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UNITAT DIDÀCTICA. Com neixen les plantes de les lla vors? Fem una col·lecció. Segon de primària 

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar  en l’alumnat: 

Capacitat d’utilitzar el coneixement científic relacionat amb la reproducció de les plantes i les tècniques d’observació per justificar la creació i 
manteniment d’una col·lecció de llavors. 
 

Model teòric que es vol ajudar a construir: 

Ésser viu 

Context  d’aprenentatge escollit: 
 
El creixement d’una mongetera màgica com 
un exemple del cicle de desenvolupament 
d’una planta. 

Context d’aplicació: 

Fer una col·lecció de llavors i justificar el valor 
que té per evitar la desaparició d’algunes 
plantes. 

Àrea que orienta la seqüenciació  

Coneixement del medi natural, social i 
cultural. 

Altres àrees que es treballen: 

Llenguatge, matemàtiques,   dibuix. 

Durada: 

9 sessions: 5 de dues hores i 4 d’un hora. 

 

Objectius d’aprenentatge 

Desenvolupar la capacitat de 
l’alumnat per... (Relacionant 
continguts i competències) 

Competències 

Es treballen de cada competència 
les dimensions… 

Continguts 

Coneixements conceptuals, 
procedimentals i actitudinals 

que es treballen més 
específicament  

Criteris d’avaluació 

Aspectes en els quals ens 
fixem per poder reconèixer que 

s’han assolit els objectius 

 
1. Relacionar les llavors amb una 

fase del ésser viu i analitzar els 
seus canvis en el temps com a 
fase del cicle d’una planta en el 
desenvolupament de les seves 
necessitats i funcions: nutrició, 
relació i reproducció. 

- Coneixement i interacció amb el 
món físic : es compren el context 
natural on està immers. Es 
treballa platejant preguntes 
investigables sobre les plantes i 
mirem de trobar respostes amb 
treballs d’observació, 
experimentació, intercanvi d’idees, 

 
- Identificació del cicle vital de 
les plantes amb  les seves 
funcions de nutrició, reproducció 
i relació. 
 
- Descripció de com són les 
llavors: per fora i per dins. Com 

Demostra que ha assolit els 
objectius de manera: 

- Pertinent 

- Completa 

- Coherent 
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2. Fer una col·lecció ordenada i 

amb les llavors dels fruits del 
nostre entorn. 

 
3. Pensar, imaginar, explicar les 

seves idees per després 
comunicar-les amb diferents 
mitjans: oral, escrit, gràfic, 
esquema, fotogràfic, vídeo ... 

 
4. Conversar en petit i gran grup 

donant raons, escoltant a la 
resta i pensant en la resposta 
dels nostres punts de vista. 

 
5. Mesurar les llavors amb 

diferents recursos (el regle i 
l’ordinador). 

 
6. Valorar la importància de la 

preservació de les llavors per la 
humanitat. 

 
7. Llegir textos identificant les 

idees que planteja i que 
justifiquen la seva lectura. 

 
8. Utilitzar les tecnologies de 

manera adient i acurada: 
càmera  fotogràfica, lupa 
binocular amb connexió i sense 
de la càmera Moticam, el bloc 
de classe,  recursos d’internet,  

cerca d’informació, consultes, 
identificar evidències i extreure 
conclusions que possibilitin 
prendre decisions adients. 

- Social i ciutadana :  s’intenta que 
entenguin que cal compartir les 
nostres aportacions en benefici de 
la classe. Així tots en podem 
enriquir amb projectes comuns 
com la col·lecció de llavors que 
ens servirà per treballar i 
comparar. També es fomenten el 
valors democràtics per compartir 
les idees. 

Es fomenta, durant el treball, 
l’ajuda entre iguals. 

- Comunicativa lingüística i 
audiovisual : s’expressen idees 
de forma clara i organitzada sobre 
situacions, experiències, fets, etc. 
sobre el tema de treball . 

Es comuniquen idees mitjançant 
diferents recursos escrits, gràfics i 
tecnològics com el bloc escolar, la 
fotografia i el vídeo 

S’incorpora un nou vocabulari 
específic. 

- Comunicativa artística : es 
treballa l’ús del dibuix i la 
fotografia per expressar i 
comunicar les seves idees. Es 
fomenta l’hàbit, l’ús i la 

canvien en el temps. 
- Anàlisi de la diversitat de 
llavors i de fruits. Organització 
de la col·lecció respectant-la 
com un bé comú de la classe. 

