
                                                                                                                         

 
 

 

1 

Com s’alimenten les plantes de l’hort? 
1a seqüència: De què li serveix la fulla a l’arrel 
 
Activitats d’exploració 
Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida? 
Tenim una col·lecció de diferents parts d’hortalisses i fruites. Els i les alumnes les podran observar, 
manipular, classificar i parlar sobre elles. Alguns d’aquests productes els agafarem directament de l’hort 
propi per tal que sigui més significatiu. Caldrà evidenciar, analitzar i trobar relacions entre les diferents 
mostres i reconèixer quina part de la planta és. Fem un quadre resum de la classificació feta. Fem un registre 
fotogràfic de la sessió i de les diferents parts de les plantes de l’hort triades. 
Conversem sobre la pregunta investigable: De què li serveix la fulla a l’arrel?. Es recullen les preguntes 
noves que van sortint. Fem un mapa d’idees col· lectiu a la pissarra. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Proposem fer una maqueta representant les idees del grup sobre la pregunta d’investigació anterior.  
Es planteja que discuteixin les idees amb el grup cooperatiu i que escriguin els seus acords i les seves idees. 
També han de fer un text amb una petita previsió de com faran la maqueta i quins materials creuen que 
necessitaran. Full de treball 1. 
En acabar la maqueta, cal fotografiar-la des de diferents plans amb els participants del grup. 
Tots els grups presenten a la resta de la classe la seva maqueta. 
També fem un dibuix que respongui a la pregunta clau. Full de treball 2. 
Observem unes llavors de soja per fora i han de pensar en com era abans, com és ara per dins i per fora i com 
creuen que serà després. Full de treball 3. 
 
Activitats de síntesi i estructuració.   
Presentació del bloc de classe de ciències. Comentem que ens servirà per a penjar les activitats que fem a les 
classes. Tindrem la possibilitat de consultar i participar en el nostre bloc de treball fent comentaris escrits, 
tant nosaltres com la nostra família. Serà el diari de les feines que fem. 
També podrem consultar i participar en uns altres blocs dels alumnes de 2n, 3r i 5è. de les altres tres escoles 
del barri de Sant Josep que també treballen les plantes, encara que se centren en d’ altres aspectes. 
Fem un petit escrit de presentació i ens fem unes fotos per penjar. 
Informem a les famílies de la posada en marxa del bloc i es comenta que passarem una nota informativa als 
pares per a què sàpiguen l’adreça, estiguin assabentats i participin si ho desitgen. 
 
Activitats de generalització i aplicació 
Proposem fer un diari d’investigació d’unes llavors de soja que ens ajudarà a entendre millor la reproducció i 
les necessitats de les plantes. 
El mestre donarà unes llavors de soja a cadascú i hauran  d’aconseguir que, en dues setmanes, aquestes 
llavors tornin convertides en unes plantes, el més grans i boniques possible tot registrant els seus canvis 
mitjançant notes, dibuixos i/o fotos. 
Quan han passat les dues setmanes es recorda que portin les seves plantes de soja i el seu diari d’investigació. 
Dediquem una sessió a fer comentaris d’experiències i vivències diverses i a treure conclusions sobre el 
creixement de les llenties i, en general, sobre les necessitats de les plantes durant la seva vida perquè tanquin 
el seu cicle vital i tornin a començar un nou cicle amb la reproducció. 
Posem de manifest que hem estat recollint dades per fer un estudi posterior. 
Parlem de les necessitats que té la planta com a ésser viu i quins són els factors que la beneficien i quins la 
perjudiquen. 
Fotografiem les diferents plantes portades a classe. 
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2a seqüència: Experiments amb les diferents condicions ambientals que afecten al desenvolupament de 
les plantes. 
 
Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Fem l’experiència de la tija d’api ficada en aigua i colorant per a identificar els tubs llenyosos. 
Utilitzem la lupa binocular i el microscopi amb la càmera Moticam. 
Aprofitem per explicar les parts, funcionament i diferències de la lupa binocular i el microscopi. S’explica 
com es fa servir el programari Motic Ecucator per a capturar i tractar les imatges. 
També fem una comparació de la tija d’api amb la tija de lliri. 
Aquest experiment el fem tota la classe utilitzant uns fulls d’orientació que guien l’experiment: predicció, 
materials, procediment, descripció amb dibuix i/o foto, observació,  pressa de dades, justificació, confirmació 
d’hipòtesi i comentaris. Full de treball 5. 
 Fem l’experiència de “Com afecta la temperatura al creixement de les plantes?”  
Seguim els fulls d’orientació de l’experiència. Full de treball 6. 
Fem l’experiència de “Com afecta la temperatura a la germinació de les llavors?” 
Seguim els fulls d’orientació de l’experiència. Full de treball 7. 
Fem l’experiència de “Com afecta la llum al creixement de les plantes?” 
Seguim els fulls d’orientació de l’experiència. Full de treball 8. 
Fem l’experiència de “Com afecta l’evaporació d’aigua a la planta?” 
Seguim els fulls d’orientació de l’experiència. Full de treball 9.  
Fem l’experiència de “Com afecta la falta d’aire a la planta?” 
Seguim els fulls d’orientació de l’experiència. Full de treball 10. 
Fem l’experiència de “Com afecta l’aigua en el creixement de la planta?” 
Seguim els fulls d’orientació de l’experiència. Full de treball 11. 
Cerquem informació al bloc de la classe en la Mini Unitat Didàctica (MUD) “Energia per viure”. 
Fem les activitats que proposa i els exercicis d’avaluació 
Proposem que facin a casa, des del bloc de classe, un quadern virtual sobre les plantes que ens aportarà molta 
informació d’interès. 
 

