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Quin sòl per les tomaqueres?  

 

Objectius 

- Investigar algunes qualitats del sòl, segons el tipus de sòl. 
- Conèixer quin és el sòl més adequat pels conreus. 
- Valorar el sòl com un recurs no renovable. 

 

Descripció de la proposta 

A partir de la demanda per saber el millor sòl per cultivar tomaqueres, a la primera sessió es 
presenten diferents tipus de sòl garbellats (argiles, llims, graves, sorres, humus, franc) per al seu 
etiquetatge. En front d’aquesta dificultat, es planteja un treball pautat de manipulació  per descobrir 
la plasticitat, adherència i consistència d’aquest sòls, i amb aigua, manipulem per fer un xurro, el 
semicercle i el cercle sencer (podeu ajudar-los amb la clau dicotòmica que els mateixos alumnes 
varen elaborar després). 
Ala següent sessió, es fa l’experiment de la capacitat d’absorció del sòl, i l’experiment de 
l’escorrentia del sòl, tal i com s’explica a la guia ampliada. 
Si es disposa de càmera mòtic i lupa binocular, es pot fer una sessió de granulometria del sòl , 
capturant fotografies per mesurar els grans micro i etiquetar. 
Amb les guies d’identificació d’animals del sòl, a la quarta sessió, es capturen i s’identifiquen 
animalons , per deduir quina és la seva biomassa. 
Per acabar, cal fer una reflexió a partir de la lectura del còmic “Viure al Sòl”, per entendre que el 
sòl és un recurs NO renovable. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Treballem totes les activitats amb la gestió d’aula amb grups cooperatius.  
En la sessió de la capacitat d’absorció d’aigua i del grau d’escorrentia, es poden repartir els dos 
experiments en diferents grups, i acabar amb una Conferència d’Experts i/o jigsaw per comunicar 
l’experiment , les dades dels resultats i la conclusió a la resta de la classe. 
L’avaluació es fa en base a les endevinalles i als documents escrits sobre els seus experiments. 
Es bàsic disposar de diversitat de sòls a l’aula. 
observacions sobre l’avaluació, referències als documents annexos...  

Recursos emprats 

Ampolles de plàstic buides, diferents tipus de sòl (argila, sorra, llim, grava, humus, franc),  
Lupa binocular amb camara mòtic. 
Guies d’identificació animals del sòl. 
CESIRE-CAPSULES DE CIÊNCIA- El Sòl 
Còmic “Viure al sòl” del CREAF- UAB 



 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

     
 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- Identificació del sòl: argila, llim, sorra, grava, humus, franc, segons les seves 
característiques de plasticitat, adherència, consistència, capacitat d’absorció d’aigua, 
granulometria. 

- Biomassa del sòl i grau d’escorrentia. 
- Valoració del sòl com a un Recurs no renovable. 
- Elaboració d’una Clau Dicotòmica i endevinalles. 
- Aplicació del mètode científic en experiments sobre el sòl 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 Cicle superior d’educació primària, encara que algunes activitats també s’han fet amb 2n del C.M. 

Documents adjunts  

• Guia ampliada . PDF 
• Fotografies experiments, guia animals del sòl, clau dicotòmica sòl, endevinalles sòl. 
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