 

utilitzant el calci de la clofolla de l'ou, i als 21 dies el pollastre està completament 

desenvolupat per començar a trencar la closca, la qual cosa els pot portar de 10 a 20 

hores.  

Com no tots els ous eclosionen al mateix temps la mare continua durant dos dies 

incubant des del naixement del primer pollet, els quals esgoten els nutrients del rovell 

que han absorbit abans de néixer. 

Entre 2 i 4 setmanes després de néixer, els pollets ja tenen plomes, i a les 8 setmanes 

ja tenen el plomatge d 'adult. 

A les 12 setmanes són expulsats del grup per les seves mares perquè formin el seu 

propi o s'uneixin a un altre. 

Als 5 mesos d'edat arriben a la maduresa sexual, i són normalment els mascles els qui 

abans hi arriben. 
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En aquest conjunt de fotografies podem observar un seguiment de l’evolució de 

l’embrió mort i viu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infèrtil Fèrtil 
Desenvolupant-se 

positivament 
Mort fa 2 dies 

3 dies mort 3 dies viu 7 dies mort 7 dies mort o viu 7 dies viu 

10 dies mort 10 dies mort o viu 10 dies viu 14 dies mort 14 dies mort o viu 

14 dies viu mort Mort/viu Viu Pollet saludable 



     La natura és sàvia. Procés d’incubació i cria de la gallina Nana de Flor d’Atmeller. 

C. Llovera Massagué 
 - 20 - de -74 

2.3) Incubació artificial1          

Els ous de gallina poden ser incubats de manera 

artificial amb resultats satisfactoris. Pràcticament tots 

els pollets sortiran de la closca en aproximadament 

21 dies en condicions apropiades de temperatura 

(37ºC) i humitat relativa (55%, elevant-la fins al 

70% en els tres últims dies per estovar la clofolla). 

 

Molts incubadors artificials de mida industrial poden incubar milers d'ous al mateix 

temps, incloent rotacions totalment automatitzades per als ous. 

2.3.1) Algunes mesures a seguir per seleccionar els ous per incubar:   

 

S’han d’evitar  els ous excessivament grans o molt petits. Els ous grans s’incuben 

malament i els ous petits produeixen pollets petits. 

També s’han d’evitar els ous amb les clofolles esquerdades o primes. Aquests ous 

tindran problemes amb la retenció d'humitat i dificulten el desenvolupament apropiat 

del pollet. La penetració de bacteris patògenes augmenta en els ous esquerdats.  

No s’han d’incubar ous excessivament deformes. Hem de guardar només els ous nets 

per incubar. No s’han de rentar els ous bruts ni netejar els ous nets amb un drap 

humit. Això treu la capa protectora de l'ou i l’exposa a l'entrada dels bacteris. El rentat 

i l'acció del fregament també provoquen l'entrada de microorganismes i de malalties a 

través del porus de la clofolla. 

 

 

 

 

 

 

1. Extret de http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/agroindustria/incubacionhuevos.htm. 

Consultat el  mes de febrer del 2009 
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2.3.2) Cura i emmagatzematge de l'ou:         

 

Moltes vegades un productor atén acuradament el procés de la incubació però desatén 

la cura dels ous abans que es col·loquin en la incubadora. Fins i tot abans que la 

incubació comenci l'embrió està desenvolupant-se i necessita cura apropiada. Els ous 

que es coven pateixen d'eclosió reduïda si no es cuiden correctament.  

Atencions que ajuden a mantenir la qualitat de l'ou per incubar: 

1. S’han de girar els ous entre 3 i 5 vegades al dia.  

2.Els ous lleument tacats es poden utilitzar per incubar sense causar problemes en la 

incubació, però els ous bruts no han de ser incubats. És millor no rentar els ous bruts.  

3.S’han d’emmagatzemar els ous en un magatzem fresc i humit. Les condicions 

d'emmagatzematge ideals inclouen una temperatura de 12,7ºC i una humitat relativa 

del 75%. S’han d’emmagatzemar els ous amb l'extrem petit cap a  sota.  

4.S’ha de canviar la posició dels ous si no s’incuba periòdicament en un lapse de 4-6 

dies. També s’ha de donar la volta als ous a una nova posició una vegada diària fins a 

la col·locació d'ells en la incubadora.  

5.La fertilitat de l'ou, es manté raonablement bé fins al setè dia, però després declina 

ràpidament. Per tant, no s’han d’emmagatzemar els ous més de 7 dies abans 

d'incubar-los. Després de 3 setmanes d'emmagatzematge, la fertilitat cau a gairebé 

zero. S’ha de plantejar i tenir un horari regular a l'incubar per evitar problemes           

d 'emmagatzematge i baixes en la fertilitat.  

6.S’ha de permetre que els ous frescos s'escalfin lentament a la temperatura ambient 

abans de col·locar-los en la incubadora.  
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2.3.3) Condicions per a la incubació:         

 

Els resultats pobres en naixements es produeixen habitualment per un control 

incorrecte de la temperatura i/o de la humitat. El control incorrecte significa que la 

temperatura o la humitat són massa altes o massa baixes per un lapse suficient de 

temps que interfereix en el creixement i el desenvolupament normals de l'embrió. Els 

resultats pobres també succeeixen per una ventilació incorrecta, per no moure els ous i 

per la manca de neteja de les màquines o dels ous.  

 

S’ha d’obtenir una millor natalitat mantenint la temperatura a 37,7ºC a través del 

període complet de la incubació, a l'utilitzar una incubadora d'aire. Els períodes 

perllongats d'altes o baixes temperatures alteraran l'èxit de la incubació. Les altes 

temperatures són especialment serioses. Una incubadora d'aire forçat que sigui massa 

calent tendeix a produir naixements primerencs. Una que funcioni constantment a 

temperatura baixa tendeix a produir naixements tardans. En  ambdós casos el número 

de pollets nascuts estarà per sota del normal.  

S’ha de mantenir la incubadora de ventilació natural en 38,8ºC per compensar la calor 

que escapa d'ella. Obtindrem la lectura apropiada de la temperatura elevant el bulb del 

termòmetre a la mateixa altura que la safata dels ous quan aquests es posen 

horitzontalment. Si els ous es col·loquen en una posició vertical, s’ha d’elevar el bulb 

del termòmetre a un punt sobre 0,635cm-1,27cm sota de la safata d'ous.  

