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T’has fixat mai en el pop que hi ha a l’espai Darder? Segur que l’has vist algun cop, als peus de 

l’esquelet de búfal, conservat en alcohol dins un recipient de vidre. És un pop de vels. Si vols 

saber més coses d’aquest exemplar i veure com era quan el van pescar, ho pots fer aquí: 

http://www.museusdebanyoles.cat/darder/el-museu/peca-destacada/ID/1207  

SABIES QUE...? 

- Els pops són mol·luscs de la classe dels cefalòpodes, una paraula grega que significa, 

literalment, peus al cap, perquè aquests animals tenen les potes just després del cap. 

- Són molt intel·ligents i tenen memòria. 

- Tenen tres tècniques per defensar-se dels depredadors, quan es veuen amenaçats:  

o el camuflatge, canviant de color. 

o deixar anar tinta. 

o desprendre’s d’alguna pota per distreure l’enemic. 

- Els pops tenen bec situat a la boca, enmig dels seus vuit tentacles, i és la part més dura 

del seu cos invertebrat. S’assembla al dels lloros i periquitos. 

CREA! 

Els pops són uns animals genials! Per això, et proposem que creïs el teu propi i petit pop 

perquè el puguis dur sempre amb tu! Enganxa’t-el a la samarreta, decora’t els cabells o, 

simplement, envoltant amb els seus tentacles l’extrem del teu llapis! 

QUÈ NECESSITES: 

- Una boleta de feltre 

- 2 escurapipes 

- Ulls mòbils decoratius 

- Pinça dels cabells/agulla imperdible  

- Pistola de cola calenta 

- Recanvi de cola calenta 

PAS A PAS: 

1. Enganxa els ulls a la boleta de feltre amb la cola 

calenta per fer el cap del pop. 

2. Talla per la meitat els dos escurapipes. Torna’ls a 

tallar per la meitat. Ara en tens vuit, oi? 

3. Agafa els 8 trossets d’escurapipes i recargola’ls pel 

mig, de manera que quedin lligats entre sí, per fer 

els tentacles.  

4. Amb la cola calenta, uneix el cap amb els tentacles. 

5. Pots enganxar-hi l’imperdible o la pinça dels cabells, si ho vols.  

Ja tens el teu pop enllestit! A on el posaràs?  
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