Activitats de síntesi i estructuració.   
 Presentem l’hivernacle i les seves utilitats. 
També presentem la consola de sensors Ecodad. 
Identifiquem les  diferències de temperatura, so i llum en diferents ambients: classe, hort, carrer, pati... mirant 
la pantalla de la consola. 
Observem a la pantalla, amb el projector, els indicadors de mesura (digital, color, analògic i barres) 
Coneixem les unitats de mesura: de llum, lux i kilolux; de so, decibels i de temperatura, graus celsius. 
Fem una pràctica de recollida de dades i representació gràfica en un temps curt. 
Provem amb diferents situacions i variables de so, temperatura i llum. 
Programem col·lectivament dues consoles perquè mesurin durant 24 hores, i també el cap de setmana, la 
temperatura, llum i so de l’hort i de l’interior de l’escola. Full de treball 12. 
Interpretem dades i gràfic de temperatura i llum dintre de l’hivernacle. Elaborem un gràfic i identifiquem 
variables. Full de treball 13. 
Es fan servir, quan cal, en les experiències diverses la lupa binocular i el microscopi adaptant la càmera 
Moticam per obtenir imatges. 
Programem la càmera Moticam amb el programari per registrar canvis en les plantes: estudi del creixement i 
la germinació de les llavors de soja i creixement d’una planta de faves de l’hort cap a la llum. 
Quan s’acaba el procés de gravació interpretem i conversem sobre els vídeos generats. 
Tornem a fer un nou mapa d’idees amb la pregunta “De què li serveix la fulla a l’arrel?” per veure si les idees 
han evolucionat. 
El pengem al bloc. 
 
Activitats de generalització i aplicació 
 Presenten un resum en format presentació, amb ajut de la PDI, per a explicar als seus companys/-es. Ho fan 
des del bloc de classe on mostren les seves interpretacions i conclusions a les quals han arribat mitjançant 
l’experiència. 
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3a seqüència: Conèixer el nostre passat de barri agrícola. Estudi de la masia. Situació geogràfica de 
l’escola 
 
Activitats d’exploració 
Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida? 
Fem una conversa de com creiem que era la vida al barri de Sant Josep de l?Hospitalet de Llobregat  fa 100 
anys on està ubicada l’escola. 
Demanem que preguntin a casa, a familiars. 
 

Activitats d’introducció de nous punts de vista. 
Comencem a treballar amb un material històric elaborat pel Casalet de mestres de l’Hospitalet. 
Ens situem geogràficament en diferents mapes que enganxem a la pissarra: actuals i antics del Museu 
d’Història. 
Treballem amb el materials de la UD “Les masies”, el treball de camp, refranys entorn de les masies, quines 
masies perduren avui, el Canal de la Infanta... 
Es fa la proposta de fer fotografies d’algunes masies que han quedat al mig de les edificacions actuals al 
nostre barri i al barri del centre. 
 
Activitats de síntesi i estructuració.   
Utilitzem els programes Google Earth i Google maps per situar l’escola virtualment en mapes amb diferents 
visions: de dibuix, de fotografia de satèl·lit i mixt. 
Mirem d’identificar i comparar les hortalisses que tenim a l’hort amb les què es cultivaven fa temps, fent una 
lectura sobre el Canal de la Infanta. 
 

Activitats de generalització i aplicació 
Situem les referències del mapa de l’escola del google maps al nostre bloc de classe. 
Per aplicar els coneixements que hem après cal solucionar un problema que se’ns planteja al text. 
 Elaborar el bloc de classe ens serveix de diari de treball i recull de les nostres feines. Es pot participar posant 
comentaris i altres centres del barri poden consultar i participar de la feina que hem fet entre tots i totes. 
 
Hi ha tot un seguit d’activitats, no citades en aquest resum d’unitat didàctica, i que estan al bloc, que s’han 
fet servir en algun moment  de forma implícita amb els diferents treballs i que degut a les característiques 
d’aquest document no s’han mencionat (animacions, jocs, enciclopèdies, vídeos, enllaços diversos, etc.) 
 
Valoració personal sobre la feina feta en aquest treball sobre les plantes. 
S’explica el funcionament del qüestionari telemàtic per a què donin la seva opinió. 
 

 

 
 
 