S’ha de comprovar que el termòmetre sigui exacte, perquè un error d'un grau en 21 

dies pot interferir seriosament en el creixement embrionari. S’ha de comprovar 

l'exactitud del termòmetre de la incubadora col·locant el bulb al costat del bulb d'un 

termòmetre clínic (del tipus utilitzat per mesurar la temperatura del cos) o un bo de 

laboratori. S’han de sostenir tots dos sota d'aigua tèbia d'un recipient i comparar les 

seves lectures. S’ha de compensar per a qualsevol variació del termòmetre de la 

incubadora augmentant o disminuint la quantitat de variació en dècimes de grau. Un 

termòmetre amb una fractura o una columna oberta del mercuri no donarà una lectura 

exacta. 

La humitat es controla acuradament per prevenir la pèrdua innecessària d'humitat de 

l'ou. La humitat relativa en la incubadora s’ha de controlar tres dies abans de 
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començar a incubar i ha de ser entre 58-60% a 28,8-30ºC. A l'incubar, la humitat 

s'augmenta fins a la humitat relativa de 65% o més.  

El pes de l'ou ha de disminuir prop del 12% durant la incubació si s’espera un bon 

índex de naixements.  

 

 

Hi ha, amb molta freqüència, confusió a l’hora d’expressar la mesura de la humitat. La 

majoria de les persones en la indústria de la incubació refereixen al nivell de la humitat 

en termes dels graus F (bulb sec) més aviat que a la humitat relativa per cent. Els dos 

termes són convertibles i la humitat real dependrà de la temperatura (F.) segons el 

mesurat amb un termòmetre de bulb sec.  

 

La humitat rarament està massa alta en les incubadores correctament ventilades de 

ventilació natural. L'àrea de la safata d'aigua ha de tenir l'equivalent a la meitat de 

l'àrea superficial o més del pis de la incubadora. La ventilació creixent durant els últims 

dies d'incubació i l'eclosió pot fer necessari l'addició d'una altra safata d'aigua o una 

esponja mullada. La humitat es manté augmentant l'àrea superficial exposada de 

l'aigua.  

Mida de la càmera d’aire de l’ou en els  dies 7, 

14 i 18 d’incubació. 
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La ventilació és molt important durant el procés de la incubació. Mentre que l'embrió 

s'està desenvolupant, l'oxigen entra en l'ou a través de la clofolla i el biòxid de carboni 

s'escapa de manera igual. Mentre que els pollets neixen, requereixen d'una font 

creixent d'oxigen fresc. Al mateix temps també necessiten que les obertures de la 

sortida d'aire de la incubadora s'obrin gradualment per satisfer la demanda 

embrionària creixent d'oxigen. Es deu tenir cura per mantenir la humitat durant el 

període del naixement. Els forats de ventilació no deuen tenir obstruccions, per poder 

portar aire pur sobre i sota dels ous, essencial per a l'intercanvi apropiat d'oxigen per 

biòxid de Carboni.  

Quanta més quantitat d'ous es covin, més gran és la possibilitat de reescalfament i 

sufocació dels embrions.  

Si l’espai on la incubadora està situada és un espai calent i sense molta ventilació, s’ha 

de reaccionar més ràpidament per evitar-les interrupcions de l'energia elèctrica. La 

protecció més eficaç en contra del rescalfament i la sufocació és obrir la porta de la 

incubadora o de la criadora. 

Cal donar volta als ous 4-6 vegades al dia durant el període de la incubació. No s’ha de 

donar volta als ous durant els tres dies anteriors al naixement, perquè els embrions 

s'estaran movent per buscar la posició del naixement i no necessiten que se’ls moguin. 

S’ha de mantenir la incubadora tancada durant el naixement per mantenir temperatura 

i humitat apropiades. Les sortides d'aire han d'estar gairebé completament obertes 

durant les últimes etapes del naixement.  

 

Els ous es col·loquen inicialment en la incubadora amb l'extrem gran per dalt o 

horitzontalment amb l'extrem gran elevat lleument. Això permet l'embrió seguir 

orientat en una posició apropiada per al naixement. Mai s’han de col·locar els ous amb 

l'extrem petit per dalt.  

Els embrions que es desenvolupen tenen vasos sanguinis delicats que es trenquen 

fàcilment quan són sacsejats bruscament o copejats, matant-se així l'embrió.  

La següent taula enumera els requisits de la incubació per a diverses espècies d'aus. 

 

 



     La natura és sàvia. Procés d’incubació i cria de la gallina Nana de Flor d’Atmeller. 

C. Llovera Massagué 
 - 25 - de -74 

 

Espècies 

Incub. 

Period  

(dies) 

Temp 

(F.) /ºC 

Humitat 

(F.)/ºC 

No s’ha 

de donar 

la volta 

fins al 

dia 

Humita

t dels 

últims 

3 dies 

Ventilació 

totalment 

oberta 

Gallina 

 

 

 

 

21 

100/ 

 37,7ºC 
85-87/ 29,4-30,5ºC Dia 18 90 Día 18 

Indiot 

 

 

 

 

28 

99/  

37,2ºC 
84-86/ 28,8-30ºC Dia 25 90 Día 25 

Ànec 

 

 

 

28 

100/  

37,7ºC 
85-86/ 29,4-30ºC Dia 25 90 Día 25 

Ànec Mut 

 

 

 

35-37 

100/  

37,7ºC 

85-86/ 

29,4-30ºC 

Dia 31 90 Día 30 
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Oca 

 

 

 

 

28-34 

99/ 

 37,2ºC 

86-88/ 

30-31,1ºC 

Dia 25 90 Día 25 

Gallina de 

Guinea 

 

 

 

 

28 

100/  

37,7ºC 

85-87/ 

29,4-30,5ºC 

Dia 25 90 Día 24 

Faisà 

 

 

 

 

 

23-28 

100/  

37,7ºC 

86-88/ 

30-31,1ºC 

Dia 21 92 Día 20 

Paó 

 

 

 

 

28-30 

99/  

37,2ºC 

84-86/ 

28,8-30ºC 

Dia 25 90 Día 25 
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guatlla 

Virginianus 

 

 

 

 

23-24 100/  

37,7ºC 

84-87/ 

28,8-30,5ºC 

Dia 20 90 Día 20 

Guatlla 

 

 

 

17 

100/  

37,7ºC 

85-86/ 

29,4-30ºC 

Dia 15 90 Día 14 

Perdiu 

 

 

 

23-24 

100/  

37,7ºC 

81-83/ 

27,2-28,3ºC 

Dia 20 90 Día 20 

Gall fer 

 

 

 

25 

100/  

37,7ºC 

83-87/ 

28,3-30,5ºC 

Dia 22 90 Día 21 

Colom 

 

 

 

17 

100/  

37,7ºC 

85-87/ 

29,4-30,5ºC 

Dia 15 90 Día 14 
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2.3.4) Les mesures sanitàries:         

  

S’ha de netejar i desinfectar a fons la incubadora abans de cada utilització. S’han de 

treure totes les clofolles d'ou, la pols, i el material addicional amb una escombreta o 

una aspiradora.  

