
 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

     
 

 

PlanTax, investiguem objectes i fem un documental sobre plantes 
 

 

Objectius 

Treballar en grup de manera cooperativa. 
Identificar els criteris que s’utilitzen en la classificació taxonòmica de les plantes 
Relacionar grups i estructures vegetals amb referents reals 
Editar  vídeos i imatges digitals. 
Expressar informació científica en diversos formats 

Descripció de la proposta 

Es descriu el desenvolupament d'una activitat de construcció de coneixement articulada al voltant 
de diversos referents contextuals (termes i objectes) als que l'alumnat ha de donar sentit, indagant 
la seva relació amb la classificació de les plantes. Amb l'ajut de diverses bastides didàctiques, els 
alumnes dissenyen, realitzen i co-avaluen un breu vídeo-documental. Experiència dirigida a 
alumnat de cicle superior de primària i primer cicle de secundària. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Es preveuen 7 sessions, a més de tasques que els alumnes poden fer a casa. L'activitat està 
dissenyada com a activitat d'indagació, promovent que els alumnes aprenguin a partir de la seva 
pròpia experiència, fent-se preguntes a partir d'objectes contextualitzats. L'activitat està pensada 
perquè el professor sigui assessor, no transmissor d'informació. 
Tot i això, val la pena que a l'inici de cada sessió es comenti juntament amb els alumnes materials 
de consulta (per exemple, cada sessió un apartat del llibre de text), intentant establir lligams del 
que veuen amb experiències prèvies dels alumnes. També es poden dedicar alguns minuts a 
explicar el funcionament genèric dels arbres taxonòmics si no s'ha fet abans. És important no 
explicitar la relació dels continguts del llibre de text amb els objectes o termes, són relacions que 
han de construir els alumnes.  
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Recursos emprats 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/plantax/guia-didactica 
Calen fragments i parts de diferents plantes, representatives de diferents grups taxonòmics.  
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