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L’olor, una cosa invisible 

 
 
Quina olor fa?: 
 
Comencem amb una conversa en gran grup. La pregunta que es llença és, a que fan olor 

les vostres mans? I a partir d’aquí, seguin el fil de les intervencions, es pregunta, d’on 

prové aquesta olor? Com ens la traiem?  

La mestra afegeix un repte.  

- A l’entrada de l’escola hi ha plantes que fan olor. Sabeu quines son? 

Es comparen olors diferents, es relacionen les plantes i els seus noms,... 

 

L’olor a romaní 

 

Es porta una planta de romaní a l’aula i es formula la pregunta com sentim millor l’olor?  

A la conversa apareixen diferents possibilitats que s’apunten. Entre elles apreciació 

interesant “ És com si s’ha enganxat”. 

 

L’olor secreta 

 

Material: 4 pots folrats amb paper negre i amb foradets a les tapes. En un posarem 

ralladures de llimona, en l’altre cacau en pols, un altre amb menta i, l’últim, ple de 

terra. 

Els alumnes oloren sense saber que hi ha dintre dels pots. 

Se’ls demana que posin un color i un nom a cada una de les olors. 

Obrim els pots per veure qui ha encertat. 

Fem a casa olors secretes i intentem endevinar-les, per grups, a l’aula.  
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Com es que olorem?  

 

Es proposa fer un dibuix que expliqui les següents preguntes: 

Com es que olorem? Per on entra l’olor? Cap on va dins el cos? Com és que sabem el que 

olorem? 

Una vegada fets tots els dibuixos els alumnes els expliquen als companys, alguns 

modifiquen el que han fet, d’altres discuteixen el que tenen clar o han resolt diferent. 

Al final de la sessió pactem el que creiem que passa des de que olor surt de l’objecte, 

planta, etc fins que nosaltres posem nom a l’olor. 

 

Com podem atrapar l’olor de la menta? 

 

Entre tots pensem com podríem fer-ho. La mestra proposa provar-ho amb una crema de 

vaselina. 

S’ha d’explica com es la crema, on s’aconsegueix, com ho fan 

 

On és l’olor? 

 

Es  proposa fer un dibuix on quedi clar on es l’olor. També mirem les fulles amb la lupa 

binocular. 

La mestra pregunta...Com ho fem per sentir més olor? 

Anem comprovant cada una de les propostes: fregant, escalfant,... 

 

Provem de fer una colònia 

 

Entre tots decidim com fer-la. Al final queden dues propostes.  

1- Posar el romaní amb aigua 

2- Posar el romaní en alcohol 

Cada grup pensa quan romaní i líquid farà servir, fent les mesures necessàries. 

Ho deixem preparat uns dies i anem observant i apuntant el que va passant, fins que ja 

tenim la colònia. 
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Què he après? 

 

Realització del KPSI i posada en comú dels resultats. Els alumnes que han posat que ho 

saben explicar, ho faran. 

 

 

 


