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• Com que hi ha molta llum elèctrica, s’ha assecat (g rup 1).
• Els falta oxigen, possiblement estiguin molt tancad es.
• Les del grup 3 estan m és bé perquè la capsa no té la 
fusta de la base.
• Però la del grup 1 no té la fusta de la base i també està
morta. 
• La planta del grup 3 està just sota del forat, és po ssible 
que li toqui m és la llum
• Les hipòtesis no s’han acomplert, nom és el grup 3, si la 
deixem m és temps és possible que surti de la capsa .

•També és possible que tinguessin molta calor.

• A l’aula de ciències es va fer servir un esprai tòx ic per 
una altra activitat i és possible que hagi afectat les 
plantes. 



Hem après dels errors:

- Fer més d ’un forat per obtenir m és oxigen.

- No tancarem les plantes en capses.

- Les plantes necessiten llum, terra, oxigen i 
aigua, però les nostres les hem tancat, per 
tant, hem après que no hem de posar-les en 
llocs molt tancats ni molt foscos.

- La capsa podria haver estat m és gran i el 
forat amb m és diàmetre.



GRUP  1: Hem treballat molt b é. Ens va 
costar una miqueta al principi, però 
després b é.
GRUP  2:  En algun moment fèiem 
tonteries, però  hem treballat b é i hem 
tingut moltes idees.
GRUP  3: En el treball en equip al principi 
varem tenir molts problemes però hem 
après a escoltar-nos i a decidir entre tots.
GRUP  4: De vegades ens costava posar-
nos d ’acord però ho hem aconseguit.
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• A la Ruth, tutora de tercer, per la seva 
col·laboració.
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ens han dedicat.


