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Cataloguem les plantes del pati 

 

 

1a Seqüència  
Activitats d’exploració 
Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees d e partida? 
Iniciarem el tema amb la presentació d’una maleta sorpresa que  té a dins: unes pastanagues 
(arrels), uns pinyons (llavors), unes olives (fruits) de l’olivera del pati, unes fulles de pollancre del 
pati, unes roses i unes escorces  d’eucaliptus (tiges). Fem conversa del què creiem i entre tots/-es 
identifiquem quina part de la planta és i que li falta per estar complerta. 
.Repartim equitativament les parts de les plantes treballades entre els i les alumnes (hi ha 3 de 
cada llevat del pinyó que hi ha 4 perquè són 19). 
La següent activitat serà individual i consistirà en situar i dibuixar (full de treball n. 1) la part que té 
cadascú i omplir l’espai de la graella que li pertoca (arrel, tija, fulla, flor, fruit o llavors). La resta de 
les parts de la planta les pot dibuixar si les coneix o bé deixar-les en blanc per completar-les en la 
2ª fase quan cerquem la informació fent ús de les TAC. Si es plantegen preguntes cal escriure-les 
al full. 
A continuació es farà un exercici de pensar, dibuixar i descriure com serà la planta sencera i en 
quin ambient es creu que viu. Es donaran unes orientacions per fer el dibuix correctament. Full de 
treball n. 2 
Es planteja a la classe la següent pregunta clau: De què li serveix la fulla a la planta? Conversa. 
Comentaris. Preguntes. Fer mapa d’idees a  pissarra o la pantalla.  
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Quines són les plantes que tenim al pati de l’escol a? Què necessita per viure una planta? 
Què necessitem per poder fer néixer unes plantes? 
Es proposa fer un llistat de les plantes del pati i fotografiar algun exemplar. 
Sortim al pati dividits en dos grups d’observació per tal que puguem fer comentaris més fàcilment i 
que no es dispersin. 
. A la tornada a la classe parlem dels diferents tipus de classificació. Triem classificar-les pel tipus 
de tija: herbes, arbustos i arbres. 
Consultem el llibre de text per a llegir i obtenir informació d’aquest tipus de classificació. 
Es fa la classificació i la llista amb el processador de textos. 
Observen la llavor de llentia per fora. Es comenta que han de fer un treball d’observació i pensar 
en com era abans, com és ara per dins i per fora i com creuen que serà després. Full de treball n. 
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Activitats de síntesis i estructuració.   
Presentació del bloc de classe de ciències (http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajosepjanes/. 
Comentar que ens servirà per penjar les activitats que fem a les classes. Tindrem la possibilitat de 
consultar i participar en el nostre bloc de treball fent comentaris escrits, tant nosaltres com la 
nostra família. Serà el diari de les feines que fem. 
També podrem consultar i participar en uns altres blocs dels alumnes de 2n, 4t i 5è. de les altres 
tres escoles del barri de Sant Josep que també treballen les plantes, encara que se centren en 
d’altres aspectes. 
Fem un petit escrit de presentació i ens fem unes fotos per penjar. 

Informem a les famílies de la posada en marxa del bloc i es comenta que passarem una nota 
informativa als pares per a què sàpiguen l’adreça, estiguin assabentats/-des i que participin si ho 
desitgen. 
Fem un diari d’investigació d’unes llenties que ens ajudaran a entendre millor la reproducció i les 
necessitats de les plantes. 
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El mestre donarà unes llavors de llenties a cadascú i hauran  d’aconseguir que en dues setmanes, 
aquestes llavors tornin convertides en unes plantes, el més grans i boniques possible tot registrant 
els seus canvis. Plec de 4 full del full de treball n. 4. 
Quan han passat les dues setmanes es recorda que portin les seves plantes de llentia i el seu diari 
d’investigació. Dediquem una sessió a fer comentaris d’experiències i vivències diverses i a treure 
conclusions sobre el creixement de les llenties i en general sobre les necessitats de les plantes 
durant la seva vida per que tanquin el seu cicle vital i tornin a començar un nou cicle amb la 
reproducció. 
Posem de manifest que hem estat recollint dades per a fer un estudi posterior. 
Parlem de les necessitats que té la planta com a ésser viu i quins són els factors que la beneficien 
i quins la perjudiquen. 
Fotografiem les diferents plantes portades a classe. 
 