- Valoració de la importància 
dels bancs de llavors per 
protegir les llavors en un futur. 

- Identificació de les mesures de 
longitud i temps que estan 
implícites en el treball amb les 
llavors quan mesurem llavors o 
programem la càmera Moticam 
per fer un vídeo. 

- Conversa amb formulació de 
preguntes, exposició 
d’arguments, comunicació de 
resultats i conclusions, 
interpretació d’imatges i vídeos. 

- Lectura comprensiva de 
diferents textos: contes, full 
treball, descripció, valoració... 

- Expressió escrita en diferents 
mitjans: treballs, dibuixos, 
fotografies, etiquetatge, 
comentaris al bloc, valoracions, 
enquesta.  
 
- Utilització de les TACs adients: 
càmera fotogràfica digital, 
ordinador  per escriure, bloc de 
la classe de ciències, lupa 

- Precisa en l’ús del 
llenguatge, en el recull de 
les dades… 

- Organitzada 

- Creativa 

- Compromesa 

- Col·laborativa 

- Fent ús de les TAC 
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la pissarra digital i el 
processador de textos. 

 
9. Reflexionar sobre les idees 

inicials respecte a les llavors i 
les plantes en general i si han 
canviat. 

 
10. Compartir amb els companys, 

mestres, família, etc. la feina de 
classe mitjançant el bloc i 
participar activament. 

 
11. Cooperar amb els nostres 

companys amb tolerància 
respectant els ritmes particulars 
quan fem treballs amb diferents 
agrupacions. 

 

manipulació de materials adients 
per representar el dibuix i la 
imatge correctament. 

- Tractament de la informació i la 
competència digital : es treballa 
amb la intenció de expressar i 
comunicar idees amb diferents 
recursos tecnològics: la càmera 
fotogràfica digital, la lupa 
binocular amb càmera, l’ús del 
bloc, ús de recursos web i ús del 
projector com a mitjà de 
comunicació potent. 

Es destaca el bloc com element 
aglutinador de tota la nostra 
experiència i com a recurs per 
comunicar a la resta de 
companys, mestres, família i 
d’altres escoles la nostra feina per 
poder-la compartir, discutir i 
millorar 

Es consulta d’altres fonts 
bibliogràfiques: llibres, revistes, 
cromos, ...  

- Matemàtica : es treballa amb 
instruments de mesura per donar 
les magnituds de les llavors. Quan 
es mesuren les fotos de les llavors 
amb el programari Motic Educator. 

També es treballa quan 
planifiquem una gravació, d’una 
llavor germinada, amb la càmera 

binocular amb la càmera 
Moticam, programari Motic 
Educator, jocs, iniciació al 
correu electrònic, us de la  
Pissarra Digital (projector). 
 
- Ús del bloc com un espai 
virtual on es recullen els nostres 
treballs i també com a espai de 
comunicació per compartir 
coneixements amb els 
companys de classe, escola, 
família i barri. 

 
- Respecte de l’opinió i idees 
dels companys i acceptar els 
acords. Reflexió sobre els 
propis coneixements i 
aprenentatges. 
 
- Cura pels materials de classe i 
els generats. 

- Gaudi de l’experiència 
col·lectiva 
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Moticam connectada a l’ordinador 
per que ens faci un seguit de fotos 
que després ens convertirà en 
vídeo. 

Es representa gràficament el 
creixement d’una llavor en el 
temps. 
- Aprendre a aprendre : es 
treballa la imaginació, el 
plantejament de preguntes, la 
creativitat, la comunicació, la 
reflexió sobre el que aprenen i el 
treball individual o en grups 
potenciant la responsabilitat.  

- Autonomia i iniciativa 
personal : es treballa la capacitat 
de transformar els aprenentatges 
a noves situacions afrontant els 
problemes que sorgeixen.  
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Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació  

Primera seqüència: Plantegem el tema de les llavors  a partir d’un vídeo-conte, amb ombres xineses i fe t per nens, sobre 
Jack i la mongetera màgica. Proposem la pregunta in vestigable: De què li serveix la llavor a la planta ? 

1a) Activitats d’exploració  Què anem a aprendre? Quines 
són les nostres idees de partida? 