S’ha de rentar la unitat amb una solució de detergent calent i aclarir amb aigua. 

Un treball curós de la neteja dóna lloc a una millora 95-99% en control de les 

malalties.  

 

La incubadora i els seus components hauran d'estar nets i alliberats de matèria 

orgànica abans de l'ús del desinfectant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 En aquesta fotografia podem veure la incubadora 

 incubant els ous. 
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3.Marc pràctic 
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3.1) Objectius del treball pràctic:____  _____________________ 

 

Els meus objectius del treball en la part pràctica comencen per treballar amb una posta 

real d’una parella de gallina Nana de Flor d’Atmeller. 

Portaré a l’escola la meitat d’ous d’aquesta posta en concret, per tal de poder veure les 

diferències entre la meitat d’ous que he agafat que els posaré a la incubadora per tal 

d’incubar-los artificialment i l’altre meitat d’ous que he deixat al galliner perquè es 

desenvolupin d’una forma natural. 

 

Cada tres dies aniré pesant els ous per veure si els pollets es desenvolupa 

correctament. 

Un cop tingui els pollets nascuts, observaré les diferències entre  els dos grups 

diferents de pollets: -el pollets nascuts de forma natural amb una adaptació natural, 

sense gaire contacte amb l’home i -els criats de forma artificial,nascuts mitjançant 

incubadora i amb un contacte amb l’home molt constant. 
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3.2) Amb què comptem?_______________   _____________ 

3.2.1) La incubadora: ____________________________  __________ 

 

La incubadora que utilitzaré no té un mecanisme per rotar els ous; per tant hauré de 

fer servir un SRR (Sistema Robotitzat de Rotació). 

 

Tampoc té un mecanisme d’humidificació  per tant hauré d’utilitzar unes càpsules de 

Petri plenes aigua per solventar el problema de la sequedat produïda per la intensa i 

constant calor sense cap mitjà de ventilació. 

La incubadora té dues portes superposades entre si, una és de vidre i l’altra és 

metàl·lica. 

La incubadora té un termòmetre que indica la temperatura interior. 

Aquesta temperatura interior es pot augmentar o disminuir segons els graus que siguin 

necessaris. 

Si la incubadora necessita tenir llum natural, gràcies a les seves dues portes es pot 

tenir la porta de ferro oberta i la de vidre tancada. 

A més, la temperatura no disminueix al deixar la porta de ferro oberta perquè la de 

vidre la manté constant. 

 Porta de vidre 

Termòmetre Porta metàl·lica 
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3.2.2) Característiques tècniques dels model B5042E de la marca 

HERAEUS:_            

- Control de temperatura manual. 

- Rang de temperatura manual. 

- Variació de precisió de temperatura: 37 

ºC +- 1ºC. 

- Pes: 35kg. 

- Dimensions internes: 420X350X330mm. 

- Dimensions externes: 710X506X445mm. 

- Volum en litres: 48 litres. 

La incubadora no té safata rotatòria ni dipòsit d’aigua per la humitat. 

3.2.3) SRR (Sistema Robotitzat de Rotació): _______________________ 

El Sistema Robotitzat de Rotació és una màquina artificial construïda aquí a l’escola, 

mitjançant robòtica. 

La seva funció és donar la volta als ous quan ho necessitin. 

El SRR té una petita safata dividida en 3 files, que s’utilitza per col·locar els ous. 

Aquesta safata cada “X” temps s’inclina i es posa horitzontal, uns 6 cops cada dia. 

 

És un mecanisme simple, funciona amb un motor de 4,5V i un engranatge de 

cremallera. 

El seu temps de funcionament i de pausa es controlen des d’un programa 

d’ordinador,que  dona les ordres al motor. 

Aquest programa defineix tot el conjunt de variables que possibiliten que l’aparell de 

Lego faci els moviments. 

Per programar-lo introduim les dades al programa: intensitat amb la força del motor 

encarregat de la rotació, temps de duració en què el sistema defineix la fracció de 

temps que trigarà a baixar o pujar la plata forma, l’interval de temps que volem entre 

les rotacions. 
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3.3 Descripció de l’hàbitat dels exemplars en el seu medi natural:_________ 

 

 

Fotografia: Descripció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Granja de gallines.  
 

 

Les gallines viuen en un hàbitat natural. 

En aquest hàbitat iniciem el nostre estudi. 

Els ous que incubarem de forma artificial 

provenen, evidentment d’aquí. 

El  galliner esta compost per dues part, 

una externa en la qual hi ha una petita 

bassa on les gallines mengen . I una part 

interior en la qual les gallines ponen els 

ous i  dormen. 

 

És un tancat amb una superfície de 30-

40m2. 

A la part exterior del galliner, podem 

trobar fruiters i una bassa, en la qual les 

gallines beuen i es remullen. 

 

En total solen haver-hi unes 20 gallines, 

ja que són gallines que ponen molts ous, i 

cada vegada n’hi ha més. 
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3.4 Experiència pràctica: incubació dels ous:  __________ _______ 

3.4.1 Incubació natural:          

El dia dilluns 5 de gener una gallina que es situa en el galliner comença una posta amb 

l’ intenció d’¡incubar.  

 

Li vaig treure a aquesta gallina 5 ous per ser incubats de forma artificial i poder 

realitzar la comparació oportuna entre les dos incubacions, i li van quedar 3 ous per tal 

de poder efectuar la comparació adient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En aquesta fotografia observem dos gallines incubant  

 els seus ous. 
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3.4.2) Incubació artificial:         

3.4.2.1) Un pas previ:          

Principalment numeraré els cinc ous i obtindré el seu volum ficant-los en una proveta 
amb aigua i comprovant  l’augment que es produeix d’aquest líquid en ella. 

