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Are you going to sprout? 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
Els objectius principals són estudiar les variables relacionades amb la 
germinació de les llavors. Els alumnes dissenyen un petit experiment per 
observar quines condicions afavoreixen la germinació de les llavors i quines 
determinen que una llavor no germini.  
 
Com que es tracta d’una activitat CLIL, primer es treballa el vocabulari 
relacionat amb el material que es farà servir i les variables que els alumnes 
modificaran. El disseny de l’activitat està pensat per facilitar al màxim la 
comprensió del que cal fer i l’expressió, tant oral com escrita, en anglès.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Els alumnes treballen en base a predir-observar-interpretar sobre uns petits 
dissenys experimentals que han elaborat basant-se en les seves hipòtesis. Es 
treballa el control de variables, l’autonomia personal i la interpretació de 
resultats. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
A alumnes de 2n d’ESO que treballin amb la metodologia CLIL. 
 
Recursos emprats 
 
Material de laboratori. 
 
Temporització 
 
Entre tres i quatre sessions, segons el ritme de treball i el grau 
d’aprofundiment que se li vulgui donar. El text final es pot fer a casa, en part 
o tot, per escurçar el temps dedicat a classe. Es millor fer-ho al laboratori, 
però es poden combinar les activitats per fer-ne una part a classe de teoria. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
El treball és aconsellable fer-lo en parelles, o en grups de tres alumnes. 
  
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
És millor utilitzar llenties, perquè germinen més de pressa, però també està 
bé fer servir cigrons i mongetes, perquè en germinar són més espectaculars. 
S’aconsella deixar els tractaments que han anat millor unes quantes setmanes 
perquè vegin com acaba el procés. No hi ha dificultats en la implementació de 
l’activitat, perquè el material necessari és senzill d’obtenir. 
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Cal fer fotografies dels resultats, tant al primera setmana d’observació com la 
segona, per poder il·lustrar el treball final. 
  
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat. 
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