Materials i 
recursos 

Gestió 
aula1 Temps Atenció 

diversitat 
Avaluació-
regulacio 

1a.1. Visualitzem amb el projector el vídeo del conte “Jack i la 
mongetera màgica” . És un vídeo fet amb ombres xindeses i 
narrat pels nens i nenes de 6è de l’Escola CEIP Torre d’en 

Reig de Vilabertran ZER Canigó. 

Projector amb 
connexió amb 

internet 

Vídeo durada de 
6,33 minuts 
Font: Youtube 

http://www.youtube.com/wat
ch#playnext=1&playnext_fro
m=TL&videos=jEWmcbpXD

Sk&v=FtPADfOTGqA 

GC 25 m 

Cada alumne 
opina i pot 
preguntar i 

parlar sobre el 
conte 

Valorem idees 
inicials sobre les 

llavors 

1a.2. Llegim col·lectivament el conte 

Full nº 1 del conte. 
Font: Una mar de 

contes. 
http://totcontes.com/vie
w.php?p=C:jackmongete

ramagica 

GC 25 m 

Llegeix cada 
alumne al seu 
ritme en funció 
de les seves 
capacitats 

Valorem el grau 
de comprensió 

del conte 

1a.3. Compartim opinions, aboquem idees, valorem que 
aquestes llavors eren màgiques perquè és un conte però que 

nosaltres treballarem amb llavors reals. 
Conversa GC 15 m 

Es demana 
participació a 
alumnes que 

no parlen gaire. 

Regulació de les 
idees que 
expressen. 

1a.4. Fem un mapa d’idees sobre la pregunta: De què li 
serveix la llavor a la planta? Pissarra GC 20 m Es demana 

participació de 
Regulació de les 

idees que 

                                            
1 I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parella 
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Conversa 

Càmera de fotos 

tots expressen. 

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista . 

Com és per dins una mongeta? Com t’expliques que d’una llavor surti una planta? Com era abans la mongeta? Com és ara per dins i per fora? 
Com serà després? 

1b.1. Observen la llavor de mongeta per fora. Parlem de 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. 

Llavor de mongeta 
seca 

Full nº 2 

GC 

I 
30 m 

Es demana 
que pensin 
abans de 
dibuixar i 
escriure 

Avaluació 
d’idees inicials. 

1b.2. Es fa la proposta de fer una col·lecció de llavors que em 
de fer entre tots per treballar a la classe. 

S’aniran recollint llavors a la classe durant el mes de desembre 
i gener. Cal escriure a la bossa el nom de la llavor i la data a 
mida que les anem portant. 

Caldrà també fotografiar la llavor amb un regle al costat per fer 
un recull gràfic i tenir consciencia de la mesura a la imatge. Es 
fa durant unes activitats de racons. 

Capses de plàstic 
amb compartiments 

Bosses petites 

Algunes mostres de 
llavors per 
començar 

Càmera de fotos 

Retolador 
permanent 

GC 

I 
15 m 

S’intenta que 
tothom participi 
en la aportació 
de llavors a la 

col·lecció. 

Es valora si 
identifiquen 

llavors en els 
fruits que tenim 
al nostre voltant: 
al pati, al parc, a 
casa, a la botiga, 
als aliments, ... 

1c) Activitats de síntesis i estructuració.   

1c.1. Presentació del bloc de classe de ciències. Comentar 
que ens servirà per penjar les nostres 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 com el nostre diari de les feines 
que fem. 

També podrem consultar i participar en uns altres blocs dels 
alumnes de 3r, 4t i 5è. de les altres tres escoles del barri de 

Projector amb 
connexió amb 
internet 

 

Bloc: 
http://blocs.xtec.cat/
cienciesescolapaus

ans 

GC 30 m 

S’intenta que 
tothom pregunti 
els dubtes que 

tingui. 

Avaluació de les 
preguntes que 

plantegen. 
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Sant Josep que també treballen les plantes i encara que altres 
aspectes. 

1c.2. 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 perquè 
sàpiguen l’adreça, estiguin assabentats i que participin si ho 
desitgen. 

Càmera de fotos 

Projector 

Bloc 

Nota informativa: full 
nº3 

GC 30 m  Es valora la 
participació. 