Ho expressaré en cm3. 

El pes  ( necessari per desprès estudiar la possible evolució posterior del ou) l’obtindré 
a través d’un bàscula de precisió del laboratori de l’escola. 

 

Proveta plena d’aigua. La faré servir per obtenir el volum 
dels ous. 

 

 

 

 

 

Bàscula de precisió de l’escola per obtenir el pes dels ous. 

 

 

 

 

 

 

En aquesta fotografia observem els ous ordenats 
de l’ou 1 a l’ou 5. 
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3.4.2.2) Introducció dels ous en l’incubadora:      

 
Procediment: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un cop he mesurat el volum dels ous i els he pesat. He posat la 

temperatura adequada a la incubadora, 37,7ºC i una humitat 

relativa de    80-85%. 

 

 

  

 

 

 

Perquè els ous tinguessin la humitat suficient he col·locat un 

recipient ple d’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 3 dies pesaré els ous per veure si  l’embrió està 

evolucionant correctament. I dos cops per dia 

 els hi aniré donant la volta. 

Ous 

Termòmetre. 

Hidrómetre

. 

Recipient ple 

d’aigua. 
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                       Incubadora Interior de la incubadora, amb els ous, els termòmetre 

 El recipient ple d’aigua i d’hidròmetre.   
   

 

 

 

 

 

 

 

Incubadora amb la porta tancada. 

 

Regulador de temperatura i termòmetre intern de la 
temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubadora: 

T: 37,7ºC 
H:80-85% 
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3.4.2.3) Dades obtingudes del pes dels ous:       

Seguidament es senyalen les dades obtingudes del pes dels ous.  Que com s’indica en 
el punt 2.3.3- el pes de l’ou ha de disminuir prop del 12% durant la incubació si 
s’espera un bon índex de naixements. 

 

 

 

Ou1: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El pes:             El volum: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           Volum: 25 cm3 

 
 
        Pes: 31,31g 
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Ou3:  
El pes:                 El volum: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Volum: 30cm3 

 
 

       Pes: 32,86g 

 

Ou2:  
El pes:                 El volum: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     Pes: 31,26g                             Volum: 30cm3 
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Ou4:  
El pes:                 El volum: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
           Volum: 30cm3 

 
 

          Pes: 34,18g      

Ou5:  
Fotografia de pes:                 Fotografia de volum: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pes: 29,48g                     Volum: 30cm3 
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3.4.2. 4) Evolució de les dades al llarg de la incubació:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies 1 3 6 9 12 15 

Ous:       

Ou1: P:  31, 
31g 
V: 25 

P: 30,21g 
 

P: 28,80g 
 

P: 28,25g 
 

P: 27,25g 
 

P: 25,45g 
 

Ou2: P: 31, 24g 
V: 30 

P: 30,21g 
 

P: 28,79g 
 

P: 28,27g 
 

P: 27,25g 
 

P: 26,25g  
 

Ou3: P: 32, 85g 
V: 30 

P: 31,86g 
 

P: 30,56g 
 

P: 30,07g 
 

P: 29,16g P: 27,59g 
 

Ou4: P: 34,17g 

V: 30 

P: 32,66g 
 

P: 30,71g 
 

P: 29,98g 
 

P: 28,59g 
 

P: 26,32g 
 

Ou5: P: 29,47g 

V: 30 

P: 28,79g 
 

P: 27,90g 
 

P: 27,56g 
 

P: 26,92g 
 

P: 25,72g 
 

Dies 18 21 

Ous:   

Ou1: P:  24,75g 
 

P: 24,17g 
 

Ou2: P: 24,85g 
 

P: 24,30g 

Ou3: P: 26,30g 
 

P: 25,43g 

Ou4: P: 25,17g 

 

P: 24,81g 
 

Ou5: P: 25,15g 

 

P: 24,79g 
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3.4.2.5) Gràfic de l’evolució del pes dels ous al llarg de 21 dies:    

Efectuaré una comparació entre la disminució del pes dels cinc ous de l’estudi. 

 

 

 

En el gràfic podem observar del pes dels ous als llarg dels 21 dies d’incubació. 

Es pot observar que els pes dels ous al llarg dels dies ha anat disminuint,i cada cop 

pesa menys el seu pes. 
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3.4.2.6) Obertura artificial dels ous:                

Materials i 
ous: 

 
 

Descripció: 
 

 

Fotografia final: 

Materials: 

 
    Bisturí Pinces Guants de làtex 
 
 

Tots els materials 

Ou1: 

 
 

Vaig agafar l’ou 1, i  Podem observar que   

vaig fer una fisura el pollet que havia  

horitzontalment.             d’haver nascut no s’ha  

                                                       acabat de format. 

 

 
S’ha mort entre 7 i els 10 

dies d’incubació. 
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Ou2: 

 

 

He agafat l’ou 2, i li he fet una fissura amb el bisturí. 

En obrir el ou he observat que el pollet que havia de néixer no ho ha fet.  

L’embrió de l’ou 2 no estava tant desenvolupat com l’embrió de l’ou 1. 

S’ha mort entre 6 i 7 dies 

d’incubació. 

Ou3: 

 

 

Amb el bisturí he fet 

una fissura horitzontal. 

De l’ou 3 tampoc ha 

nascut cap pollet, tot i 

que l’embrió desenvolupat és més gran que als altres ous.           

 
Té més dies que els altres 

dos embrions. 



     La natura és sàvia. Procés d’incubació i cria de la gallina Nana de Flor d’Atmeller. 

C. Llovera Massagué 
 45 de -74 

Ou4: 

 

 

He obert l’ou 4 amb el bisturí.  

En aquest ou tampoc ha nascut el pollet. 

L’embrió de l’ou 4 és més gran que tots els  

altres ous. 

 Té més dies que tots els 

altres embrions, entre 10 i 12 

dies. 

Ou5: 

 

 

He obert l’ou 5 fent una fissura horitzontal amb el bisturí. 

El pollet que hauria d’haver nascut tampoc ha nascut. 

L’embrió d’aquest ou és el més petit de tots els altres embrions. 