2a Seqüència  
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Conversem de les necessitats que tenen les plantes. Com vam veure, les llenties són éssers vius 
que tenen unes necessitats per viure: nutrició, reproducció i relació. 
Relacionar les seves parts amb els processos i necessitats que tenen les plantes. 
Es comenta  que una manera d’esbrinar coses és fer observacions i caldrà anar a la sala de 
ciències per fer servir les lupes de mà i les lupes binoculars per començar a fer el treball 
d’observació detallada. 
Comencem amb la lupa de mà a fer observacions i anotacions al nostre full de treball (n. 4). 
Explicació del funcionament de la lupa binocular connectada amb la càmera Moticam i el 
programari Motic Educator per a poder fer captures d’imatges i poder-les editar. Full de treball n. 5. 
Fan observacions de les parts que hem aconseguit (abans esmentades) de plantes amb la lupa 
binocular. Full de treball n. 6 
Fan captures d’imatges i editen la seva foto amb dades d’interès: augments, marques, noms i 
autor/a. 
Anem a l’aula TIC per a visitar el nostre bloc i fer diferents tasques: 
Analitzar i comentar entre tots i totes les imatges capturades en la sessió anterior de la lupa 
binocular sobre l’observació de les parts de la planta.. 
Visitar altres entrades d’interès i escriure comentaris. 
Es torna a donar una segona nota informativa pels pares i mares per tal d’ augmentar la 
participació, que no és gaire. 
Tornem a fer un nou mapa d’idees amb la pregunta “De què li serveix la fulla a la planta?” per 
veure si les idees han evolucionat. 
Ho pengem al bloc. 
Repetim el treball d’observació amb la llavor de llentia i pensar? en com era abans, com és ara per 
dins i per fora i com creuen que serà després. Valorarem com han evolucionat les idees. 
 
Activitats de generalització i aplicació 
Elaboren una fitxa de la planta amb unes informacions concretes. Full de treball n. 7 
Trien una planta del pati per a fer una fitxa guia on es recullen unes informacions bàsiques sobre 
la planta: nº d’exemplars, data, situació al pati, classificació segons tija, dibuixos o fotos de detall 
de cada part de la planta, descripció, fotografia general i d’altres observacions. 
Tornen a fer una visita a la planta del pati que treballen i observen, dibuixen i fotografien. 
Cerquen la informació que necessitem a les tres webs donades al bloc sobre herbaris i catàlegs de 
plantes virtuals. 
És un treball que es fa a l’escola i a casa. 
Confeccionen un mural pel passadís de l’escola on mostren les imatges de les plantes del pati 
fotografiades per l’alumnat amb informacions obtingudes. 
Valoració personal sobre la feina feta en aquest treball sobre les plantes. 
Per facilitar la feina es llegeix fil per randa totes i cadascuna de les  preguntes a la pantalla gran i 
van responen posant la creu on correspongui. Full de treball n. 8 
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Es recomana visitar el bloc de classe periòdicament des de l’escola, a casa o a la biblioteca, per 
mantenir-nos en contacte amb els comentaris i fer activitats, més aviat lúdiques, i/o afegir 
propostes sobre el tema de treball que poden venir de l’escola o de la família. CIÈNCIES DE 
L’ESCOLA JOSEP JANÉS i http://blocs.xtec.cat/ i  cienciesescolajosepjanes/ 
És un espai de trobada de les escoles del barri que han fet tema de treball comú però treballant 
cada centre un aspecte diferent de les plantes i els fongs. 
 