1c.3. Explicació del que és el correu electrònic i per què 
serveix. 
Escribim un missatge d’agraiment als nens de 6è de l’Escola 
de Vilabertran pel seu vídeo conte. 
Publiquem el missatge de correu i la resposta al bloc. 

Projector 

Correu web 

Bloc 

GC 15 m 
Es fomenta 

que participin 
tots. 

Coregulació en 
GC 

1d) Activitats de generalització i aplicació  

 

1d.1. Fem un diari d’investigació d’una mongeta. 

La mestra donarà unes llavors de mongeta i hauran  
d’aconseguir que, al tornar de vacances de Nadal, aquestes 
llavors tornin convertides en unes plantes, el més grans i 
boniques possible. 

 

Plec de 4 fulls nº 4 
GC 

I 
15 m 

Cal que tothom 
faci 

l’experiència i 
que encara 

que es morin 
les plantes o 
no surtin les 
llavors no 

passa res i cal 
portar-les a 

classe. 

Capacitat de 
cuidar una 

planta. 

Capacitat 
d’observació. 

Analitzar el 
seguiment de 
creixement de 

les llavors. 

1d.2. En tornar de les vacances de Nadal. Dediquem una 
sessió a treure les conclusions sobre el creixement de les 
mongetes 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. 

Parlem de les necessitats que té la planta com a ésser viu i 

Conversa 

Totes les plantes de 
mongetes.  

Dos últims fulls de 
conclusions del 
diari. Càmera 

GC 60 m. 

Tothom porta 
la seva planta i 
els seus fulls i 
es recullen les 
condicions en 
les quals han 

tingut les 

Saber explicar i 
representar amb 

dibuixos 
l’evolució i 

canvis en la 
mongetera. 
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quins són els factors que la beneficien i quins la perjudiquen. 

Fotografiem les diferents plantes portades a classe. 

fotogràfica llavors.  Respectar i 
valorar els 

resultats dels 
companys. 

1d.3. Visualitzem un vídeo fet amb la Càmera Moticam sobre 
el creixement d’una llavor de mongeta.  

Parlem d’alló que hem observat entre tots: creixement del 
germen que surt de la llavor, divisió de la llavor en dues parts, 
que surt una tija amb fulles i una arrel blanca de dins de la 
llavor que es ramifica. 

Vídeo Observem el 
creixement de les 

llavors de mongeta 

Bloc 

Conversa 

GC 15 m. 

Potenciar la 
participació 
plantejant 

preguntes que 
ajudin a la 
reflexió. 

Capacitat 
d’observació del 
vídeo amb detall. 

1d.4. Penjem al bloc l’experiència del diari d’investigació d’una 
mongeta. Bloc 

GC 

I 
5 m 

Mirem de 
comprovar i 

afavorir a que 
tothom pugui 

veure el bloc a 
l’escola o a 

casa.  

Valorem els 
comentaris 
escrits a les 

diferents 
entrades al bloc. 

 

Segona seqüència: Com és la mongeta per dins? Obser vem amb la lupa de mà i la lupa binocular  

2b) Activitats d’introducció de nous punts de vista . 

2b.1. Observem una llavor de mongeta seca i remullada per 
fora i per dins a ull nu. També ens ajudem de la lupa de mà 
per una observació més acurada. 

Mongeta seca i 
remullada 

Full nº 5 

Lupa de mà 

I 20 m 

Tothom fa la 
seva producció 

en funció de 
les seves 

posibilitats. 

Explicar i 
representar les 

diferències entre 
una llavor seca i 

remullada. 

Representar 
com és la 

mongeta per 
dins i assenyalar 
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les parts que 
identifiquen. 

2c) Activitats de síntesis i estructuració.  

2c.1. Hem vist que després d’observar la mongeta amb la lupa 
de mà necessitem veure amb més detall el que hi ha a dins de 
la llavor de mongeta. Per això farem servir la lupa binocular 
amb la càmera connectada a l’ordinador que ens permetrà 
observar amb més augments, més detall i fer fotografies de les 
observacions. 

Es publiquen totes les captures fotogràfiques de la llavor per 
dins al bloc. 

Lupa binocular 

Càmera Moticam 

Programa Motic 
Educator 

Full nº 6 

Bloc 

I 

P 
60 m. 

Tothom fa la 
observació 
individual i 
col·laborant 

amb la parella. 

Registrar 
fotogràficament 
la imatge de la 

lupa. 