 

 

 

L’embrió va morir els primers 

dies, entre 10 i 12 dies. 
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3.5) Segona experiència pràctica: desenvolupament del pollet:    

Com que no ha nascut cap pollet de l’experiència prèvia de la incubació artificial dels 

ous, decideixo passar a la segona experiència de la següent manera: 

• Trio 3 pollets dels 5 que havien nascut el dia 15 de febrer del 2009. 

• Els porto a l’escola per seguir amb l’experiència. 

• Deixo la resta de pollets, que en són 2, perquè es desenvolupin de forma 

natural. 

3.5.1) Desenvolupament en un medi natural:       

En el medi natural el pollets es desenvolupen d’una manera correcte, amb la seva 

vertadera mare, i el seu vertader pare, i amb un entorn natural. 

El pollets conviuen molt bé amb les altres gallines, gall i els altres pollets més grans, ja 

que tots són com una família. 

I envers l’entorn del galliner també estan molt bé. Fan les seves necessitats primàries 

com menjar i dormir de la forma habitual. Tot i que de moment encara estan amb la 

mare i mengen i dormen per no tenir fred. 

Aprenen els pollets el comportament d’altres gallines, i observen la manera de viure en 

grup. Així que van aprenent a menjar i a anar pel seu compte sense necessitat de 

seguir tota l’estona  la mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 En aquesta fotografia s’observa les gallines i els pollets en un medi natural. 
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3.5.2) Desenvolupament en un medi artificial:      

3.5.2.1) Descripcions dels exemplars:        

Exemplars Fotografia Descripció 

Exemplar 

1 

 Pes: 124 grams 

Exemplar 

2 

 Pes: 33 grams 

Exemplar 

3 

  

Pes: 40 grams 
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3.5.2.2) Descripció del  seu hàbitat artificial:       

El pollets estaran vivint durant 2 setmanes a un hàbitat interior amb una bombeta 

d’infrarojos per tal que no passen fred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        En aquesta fotografia observem el seu hàbitat vist des de dalt. 

I més tard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part interior de l’hàbitat exterior. 

Els pollets estaran vivint en un hàbitat exterior amb una part coberta i una altra sense 
obrir fora de l’escola, en una terrassa. I per las nit els entraré al seu antic hàbitat. Un 
cop passin 4 dies ja els deixaré dormir fora per sempre. 
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3.5.2.3) Fitxes de seguiment:                

6 de 
MARÇ  

Descripció: 

Exemplar 1: 

L’exemplar 1 té por a l’home, tot i que amb els de la seva espècie es sent protector, i amb més experiència que els altres dos. 
• Com ho demostra? Quan els hi dono de menjar cucs o grills ( directament, sense pinces) ell va el segon per menjar, 

mentre que va apartant als altres dos exemplars quan veu que no corre cap perill per poder menjar més. 
• Què menja?                                                                                          ensiam        cucs           grill                     

Menjars: Sí No 

Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Poma  X 

Pinso X  

   Pollets al costat de l’ infrarojos 
• Què menja amb pinces o de la mà de l’home? 
 

Què menja 
amb pinces? 

Sí No 

Cucs X  
Grills X  
Enciam  X 
Poma  X 
Pinso  X 
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Exemplar 2: 

L’exemplar 2 és el més espabilitat, mentre els altres tarden en tastar nous menjars que els hi poso, aquest exemplar no. 
• Què menja? 

 
Menjars: Sí No 
Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Poma  X 

Pinso X  

 
• Què menja amb pinces o de la mà de l’home? 
 

Què menja 
amb pinces? 

Sí No 

Cucs X  
Grills X  
Ensiam  X 
Poma  X 
Pinso  X 

 
 

 
                                                                                             

                                                                                                                                                        Exemplar 2 menjant un grill.               
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Exemplar 3: 
 
 
 
 
 
 
 

L’exemplar 3, accepta molt poc el contacte amb l’home. Sempre és l’últim en tastar nous aliments. És el més petit de tots. 
 

• Què menja? 
 

Menjars: Sí No 
Cucs X  

Grills X  

Ensiam  X 

Poma  X 

Pinso X  

 
• Què menja amb pinces o de la mà de l’home? 
 

Què menja 
amb pinces? 

Sí No 

Cucs  X 
Grills  X 
Ensiam  X 
Poma  X 
Pinso  X 

 
 

       Exemplar 1, 2 i 3 menjant cucs. 
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 13 de 
MARÇ  

Descripció: 

Exemplar 1: 

L’exemplar 1 ja menja de tot menys la pastanaga que no li agrada. En una setmana ha evolucionat molt pel que fa el 
contacte amb l’home. Ha crescut molt. 
  
• Què menja?  

 
Menjars: Sí No 
Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Poma  X 

Pinso X  

 
• Què menja amb pinces o de la mà de l’home 
 
 
 

Què menja 
amb pinces 

Sí No 

Cucs X  
Grills X  
Ensiam X  
Poma  X 
Pinso  X 

 Exemplar 1 menjant-se un grill. 
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Exemplar 2: 

L’exemplar 2 s’ha mantingut igual de sociable amb els altres exemplars.  S’ha adaptat millor a l’home. 
Tot i que ell ja s’adaptava bé. Ha crescut molt. 
 

• Què menja: 
 

Menjars: Sí No 
Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Poma  X 

Pinso X  

 
• Què menja amb pinces o de la mà de l’home 
 

Què menja 
amb pinces 

Sí No 

Cucs X  
Grills X  
Ensiam X  
Poma  X 
Pinso  X 

 
 

 Hàbitat de les primeres setmanes dels 3 exemplars. 
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Exemplar 3: 
 
 
 
 
 
 
 

L’exemplar 3 és el que més ha evolucionat. Pel que fa a la sociabilitat envers els altres dos exemplar. 
Com també en adaptació a l’home. S’ha adaptat més, ja que es deixa tocar, i ja menja els menjars més apetitós de la mà de 
l’home o amb pinces. 
 

• Què menja: 
 

Menjars: Sí No 
Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Poma  X 

Pinso X  

                                                                                                                Exemplar 3 i 1 menjant-se un grill amb  pinces 
• Què menja amb pinces o de la mà de l’home: 

 
 
 

  
Què menja 
amb pinces 

Sí No 

Cucs X  
Grills X  
Ensiam X  
Poma  X 
Pinso  X 
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20 de 
MARÇ  

Descripció: 

Exemplar 1: 

L’exemplar 1 ha canviat molt. Ja sigui pel que fa a sociabilitat envers els altres exemplar i l’home, com a l’adaptació al medi 

artificial. 

