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AVUI TOCA VERDURA.... 
 
Avui és divendres i una bona colla de nois i noies 
de 1 d’ESO B han quedat aquesta tarda per anar 
a veure la darrera pel·lícula de vampirs que tot 
just acaben d’estrenar. 
 
El Miquel tenia moltes ganes d’anar-hi però 
potser no podrà. Demà venen convidats a dinar i 
la mare li ha dit que ha d’anar al mercat a 
comprar. Ell ha intentat convèncer-la per anar-hi  
en sortir del cinema però ella li ha dit que dos 
quarts de vuit és massa tard per anar al mercat.  
 

- Miquel, vindràs o no al cine? - pregunta la Júlia.  
- Em sembla que no tindré temps. He d’anar a comprar – li respon en Miquel. 
- I et perdràs la peli? Amb les ganes que tenies de veure-la!. – afegeix en Jordi 

rient una mica. 
- Anar al mercat a les 4, comprar i ser al cine a les 5 és massa just! –respon en 

Miquel. 
- I si et venim a ajudar i després marxem junts cap al cine–afegeix la Mònica. 
-  D’acord! Quedem a tres quarts de quatre a la porta de mercat  –diu en Miquel. 
 

Es troben puntualment al lloc on han quedat. En Miquel 
porta la llista que li ha donat la mare. Ho tenen fàcil 
perquè només els caldrà anar a les parades de fruita i 
verdura. Es reparteixen les coses que en Miquel ha de 
comprar i queden al mateix lloc al cap d’una estona per 
passar comptes. 
 

- Aquí estan els espinacs i les albergínies  –afirma 
la Júlia.  

- Ei! Aquí venen aquestes flors estranyes i les 
cebes. – Diu en Jordi..  

- I aquí apis i pastanagues! - exclama la Mònica. 
- Jo he anat a comprar les mongetes a la botiga de 

llegums i les algues a la botiga de menjar oriental 
que hi ha a la cantonada  -afirma el Miquel. 

 
- Pobres plantes! No entenc com és que no hi ha gent que es queixa del sacrifici 

de plantes com passa amb el cas dels animals. – Diu la Júlia. 
- Què dius? Però si no són ni éssers viu! – Exclama esverat en Jordi. 
- Com que no són éssers vius? – Pregunta 

la Mònica. 
- Dona, són éssers vius però no són com 

els animals, no tenen òrgans ni fan coses 
com respirar o moure’s – Afegeix en 
Miquel. 

- Voleu dir que es poden considerar éssers 
vius? Jo les veig molt diferents – 
Pregunta en Jordi. 

- No us enrotlleu més i marxem cap al 
cinema. Miquel, t’acompanyem a casa a 
portar tot això! – Exclama la Júlia. 
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1- Embolic de conceptes amb les plantes 
 
El Miquel i la seva colla han aconseguit comprar el que la mare d’en Miquel li 
havia demanat i després han pogut anar al cinema. A la seva discussió final 
sembla que no es posaven gaire d’acord. Qui creus que té raó?   
 
a- Responeu individualment les següents preguntes:  
 
- Creus que les plantes són éssers vius? Per què? 
 
 
 
 
- Els animals tenen diferents òrgans (pulmons, estómac, etc.) per realitzar 
diverses funcions (respiració, nutrició, etc.). Les plantes, també tenen 
òrgans? Per a què els fan servir? 
 
 
 
- Les plantes es reprodueixen? Com ho fan? 
 
 
 
 
- Com es classifiquen les plantes? Quins són els principals grups de 
plantes i quines característiques tenen? 
 
 
 
 
b- Feu ara grups de 4 i llegiu el que ha escrit cadascú. Després ompliu aquest 
quadre amb les respostes que us semblin més correctes, a partir de les 
aportacions de tots vosaltres. 
 
- Creieu que les plantes són éssers vius? Per què? 
 
 
 
 
 
 
- Els animals tenen diferents òrgans (pulmons, estómac, etc.) per 
realitzar diverses funcions (respiració, nutrició, etc.). Les plantes, també 
tenen òrgans? Per a què els fan servir? 
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- Les plantes es reprodueixen? Com ho fan? 
 
 
 
 
 
 
- Com es classifiquen les plantes? Quins són els principals grups de 
plantes i quines característiques tenen? 
 
 
 
 
 
 
 
c- Finalment, poseu en comú les respostes que heu elaborat en els grups i 
anoteu, a nivell global, al menys una conclusió sobre cadascun dels següents 
aspectes:  
 
 

- La tipologia d’éssers (inerts o vius) que són les plantes. 
 
 
 

- La presència o absència d’òrgans a les plantes. 
 
 
 
- Les característiques del procés de reproducció de les plantes. 
 
 
- Els principals grups de plantes i les seves característiques. 
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