Editar la foto 
amb el nom i 

augments 
d’observació. 

2c.2. . Tria i dibuixa tres llavors germinades.Cal escriure allò 
que observis. 

Cal fer una foto de cada llavor triada. 

Full nº 7 

Lupa de mà 

Càmera de fotos 

Llavors germinades 
de cigrons, escaiola, 
soja, ordi, faves, ... 

I 

P 
40 m. 

Es propicia la 
col·laboració 

entre la parella 
per facilitar el 

treball 
individual. 

Capacitat 
d’observar 

detalls rellevant 
d’altres llavors. 

2c.3. Recordem de la sessió anterior la mongeta seca i 
remullada. Valorem les diferències. Veiem la gran aventaja  
d’observar amb molt augments amb la lupa binocular. Fins a 
30 i no únicament 2 com amb la lupa de mà. 

Hem observat una làmina amb les parts de la lupa binocular. 

Conversa 

Làmina amb parts 
de la lupa binocular. 

GC 20 m. 

Intentem que la 
participació 

sigui 
majoritaria i no 

únicament 
sempre del 

mateix 
alumnat. 

Comentaris 
sobre la seva 

primera 
experiència amb 
la lupa binocular. 

2c.3. Repasem entre tots el funcionament del programari Motic 
Educator per observar, capturar i editar imatges de les nostres 
observacions de llavors. 

Programa Motic 
Educator 

Projector 

Pantalla 

GC 15 m.  
Comentaris 

sobre 
l’experiència 
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2d) Activitats de generalització i aplicació.  
2d.1. Hem programat la càmera Moticam perquè ens capturi 
amb fotografies i vídeo el creixement de les pipes de gira-sol  
durant 24 hores. S’aturarà sola i veurem l’endemà si el vídeo 
ha sortit. 

Hem decidit de fer les fotos cada 15 minuts: en un hora hi farà 
4 fotos. Quantes farà en tot un dia? Hem hagut de resoldre el 
problema entre tots per dir-li a l’ordinador quan de temps havia 
d’estar fent fotos. Li hem dit al Sr. Alfonso (conserge) i 
senyores de la neteja que no toquin res. També hem posat un 
cartell de NO TOCAR!!! 

Programa Motic Educator 

Càmera Moticam 

Tres peus petit 

Flexo 

Portàtil 

Projector 

Pantalla 

Llavors de gira-sol 
germinades.  

GC 30 m. 
Afavorim la 

participació de 
tothom. 

 

2d.2. Hem anat a mirar si havia sortit el vídeo que haviem 
programat amb la càmera ahir i que va estar gravant durant 24 
hores fent una foto cada 15 minuts. Ho hem mirat varies 
vegades i ha sortit bastant bé. Les llavors creixien i es movien 
com si ballessin. Han crescut entre 2-3 cm en un dia. 
 
El mestre edita i penja el vídeo al bloc. 

Conversa 

Programa Motic Educator 

Projector 

Pantalla 

Vídeo: Veiem créixer les 
llavors de gira-sol 

Bloc 

GC 20 m.   

2d.3. Després de l’éxit del vídeo anterior programem de nou la 
càmera Moticam però ara amb unes llavors de llentia i durant 
tot el cap de setmana. El problema és més complicat. La 
càmera ha de gravar el creixement d’una llentia en la paret 
d’una ampolla de plàstic transparent. També hem fet els 
càlculs perquè treballi tot el que queda de divendres, el 
dissabte i diumenge. O sigui 11 h + 24 h + 24 h= 59 hores en 
total per 4 fotos cada hora 236 fotos, hem arrodonit i hem 
posat 240 fotos en total. A veure què surt! 

Conversa 

Programa Motic Educator 

Càmera Moticam 

Tres peus petit 

Flexo 

Portàtil 

Projector 

Pantalla 

Llenties germinades 

GC 15 m. 
Afavorim la 

participació de 
tothom. 

 

2d.4. Ha sortit un vídeo molt maco. Es veu com la tija surt cap 
amunt de la llavor i es va desenvolupant i surten unes fulletes. 
També veiem com creix l’arrel cap a baix i es ramifica. 

Conversa 

Programa Motic Educator 

Projector 

GC 15 m.   
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El mestre edita i penja el vídeo al bloc. Pantalla 

Vídeo: Veiem créixer una 
llavor de llentia 

Bloc 
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Tercera seqüència: Analitzem la col·lecció de llavo rs. Mesurem amb el regle i amb el programa Motic Ed ucator de la lupa 
binocular?  