Aquests últims dies he decidit treure els 3 exemplars a l’aire lliure en una nova gàbia. Estan tot el matí fora de l’escola, i per la 

tarda els entro, per tal que no tinguin tant de fred a l’hora de dormir.  

Quan els li dono menjar, ell no s’aparta com abans. Al contrari, s’apropa a menjar. Com que no menjava poma, l’he canviada 

per tomàquet. Però no els hi agrada tant com l’enciam. 

• Què menja: 
Menjars: Sí No 

 Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Tomàquet X  

Pinso X  

• Què menja amb pinces o de la mà de l’home:                 Exemplar 1 en el  nou hàbitat. 

Què menja 
amb pinces 

Sí No 

Cucs  X  
Grills X  
Ensiam X  

Tomàquet  X 
Pinso  X 
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Exemplar 2: 

L’exemplar 2, com també he dit en la fitxa de l’exemplar  1, també  millora en  sociabilitat envers els altres exemplar i l’home.  

A aquest exemplar també l’he tret a fora, a l’aire lliure, tot i que per la tarda els entro. S’ha adaptat molt bé. 

I envers a l’home, recordant que aquest exemplar era el més atrevit i llest, es pot dir que segueix igual sense témer l’home. 

Envers al menjar, com que aquest exemplar tampoc menjava poma, he decidit donar-li una hortalissa. El tomàquet, tot i que no 

els hi agrada tant com l’enciam 

• Què menja:                                                       Exemplar 2  menjant enciam. 

 
Menjars: Sí No 

 Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Tomàquet X  

Pinso X  

• Què menja amb pinces o de la mà de l’home: 
 

Què menja 
amb pinces 

Sí No 

Cucs  X  
Grills X  
Ensiam X  

Tomàquet  X 
Pinso  X 
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Exemplar 3: 
 
 
 
 
 
 
 

L’exemplar 3 ha canviat molt respecte la seva sociabilitat envers l’home i els altres exemplars. Abans sempre es mostrava més 

distant dels altres, sempre anava a menjar l’últim. Quan jo els hi donava de menjar algun menjar apetitós ell mai hi anava. En 

canvi ara aquest exemplar no només ja no està tant apart i va a menjar, sino que quan jo dono algun menjar apetitós es 

barallen entre els tres per menjar. Ja no està distant amb els altres. I quan jo els hi poso de menjar al  plat, ell no s’espanta. Al 

contrari, va a menjar. 

                           Exemplar 3 menjant enciam. 

• Què menja: 
 

Menjars:  Sí No 

 Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Tomàquet  X 

Pinso X  

• Què menja amb pinces o de la mà de l’home: 
 

Què menja 
amb pinces 

Sí No 

Cucs  X  
Grills X  
Ensiam X  

Tomàquet  X 
Pinso  X 
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27 de 
MARÇ  

Descripció: 

Exemplar 1: 

L’exemplar 1 segueix evolucionant que cada setmana. Aquesta última setmana he decidit que els deixaria tot el matí, tarda i nit fora a l’aire 

lliure, per veure si resistien bé. 

En aquests últims dies l’exemplar 1 ha resistit molt bé a l’aire lliure, i això que aquesta setmana han baixat les temperatures i ha plogut 

molt. 

Envers  l’home, l’exemplar 1 s’ha mostrat més obert, ja que es deixa tocar. 

Han augmentat  bastant de pes. 

L’exemplar 1 segueix menjant el que menjava abans però amb menys quantitat de tomàquet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      En la fotografia es veu com el pollet esta menjant l’enciam.      Exemplar 1 en el seu hàbitat extern.  
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Exemplar 2: 

L’exemplar 2, tot i que ell sempre ha estat el més evolucionat socialment envers els altres exemplars i els homes, també ha tingut el mateix 

canvi que l’exemplar 1. 

Aquests dos exemplars al final s’han deixat tocar per l’home. 

Aquest exemplar ha aguantat bé la temperatura real, fora de l’escola. 

I sobretot ha aguantat aquesta temperatura dels últims dies, que ha baixat molt, i ha plogut.  

De menjar he seguit donant-li el mateix. Tot i que al final el tomàquet ja ni el tastava.  

• Què menja: 
 

Menjars:  Sí No 

 Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Tomàquet  X 

Pinso X  

• Què menja amb pinces o de la mà de l’home:                                                                                                         
 
Què menja amb 

pinces 
Sí No 

Cucs  X  
Grills X  
Ensiam X  

Tomàquet  X 
Pinso  X 

                                                                                                     L’exemplar 2  sortint de l’interior del galliner.   L’ull de l’exemplar 2 



     La natura és sàvia. Procés d’incubació i cria de la gallina Nana de Flor d’Atmeller. 

C. Llovera Massagué 
 60 de -74 

Exemplar 3: 
 
 
 
 
 
 
 

L’exemplar 3 és el que ha fet  canvi més brusc, ja que ara està adaptat a l’home tot i que no es deixa tocar com els altres dos exemplars, 

però no té por. 

Respecte al temps, ja que l’he deixat fora de l’escola, es pot dir que ha aguantat bé el clima, tot i degut a aquestes baixes temperatures i 

pluges. 

Aquest exemplar pel que fa al menjar, menja tot igual que els altres dos exemplars, menys el tomàquet. 

• Què menja:                                                                                                                      L’exemplar 3 menjant enciam. 

 
Menjars:  Sí No 

 Cucs X  

Grills X  

Ensiam X  

Tomàquet  X 

Pinso X  

• Què menja amb pinces o de la mà de l’home: 
 
Què menja amb 

pinces 
Sí No 

Cucs  X  
Grills X  
Ensiam X  

Tomàquet  X 
Pinso  X 
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3.5.2.4) Evolució del pes del pollet: ______________________________ 

Exemplar 1            

 

Pes de l’exemplar 1 el dia 6: 70 grams. 
Pes de l’exemplar 1 el dia 13: 138,2 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 68,2 grams. 
Pes de l’exemplar 1 el dia 20: 143,73 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 75,53 grams. 
Pes de l’exemplar 1 el dia 27: 168,95 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 25,22 grams. 
Diferència total des de el primer dia fins 

el dia 27: 
98,95 grams. 

