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Com ho fan les plantes per buscar la llum? 
 

 

Objectius 

- Dissenyar i dur a terme un experiment per a comprovar si les plantes busquen la llum i de 
quina manera ho fan. 

- Veure si els és igual la llum del Sol o la llum artificial.  

Descripció de la proposta 

Primer, entre tots i totes pensem, dibuixem com ho podríem fer. Van sorgint les idees de la 
planificació. En general es veu bé la idea de posar les plantes en una capsa, capsa que haurem 
de modificar. 
Fem quatre grups a la classe, tres decideixen que necessitaran una capsa per posar la planta; 
cada grup pensa en una capsa adequada a allò que vol demostrar. L’altre grup es planteja una 
situació diferent: proporcionar a la planta la llum del Sol i a la vegada llum artificial, a veure quina 
prefereix, perquè pensen que en preferirà una, la del Sol. 
Ja estem a punt de buscar capses que ens puguin ser útils pel què volem fer ... i ens surt 
l’oportunitat de dissenyar les nostres pròpies capses, l’Ateneu de fabricació digital de Les Corts, a 
Barcelona, ells ens les tallaran amb la talladora làser. 
Un cop a classe muntem les capses i  hi posem les plantes. … 
Activitat presentada al 10è Congrés de Ciència del Garraf   

Aspectes didàctics i metodològics 

Treball en petits grups a partir de preguntes i problemes que ens van sorgint. 
Treball cooperatiu en què cada grup dissenya el seu propi experiment. 
Cal organitzar el grup amb, com a mínim, el càrrec de representant. 
Va molt bé fer les sessions amb suport dins l’aula, ja que cal estar pendents dels quatre grups 
alhora. 
Dos mesos en sessions intermitents d’una hora cada una., ja que s’ha de tenir en compte com van 
creixent les plantes, el temps que es triga en tallar les capses. 

Recursos emprats 

Ateneu de fabricació digital de Les Corts: ens tallen les capses amb la talladora làser. 
Plantes, torretes, terra per plantar les plantes 
Fulls blancs 
Fulls de quadrets petits. 
Regles de 30 cm 
 
https://p4virolaigrimm.wordpress.com/about/demostrem-que-les-plantes-creixen-buscant-la-llum/ 

http://recercaplantes4t.blogspot.com.es/ 

http://fr.slideshare.net/FRAN75/experiment-de-medi 

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/ 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

S’ha dut a terme amb alumnat de 3r curs de primària, però es pot ampliar a tot el cicle mitjà. 
  

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

Guió alumnat. pdf 
Power.pdf 

 

Autoria 

Aquest treball ha estat elaborat per Rosa Mª Aragonès Carbonell de l’escola Llebetx, de Vilanova i 
la Geltrú. 