3b) Activitats d’introducció de nous punts de vista . 

3b.1. Observar i manipular les llavors de la col·lecció de classe Col·lecció de llavors 

Conversa petit grup 
PG 15 m. 

Potenciar 
l’ajuda mútua 

del grup. 

Observació 
atenta i acurada. 

3b.2. Hem parlat del cicle d’una planta. De la llavor surt la 
planta amb la tija, les fulles, flors i fruits i a dins les llavors, que 
si tornem a plantar fan començar el cicle de nou. Parlem de la 
diversitat de fruits. 

Conversa GC 20 m. 

Ajuda del grup i 
a l’hora de la 

conversa es fan 
preguntes per 
comprovar que 

segueixen 
l’activitat. 

Ajustament de 
les 

participacions i 
els comentaris al 
tema proposat. 

3c) Activitats de síntesi i estructuració.  
3c.1. Entre tots fem un llistat de llavors de la nostra col·lecció. 
Les hem vist, manipulat, hem escrit el nom al paper i a 
l’ordinador quan ens tocava; anaven sortint d’un en un i 
escrivien mentre els altres també ho podien copiar. Al final 
tothom ha sortit a escriure a l’ordinador un o dos noms de 
llavors i tothom ha escrit la llista completa al seu paper. 
 
Ho pengem al bloc. 

Processador de textos 

Projector 

Pantalla 

Conversa 

Bloc 

Full nº 8 

GC 

I 
30 m. 

Respecte dels 
diferents ritmes 

d’escriptura 

Capacitat 
d’escriure el 

llistat. 

3c.2. Seguint amb la feina plantejada al full nº 8 hem parlat de 
preguntes o dubtes que tinguéssin sobre les seves llavors. Han sortit 
varies que hem comentat i mirat de contestar entre tots. La llavor de 
coco és la que ha tingut més éxit i ha generat més preguntes. Ha 
estat bastant evident que la llavor major que hi ha és el coco i unes 
de les més petites és l’escaiola (alpiste), poma, soja, ordi, ... 

Conversa 

Full nº 8 
GC 20 m. 

Propiciar la 
participació de 

tothom. 

Interés per 
aclarir dubtes. 

3c.3. Han triat quatre llavors que hauran d’anomenar, dibuixar i 
mesurar amb el regle. Conversa PG 45 m. Facilitar l’accés Pertinència de 
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Hem hagut de parlar prèviament de la mesura. Primer hem vist que 
mesurem diferents coses com el temps: dies, hores, minuts, etc. i 
utilitzem el rellotge i el calendari. També necessitem mesurar altres 
coses com: el contorn del cap per fer un gorro, l’habitació per posar 
mobles, el nostre creixement, la roba per fer una disfressa, etc. i així 
diferents exemples qüotidians que justifiquen la necessitat de 
mesurar.  

Hem preguntat amb què (unitat: sense dir la paraula) es mesura: han 
sortit veus que deien en cm, en mm, en m, ... 

Després hem vist que no és el mateix mesurar la pissarra de classe 
que una llavor de poma, cada cosa necessita una unitat de mesura 
més adient. 

Hem mesurat amb el regle quatre llavors a triar per ells. 

Hem mirat que es comença a mesurar a partir del 0 i que dintre 
decada ratlleta de cm hi ha 10 petites de mm. Hem posat molts 
exemples i hem començat a mesurar. 

Regle de 30 cm. 

Regle de pissarra 
d’1 m. 

Full nº 8 

I de la pràctica 
de mesurar a 

tot el grup. 

les 
intervencions.  

3c.4. Hem agafat de nou les fotos arxivades de les llavors de 
mongeta  amb la lupa i les hem mesurat amb el programa 
Motic Educator. 

Les imatges mesurades les pengem al bloc. 
 

Ordinador 

Motic Educator 

Bloc 

I 

P 
45 m 

Tothom ha 
mesurat i se li 

explica 
individualment 
el concepte de 
mesura amb 
l’ordinador. 

Comprobar 
individualment la 

pràctica de la 
mesura. 