 

Exemplar 2:            

 

Pes de l’exemplar 2 el dia 6: 40 grams. 
Pes de l’exemplar 2 el dia 13: 119,8 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 79,8 grams. 
Pes de l’exemplar 2 el dia 20: 123,70 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 43,9 grams. 
Pes de l’exemplar 2 el dia 27: 147,75 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 23,75 grams. 
Diferència total des de el primer dia fins 

el dia 27: 107,75 grams. 

 

Exemplar 3:            

 

Pes de l’exemplar 3 el dia 6: 33 grams. 
Pes de l’exemplar 3 el dia 13: 94,83 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 61,83 grams. 
Pes de l’exemplar 3 el dia 20: 112,3 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 50,47 grams. 
Pes de l’exemplar 3 el dia 27:  136,55 grams. 

Diferència de pes d’una setmana: 24,25 grams. 
Diferència total des de el primer dia fins 

el dia 27: 103,55 grams. 
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Augment de pes:           

 

En aquest gràfic observem  la diferència de pes cada 7 dies. 

Diferència de pes:           

 En aquest gràfic observem una diferència de pes cada 7 dies.  
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3.6) Tercera experiència: Reintroducció dels pollets en un medi natural:  

El primer dia Descripció: 

Vaig introduir en el galliner els 3 exemplars criats en el medi artificial. 

Al introduir-los es van quedar una estona quiets, ja que no s’havien adaptat al nou espai, i no 

sabien on estaven.  

Les gallines que hi havia al seu voltant no els hi van prestar atenció, tan sols les van acceptar 

al galliner, sense picotejar-les, empènyer-les ni xisclar-les. 

Les gallines criades en l’àmbit artificial es sentien perdudes, no sabien on havien d’anar. I 

sempre anaven més tard a cubrir fer les seves necessitats primàries que les altres gallines ja 

criades en l’àmbit natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gallines criades en ’àmbit artificial  intentant seguir a les altres gallines. 

 

 

Si comparem les gallines criades en l’àmbit artificial  amb les seves germanes criades en 

l’àmbit natural notem una certa diferència de cos, pes i comportament. 

• Pes: En el medi natural, les gallines tenen més espai per córrer i exercitar les cames, 

amb un augment de pes natural. 

En canvi en el medi artificial, les gallines tenen poc espai per exercitar el cos. Amb la 

manca d’exercici, l’augment de pes superior al natural, hi ha un engreix artificial. 

 

 

• Comportament: El comportament dels tres exemplars es veu perfectament. Els 

exemplars del medi natural no van perduts pel galliner. Fan el que els pertoca, quan 

els hi posem algun aliment més apetitós que el pinso van a menjar. No es perden pel 

galliner, saben perfectament com es. I a l’hora de dormir, dormen a sobre d’uns pals 

que estan enlairats del terra. 
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En canvi les gallines criades en un àmbit artificial van perdudes pel galliner, no saben 

on estan, ni on tenen l’aigua ni el menjar.  El primer dia van dormir en un racó del 

galliner separades de les altres gallines. Entre els dos grups de gallines de medi 

artificial i criades en l’àmbit natural no es picotegen, però tampoc s’ajunten. Les 

gallines criades en l’àmbit artificial, al no estar acostumades al nou àmbit natural, van 

perdudes pel galliner, i per tant cobreixen  les seves necessitats primàries,  més tard 

que les altres gallines. 
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Un mes després  Descripció: 

Un més després de la introducció de les gallines en el seu nou àmbit vaig observar una gran 

diferència del primer dia que les vaig introduir a ara, ja sigui de comportament, de cos  i pes. 

 

• Comportament: En el comportament és on es veu el canvi més gran.              Ara, un 

mes més tard, les gallines que havien estat criades en un àmbit artificial, ja conviuen 

bé en l’àmbit natural. Es coneixen l’àmbit i el galliner perfectament. I conviuen 

conjuntament amb les altres gallines. Les gallines criades en l’àmbit artificial s’han 

adaptat molt bé en tant sols un mes. Ara els dos tipus de cria en són un. Dormen i 

mengen totes juntes.  

• Cos i pes: Tot i que abans hi havia una gran diferència entre el  pes i el cos ara s’ha 

disminuït. Tot i que encara les gallines criades a l’àmbit artificial segueixen estan més 

grasses, no hi ha tanta diferència com la que hi havia abans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Gallines criades en l’àmbit artificial. 
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4.Conclusions 
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4) Conclusions:    ______________________________  

4.1) Pel que fa a la incubació:         

Pel que fa a la incubació natural, l’embrió dels ous ha evolucionat perfectament, ja que 

la mare els donava la temperatura,  la humitat i les voltes adients. 

En canvi en la incubació artificial, l’embrió dels ous no ha evolucionat correctament. 

Desprès de portar els 5 ous a l’escola i d’obtenir les dades necessàries de volum i de 

pes inicials, van passar 21 dies d’incubació, amb els controls periòdics de volum, 

temperatura i humitat. Passat el període d’incubació i al no veure cap naixement, vaig 

procedir a l’obertura dels ous i em vaig adonar que els embrions s’havien mort entre 

els 6 i 12 dies. 

Causes possibles de la mort dels embrions:       

1. Una de les causes de la mort de l’embrió podria ser la mala execució de la rotació 

dels ous. 

Tal i com explico en el punt 2.3, s’ha de donar, cada dia,una volta sencera a cada ou, 

repetint aquest gir 6 vegades. 

Tenint en compte que la rotació manual no pot ser tan precisa, vaig decidir repartir la 

volta en dues vegades, donant-li dues mitges voltes cada dia a l’ou. 

Segurament, la imprecisió en els girs dels ous ha afectat la correcta evolució dels 

embrions. 

S’hauria d’haver donat la volta  6 vegades per dia amb el sistema robotitzat de rotació,  

per ser exactes i precisos. 

2. L’altra causa de la pèrdua de l’embrió seria la falta d’humitat. 

L’embrió ha de tenir constantment una humitat exacta. Com ja explico en el marc 

pràctic, per tenir la humitat adequada, disposava d’un recipient ple d’aigua dins la 

incubadora, i la seva evaporació mantenia la humitat necessària. Per la nit, en no 

haver-hi cap mena de control del nivell d’aigua del recipient, aquest es buidava per 

evaporació, i es perdia la necessària humitat relativa de la incubadora. 

