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Les plantes, es mouen? 
Nucli 

 
 
Objectius  
 

- Explicitar les idees pròpies sobre la funció de relació de les plantes. 
- Contrastar aquestes idees amb les dels companys i amb l’observació 

d’imatges de la reacció de plantes davant d’estímuls. 
- Modelitzar la funció de relació de les plantes. 

 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat molt bàsica i general, adaptable a la gran majoria 
d’alumnat de 1r d’ESO. Poden requerir una mica d’ajuda per part del 
professorat i dels companys/es aquells alumnes nouvinguts que tenen encara 
dificultats amb el català, i alguns alumnes que segueixin un Pla Individualitzat 
a causa d’un retard escolar greu.  
 
Recursos emprats 
 
Arxiu de l’activitat; webs: 
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp38/3802001.html
vídeos del youtube. 
 
 
Temporització 
 
Uns 60’ en total. La lectura del context, l’elaboració individual del 
qüestionari i la visualització de vídeos i animacions requereixen uns 30’. La 
discussió a nivell de petit grup de les respostes i la posterior modelització es 
poden fer en uns 20’ i, finalment cal reservar uns 10’ per fer la posada en 
comú a nivell del grup – classe. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
L’activitat que té per títol Les plantes, es mouen?, fa una exploració de les 
idees prèvies de l’alumnat sobre la funció de relació de les plantes, les quals, 
posteriorment, són contrastades amb diversos vídeos curts i una animació, així 
com amb els companys, treballant en petit grup. 
Posteriorment es fa una modelització molt senzilla del procés que segueix la 
funció de relació a partir dels exemples vistos en les imatges. Finalment es fa 
una posada en comú amb tot el grup – classe de les conclusions que cada petit 
grup ha elaborat del conjunt de l’activitat.  
Aquesta activitat està vinculada a la seqüència de 6 que pretenen treballar les 
característiques dels vegetals i de les algues, tenint com a referència els 
components del model d’ésser viu. Si bé l’estructura cel·lular i les funcions de 
nutrició i reproducció es poden tractar amb facilitat a partir de l’estudi de 
l’anatomia de les plantes (activitat segona de la seqüència), no passa el 
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mateix amb la funció de relació. És, per això, que aquesta funció es treballa 
en una activitat diferent i de forma específica.   
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Convé poder disposar de mobiliari d’aula que sigui mòbil i permeti combinar 
estones de treball individual amb d’altres de treball en petit grup, així com 
posades en comú. 
 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: document 03 Funció relació vegetals 02 (arxiu 
word). 
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