
Presentació
Des del moment en què ens van començar a parlar sobre el treball de recerca, 
estava molt segur que volia que estigués relacionat amb alguna branca de la bi-
ologia, això no obstant, no estava segur de quina en concret. Finalment, després 
d’investigar diversos temes, pensar de quina manera podria desenvolupar-los i, 
especialment, què m’agradaria aprendre d’aquests temes, vaig decantar-me pel 
procés de la metamorfosi.
Des de petit, la metamorfosi m’ha semblat un procés impressionant i molt inte-
ressant, ja que és espectacular que un animal canviï de fisonomia, anatomia i 
comportament en un temps determinat i, a més, volia aprendre més sobre aquest 
procés. Aleshores, amb el tema ja escollit, vaig pensar amb quines espècies podria 
experimentar i estudiar el seu procés de la metamorfosi. La primera espècie va 
ser la Bombyx mori (més coneguda com el cuc de seda). La vaig escollir pel fet que 
aquesta espècie és domèstica i fàcil de cuidar i, el més important, el seu procés de 
metamorfosi és un clar exemple de la metamorfosi que realitzen totes les papa-
llones en general. La segona i l’última espècie per la qual vaig optar va ser la Pe-
lophylax perezi, també coneguda com a granota verda. Aquesta espècie es troba a 
moltes basses de la península Ibèrica i representa la metamorfosi dels amfibis que 
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es duu a terme a l’aigua, molt diferent comparada amb la de les papallones.
Amb aquestes dues espècies va sorgir el meu treball de recerca, que consisteix 
en l’anàlisi i estudi d’ambdues metamorfosis amb els quals em proposo estudiar 
els canvis que pateixen, els estadis de cada espècie fins a assolir la metamorfosi 
i, finalment, aconseguir que cada espècie arribi al seu estat final mitjançant les 
atencions que els procurava cada dia per tal que cada espècie es trobés com en el 
seu hàbitat natural. 



Metodologia
Per tal de poder dur a terme el meu treball, vaig fer recerca sobre el tema a fi d’am-
pliar els coneixements que ja tenia prèviament sobre la metamorfosi. La recerca 
d’informació estava dividida en tres blocs: el primer bloc contindria els elements 
clau de la metamorfosi; el segon bloc vaig dedicar-lo a la Bombyx mori (cuc de seda), 
i l’últim bloc contenia la informació sobre la Pelophylax perezi (granota verda).
Seguidament, quan ja ho tenia tot preparat vaig decidir començar amb l’estudi de la 
metamorfosi de la Bombyx mori, ja que prèviament havia investigat les seves fa-
ses, mètodes de manipulació, alimentació…, entre d’altres. Finalment, vaig realitzar 
el mateix amb la metamorfosi de la Pelophylax perezi. Amb cada espècie feia un 
seguiment dels individus de cada una a fi de saber el seu procés i vaig extreure con-
clusions amb els coneixements obtinguts durant la recerca, quan els experiments 
van ser acabats amb èxit.

Cos del treball
En la naturalesa, alguns animals quan arriben a determinats estadis del seu cicle 
biològic pateixen un procés conegut com a metamorfosi, en què els animals canvien 
de fisiologia, d’anatomia i de comportament. Etimològicament, la paraula metamorfosi 
prové del grec i es compon dels següents vocables: meta (‘més enllà’), morfé (‘figura’ o 
‘forma’) i -osis (‘canvi d’estat’). Per tant, la metamorfosi és la transformació d’un ele-
ment en un altre. La metamorfosi és un procés realitzat per diversos grups d’animals, 
però en concret, els amfibis i els insectes són els animals que ho fan.
La metamorfosi es pot dur a terme de moltes maneres: segons l’espècie animal, la dels 
amfibis i la dels insectes, i dins de la metamorfosi dels insectes existeixen la meta-
morfosi completa i la incompleta.
La Bombyx mori fa la metamorfosi completa, ja que passa pels quatre estadis caracte-
rístics d’aquest tipus de metamorfosi: ou, larva, pupa i imago. Tot comença amb la des-
closa de l’ou. Seguidament, la larva té com a objectiu alimentar-se al màxim possible, 
en el cas del cuc de seda mengen les fulles de l’arbre de la morera (és l’únic aliment que 
poden menjar). Després, gràcies a l’energia que han aconseguit acumular durant tota la 
seva alimentació de la fase larval, la metamorfosi començarà i és en aquest punt quan 
es produeixen els canvis externs i interns en l’individu. Aquest període es porta a ter-
me dins d’un capoll que elaboren les erugues amb seda que elles mateixes segreguen, 
aquest estadi s’anomena pupa. Finalment, quan hagin passat tres setmanes del comen-
çament de la metamorfosi, les pupes sortiran com a papallones que tindran la finalitat 
de reproduir-se i fer que el cicle torni a començar l’any següent.
La Pelophylax perezi realitza la metamorfosi dels amfibis, és a dir, la realitza a l’aigua. 
En aquesta, a diferència de l’anterior, l’individu passa per tres estadis: ou, capgròs i 
adult. La desclosa es fa a l’aigua. Seguidament, el capgròs només té cap i cua, però 



a mesura que passa el temps desenvolupa les potes posteriors; després, les potes 
davanteres, i, finalment, la cua va desapareixent. En el meu cas, els alimentava amb 
enciam bullit. Finalment, el capgròs es va convertir en una granota (un procés que en 
el cas que jo vaig seguir va trigar seixanta dies a acabar) la qual en arribar a la madu-
resa sexual podrà reproduir-se. Quan els capgrossos es van convertir en granotes les 
vaig retornar el seu hàbitat natural.
Per tal que ambdues espècies duguessin a terme la metamorfosi correctament, els 
factors externs (com la temperatura, la humitat i la llum solar) es van mantenir sempre 
constants. Aleshores, amb totes les eines preparades, vaig fer un estudi diari de cada 
metamorfosi a fi d’aconseguir resultats com: el temps que tarda cada metamorfosi, les 
característiques de l’animal perdudes i adquirides i les característiques dels estadis.

Conclusions
Durant la realització d’aquest treball de recerca he pogut aprofundir i estudiar nous 
coneixements sobre la metamorfosi de la Bombyx mori i la Pelophylax perezi com: 
els causants d’aquest procés, els seus estadis, les necessitats, els temps que triguen 
a realitzar-la, els tipus de metamorfosis… 
Pel que fa a la Bombyx mori, més coneguda com a cuc de seda, m’ha agradat molt 
visualitzar i analitzar la seva metamorfosi, em va resultar senzill la recerca d’in-
formació sobre ella i, sobretot, he ampliat els meus coneixements sobre aquesta 
espècie, pel fet que en el passat ja havia visualitzat la seva metamorfosi, però sense 
analitzar i raonar les causes del procés. 
Respecte a la Pelophylax perezi, més coneguda com a granota verda, em va resultar 
fantàstic fer arribar els capgrossos a la seva etapa final, ja que mai ho havia fet; no 
era una tasca fàcil aconseguir capgrossos i em resultava un repte molt difícil ja que 
si per alguna causa fallava no hauria assolit els objectius. De la mateixa manera, he 
gaudit i après molt sobre aquesta espècie.
Gràcies a aquestes dues pràctiques vaig extreure conclusions sobre les dues espèci-
es i també vaig assolir tots els objectius que havia plantejat a l’inici del treball.
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