3c.5. Han fet un full resum ja preparat on havien de situar les 
parts de la planta de la mongeta sobre un dibuix on es veu en 
detall les parts que no han pogut veure com les flors, tijes que 
s’enfilen, etc. Com tenien dubtes i preguntaven que era allò de 
la BEINA de la mongeta hem mirat beines seques amb 
mongetes a dins que vaig portar a la classe. 

Full nº 9 P 20 m.  

Omplir 
correctament el 

full donat. 

Coavaluació 

3c.6. Tornem a fer un nou mapa d’idees amb la pregunta en la 
part central: De què li serveix la llavor a la planta? Per veure si 
les idees han evolucionat. 

Processador de textos 

Projector 

Pantalla 

GC 20 m. 
Es demana 

participació de 
tots. 

Regulació de les 
idees que 
expressen. 
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Ho pengem al bloc Conversa 

Bloc 

3d) Activitats de generalització i aplicació.  

3d.1. Fem unes activitats el cap de setmana amb la família. 
Mirar el bloc i fer tres feines: veure dos vídeos curts sobre la 
importancia de guardar les llavors per que no desapareixin, fer 
una visita virtual al Museu de la mongeta que els he muntat i 
mostra diferents imatges sobre el cicle complert de la planta de 
la mongeta i jugar a fer un puzle amb una foto d’ells a classe. 

Bloc 

Vídeos sobre la protecció 
de les llavors 

Visita al Museu virtual de la 
mongeta 

Fem un puzzle de 35 peces 
amb una imatge de la 

classe 

I 

Familia 
--- 

Aquestes 
activitats es 
tornen a fer 

ràpidament a la 
classe per 

garantir que 
tothom les pot 

fer. 

 

3d.2. Parlem dels vídeos i del per què és important conservar i 
guardar les llavors de les plantes del planeta. Conversa GC 20 m.  

Comprovació de 
la realització de 
les tasques de 

3d.1. 

3d.3. Repetim el treball d’observació i pensar en com era 
abans, com és ara per dins i per fora i com creuen que serà 
després. Per valorar com han evolucionat les idees. 

Full nº 2 I 25 m. 

Expressió 
segons les 

pròpies 
possibilitats. 

Regulación de 
les idees que 
expressen en 

comparació a les 
inicials. 

3d.4. Imagineu que heu de fer una conferència pels vostres 
companys i companyes de primer per parlar del vostre projecte 
de les mongetes. Mentre prepareu la explicació a la biblioteca 
passa un nen de primer i li comenteu que fareu un treball a la 
seva classe on explicareu que a dins de la mongeta hi ha una 
planteta que ja està preparada per créixer. El nen ho escolta 
atentament i diu que això es mentida i que no s’ho creu, que 
ho demostrin. 

De quina manera podeu demostrar que és veritat el que dieu i 
que a dins de la mongeta hi ha una planteta molt petita 
preparada per sortir? 

Full nº 10 P 30 m. 

Es propicia la 
col·laboració 

entre la parella 
per facilitar el 

treball 
individual. 

Coregulació i 
regulació de les 

idees que 
expressen. 



                               ___________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències  

COM LES TAC FACILITEN EL PENSAR, EXPERIMENTAR I PAR LAR DE CIÈNCIES A PRIMÀRIA 

   

Llicència d’estudis de Jesús Chivite Pérez 2009-2010 15

Us heu de reunir en parelles per pensar, parlar, escriure i 
dibuixar, si és necessari, el que creieu convenient per 
desmostrar-li que teniu raó i s’ho cregui. 

3d.5. Valoració personal sobre la feina feta en aquest treball 
sobre les llavors. 

Per facilitar la feina, es fa una lectura pregunta a pregunta amb 
el projector i van responen posant la creu on correspongui. 

Processador de 
textos 

Projector 

Pantalla 

GC 

I 
25 m. 

Propiciar 
l’expressió de 

la pròpia 
opinió. 

 

3d.6. El bloc de classe es recomana visitar-lo 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. 

És un espai de trobada de les escoles del barri que han fet 
tema de treball comú però treballant cada centre un aspecte 
diferents de les plantes i els fongs. 

Bloc: 

CIÈNCIES DE 
L’ESCOLA PAU 

SANS 

Bloc de 2n on 
treballem les llavors 

de les plantes. 

http://blocs.xtec.cat/ 

cienciesescolapaus
ans/ 

GC 

PG 

P 

I 

   

 