La irregularitat de l‘humitat relativa en la incubadora ha afectat la correcta evolució 

dels embrions. 
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S’hauria d’haver trobat un sistema de reompliment automàtic de recipient.  

4.2) Pel que fa a la cria dels pollets:        

A causa de la pèrdua dels embrions, vaig portar 3 pollets que havien nascut de forma 

natural de la incubació realitzada per la seva mare per poder-los criar a l’escola de 

forma artificial i així poder fer un estudi comparatiu entre les dues criances. 

Pel que fa a la seva alimentació, la diferència fonamental és que els que estan en 

l’àmbit natural mengen enciam, pinso i cucs i grills si en troben; en canvi, els que estan 

en l’àmbit artificial mengen pinso, cucs i grills en quantitat. 

Què ha passat en el pes dels exemplars  criats de forma natural, i els exemplars criats 

de forma artificial: 

En introduir els 3 pollets de l’àmbit artificial en l’àmbit natural, es pot comprovar una 

diferència  de pes entre aquets i els seus germans que s’havien criat de forma natural. 

Els exemplars criats en l’àmbit artificial són més grassos de tronc i cap que els criats en 

l’àmbit natural. 

A què es deu aquesta diferència de pes?         

En el medi natural, les gallines tenen més espai per córrer i exercitar les cames, amb 

un augment de pes natural. 

En canvi en el medi artificial, les gallines tenen poc espai per exercitar el cos. Amb la 

manca d’exercici i l’augment de pes superior al natural, hi ha un engreix artificial. 

4.2.3) Pel que fa a l’etologia:          

Amb la introducció dels pollets criats de forma artificial al medi natural, s’observa una 

diferència de comportament  amb els pollets criats en el medi natural. 

Les gallines criades en l’àmbit artificial estan avesades a la presència de l’home. En la 

introducció en el galliner, el seu comportament va consistir en quedar-se quietes al 

costat de l’home, sense cap mostra de tenir-ne por.  
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Tot observant diferències de comportament entre les gallines criades en l’àmbit natural 

i les criades en el àmbit artificial, les gallines anaven totes juntes, on anava el gall 

anaven les gallines. 

Vaig introduir les tres gallines en el seu nou hàbitat. Les gallines que vivien allà, no van 

modificar el seu comportament en vers els nous pollets. Els tres exemplars intentaven 

seguir  les altres gallines, però no ho aconseguien, ja que no s’adaptaven al galliner i 

menys a les altres gallines i anaven una mica desorientades. 

Un mes més tard:           

Passat un mes, les gallines criades a l’escola s’havien adaptat correctament a viure 

amb  les gallines criades en el medi natural i al galliner. 

El gall es el líder del grup i  les gallines, incloses les tres gallines criades en el medi 

artificial, el segueixen. 

A l’hora de menjar totes les gallines ho fan totes juntes al mateix lloc. Dormen alhora  

també juntes. 

Tot i que al cap d’un mes els exemplars s’han adaptat a la perfecció al medi natural, no 

és recomanable intentar fer criar gallines, ja que és molt difícil, sigui per les dificultats 

de la incubació artificial com pel desenvolupament del pollet, com per la seva posterior 

reintroducció i adaptació del pollet en un medi natural. 

La millor manera de criar és en l’àmbit natural, que es criïn amb les seves mares 

vertaderes, tenint en compte que l’ incubació sortirà perfecta en el medi natural. 

Els animals estan formats per viure en un medi en concret. He aprés el fet que intentar 

reproduir-lo artificialment no és una feina fàcil. Preveure totes les condicions i 

vicissituds que es poden produir pot ser complicat. 

Com diu el títol de la tesina: LA NATURA ÉS SÀVIA! 
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5.Valoració personal 
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5) Valoració personal:   ______________________________  

Amb aquesta tesina m’he adonat d’una sèrie d’aspectes que al principi sobre la vida i 

els costums de les gallines. 

Ara veig la vida de les gallines d’una forma molt diferent  un cop investigades.  

Al principi desconeixia les gallines que hi havia en el galliner no em cridaven l’atenció ni 

em deien res,res dels seus costums, dels seus hàbits, de la seva vida, ... 

Però en quant vaig començar a investigar  i a observar-ho tot sobre elles,  em van 

començar a cridar l’atenció. D’aquí em va sortir la idea que podria fer un estudi del 

procés d’incubació.  

 

Al final puc concloure que la natura és més sàvia que tots els criadors que hi ha. 

 

El millor és deixar que les gallines estiguin en el seu medi natural per incubar. La 

natura és més sàvia que tot, i ho puc demostrar amb aquest intent, ja que, per molt 

que m’hagi esforçat, és molt difícil el procés d’incubació, per la precisió que es 

requereix a l’hors de dur-ho a terme.  

També m’he adonat que les gallines en alguns aspectes s’assemblen a les persones. 

Quan vaig introduir els exemplars al galliner, anaven perduts ja que era un nou espai, i 

tenien por de les altres gallines. A les persones en alguns aspectes ens passa el 

mateix. 

I amb aquest treball m’he adonat  que cal estudiar les gallines per poder observar-ne 

la semblança amb  les persones.  
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7) Glossari:            

• Cianines: Colorant polimetínic. Aplicat en fotografia en color. 

• Dentat: Proveït de dents. 

• Diploide: Posseeix dos sèries de cromosomes. 

• Glicogen: Polisacàrid ramificat constituït per unitats de glucosa, molt abundant en 

el fetge i en els músculs com a substància de reserva. 

• IRTA: Dedicat a la recerca i desenvolupament tecnològic dins de l'àmbit 

agroalimentari. Productes i serveis en les àrees de producció animal. 

• Porfirines: Pigment natural que conté en la seva estructura el sistema de la 

porfina complexat amb un àtom metàl·lic de ferro, coure, magnesi, etc. 

• Racial: És el grup d'éssers humans definit per trets físics, biològics o fenotípics, 

transmesos genèticament i compartits per una determinada població. 

• Timoneres: Ploma gran d'un ocell que està situada a la cua i serveix per 

estabilitzar la direcció de vol. 

• Vitel: Dipòsit de material nutritiu constituït, sobretot, per proteïnes, greixos i 

glicogen, acumulat en el citoplasma dels ous de la majoria d’animals per a la 

nutrició de l’embrió. 
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