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Cataloguem les plantes del pati 

 

Objectius 

• Identificar les parts com unes estructures de la planta que l’ajuden a desenvolupar els 
processos i funcions pròpies d’un ésser viu. 

• Identificar la llavor com un ésser viu i analitzar els seus canvis en el temps dintre de la 
funció de reproducció de la planta. 

• Fer un catàleg de les plantes del pati classificades en funció de la tija i observar i registrar 
amb detall les seves parts. 

 
• Identificar la diversitat de les plantes del pati. 
 
• Comunicar verbalment a les companyes i companys de classe les observacions fetes. 
 
• 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,  la pissarra 
digital ... 

 
• Participar en el bloc de classe com un espai on seguir la feina feta, fer propostes de treball i 

on poder comunicar entre els companys/es, família i mestres 
 

Descripció de la proposta 

Partint de la pregunta “De què li serveix la fulla a al planta?” esbrinem quines són les funcions 
bàsiques d’una planta com a ésser viu. 
Iniciem les activitats d’investigació a partir d’un element motivador que és la maleta sorpresa 
(amb parts de planta, algunes del propi pati, com: pastanagues, olives, pinyons, fulles, escorça i 
roses) per investigar com es la resta de la planta. Es pretén elaborar un catàleg de fitxes de les 
plantes del pati segons una classificació en funció de la tija: herbes, arbustos i arbres. Aquesta 
és una classificació adient i entenedora per aquest cicle educatiu. 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

Cal estimular l’interès dels alumnes a partir d’elements vegetals quotidians (dins de la maleta) 
com pot ser un fruit, una fulla o una flor per que reflexionin i pensin com és la resta de la planta 
i per què és així. Cal ajudar en situacions més difícils on no tenen l’experiència d’haver vist la 
resta de la planta. És important la col�laboració del grup per compartir coneixements. 
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Recursos emprats 

Maleta amb parts de diferents plantes, pissarra o pantalla amb canó, càmera fotogràfica, llibre 
de text, processador de textos, Bloc: http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajosepjanes/, un 
grapat de llenties en una bosseta. 
 

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

- Identificació de les parts de la planta com a elements d’un sistema viu amb unes funcions 
bàsiques de: nutrició, relació i reproducció. 
- Seguiment individual, amb un diari d’observació, del creixement d’unes llavors. Això facilita la 
comprensió del procés de reproducció d’una planta, així com compartir la seva vivència amb la 
resta del grup classe per fer comparacions i extreure conclusions comunes. 
- Catalogació de les plantes del pati mitjançant unes fitxes descriptives amb dibuixos i imatges. 
- Classificació de les plantes en funció de la tija.  
- Conversa amb formulació de preguntes, exposició d’arguments, comunicació de resultats i 
conclusions, interpretació d’imatges... 
- Utilització de les TACs adients: càmera fotogràfica digital, lupa binocular amb la càmera 
Moticam, programari Motic Educator, jocs, ús de la  Pissarra Digital (projector) i bloc de la classe 
de ciències. 
- Destacar l’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/-es de classe, escola, 
família i barri. 
- Respecte de l’entorn 
- Respecte de l’opinió i idees dels companys/-es i acceptació dels acords.  
- Cura pels materials de classe i els generats. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Tercer i quart de primària 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  
Guió de l’alumnat. pdf 
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