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Com ho fan les plantes per buscar la llum del Sol? 

 

Què volem saber?  

Quan treballem les plantes a les aules sempre ens diuen que les plantes busquen la llum 

per viure, per poder fabricar el seu propi aliment, però com ho fan? Els és igual la llum del 

Sol o també busquen la llum artificial? La llum és imprescindible perquè les plantes 

realitzin la fotosíntesi ... i les persones necessiten les plantes per viure. Volem dissenyar 

un experiment per a comprovar aquest fet. 

 

Com ho hem fet? 

Per començar hem de pensar una situació perquè puguem veure què fan les plantes, 

quan creixen, per buscar la llum. Volem posar obstacles a les plantes per veure si, fins i tot 

quan els ho posem difícil, elles continuen buscant la llum del Sol  

Primer, entre tots i totes pensem, dibuixem com ho podríem fer. Van sorgint les idees de la 

planificació. En general es veu bé la idea de posar les plantes en una capsa, capsa que 

haurem de modificar. 

Fem quatre grups a la classe, tres decideixen que necessitaran una capsa per posar la 

planta; cada grup pensa en una capsa adequada a allò que vol demostrar. L’altre grup es 

planteja una situació diferent: proporcionar a la planta la llum del Sol i a la vegada llum 

artificial, a veure quina prefereix, perquè pensen que en preferirà una, la del Sol. 

Ja estem a punt de buscar capses que ens puguin ser útils pel què volem fer ... i ens surt 

l’oportunitat de dissenyar les nostres pròpies capses, l’Ateneu de fabricació digital de Les 

Corts, a Barcelona, ells ens les tallaran amb la talladora làser. 

Ens anem animant i emocionant amb el projecte. Des de L’ateneu ens demanen que les 

dissenyem, però necessitem un altre tipus de fulls per fer-ho. Pensem que ens anirà millor 

el full de quadrets.  

La Isabel, directora de l’Ateneu, ens demana que, a part del disseny de les capses 

digitalitzat, cada grup li expliqui per què vol la capsa que li demana, vol que els grups facin 

les hipòtesis, que pensin ...  

Un cop tenim clar el que volem, cada grup es posa a fer el disseny de la seva capsa, però 

necessitem un regle, veure quina alçada ha de tenir la capsa, on volem posar el forat 
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perquè entri la llum del Sol. Hem de pensar molt per no deixar-nos cap part de la capsa, 

mesurar bé per saber on posarem els obstacles interiors.  

Despleguem les capses, els laterals, la part del davant i la part del darrere, els obstacles, 

mesurem comptem ... dibuixem cada peça amb les seves mides ... fem matemàtiques!. 

Fins i tot utilitzem el compàs per dibuixar el forat. 

En un primer esbós de les capses no tenim en compte l’escala, però si volem dibuixar com 

quedarà, ens anirà molt bé fer-la a escala i decidim que cada quadret del full valdrà un cm. 

Ara la dibuixem a escala i ens agrada com queda. 

Un cop hem enviat els dissenys a l’Ateneu esperem que ens les tallin. Els alguns mestres 

que participem en el Congrés de ciències visitem L’Ateneu i veiem en directe com ens 

tallen les capses, les prenem a Vilanova tallades però sense muntar.  

Un cop a classe muntem les capses, les encaixem, hi posem cola de fusta esperem que 

s’assequi. 

Ara toca plantar les llavors de les plantes per posar dins les capses i continuar 

l’experiment. Plantem llenties i mongetes, les que primer germinen són les que posem 

dins les capses; les reguem cada dos dies amb poca aigua. 

Finalment ... les plantes creixen dins les capses. 

 

Conclusions: 

La nostra conclusió és que les plantes busquen la llum per créixer i fan tot el que poden 

per arribar-hi, fins i tot salven els obstacles que puguin tenir. És l’única manera que tenen 

de fabricar el seu propi aliment. 

Això ens fa pensar que no hi ha plantes si no hi ha llum. Ara ja entenem per què, als 

boscos que tenen molta ombra, els arbres són molt més alts i les plantes s’enfilen 

embolicant-se als arbres per arribar on hi ha la llum del Sol. 

Hem après dels errors ... i moltes coses més. 

 


