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LES PLANTES, TENEN ÒRGANS? 
 
En Miquel, la Júlia, en Jordi i la Mònica han comprat els diferents aliments que la mare 
d’en Miquel li havia encarregat. Tot el que han adquirit són productes vegetals però 
cadascun d’ells correspon a una part diferent d’una planta. Cadascuna d’aquestes 
parts, té funcions concretes? Es poden considerar òrgans diferents? Quina importància 
tenen per als vegetals?  
 
Us proposem unes tasques a realitzar en petits grups cooperatius de 3 – 4 alumnes, 
per aclarir aquestes preguntes i els dubtes que en Miquel i els seus amics es 
plantejaven al sortir del mercat. Aquestes tasques consistiran en l’elaboració d’una 
presentació per part de cada grup i una activitat pràctica, algunes de les quals caldrà 
preparar un temps abans. Depenent del que us digui el professor/a, cada grup farà una 
activitat pràctica diferent o bé en fareu unes quantes, una darrera l’altra. En el primer 
cas, caldrà fer una “fira d’activitats”, és a dir, cada grup haurà d’explicar què ha fet, 
quins resultats ha obtingut i quina importància i significat tenen per a la unitat que 
esteu treballant.   
 

1A- Exactament, què són les pastanagues? 
 
Un dels productes vegetals que en Miquel i els seus companys han comprat al  
mercat són pastanagues. Ara la vostra tasca és preparar una petita exposició 
oral, de 10 minuts, com a màxim) i que heu de fer entre tots vosaltres, en la 
qual s’expliquin els següents aspectes: 
 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carrots.JPG
 

- A quina part o òrgan d’una planta corresponen les pastanagues? 
- Quina funció realitza aquesta part o òrgan? 
- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 

o Estan formats per cèl·lules. 
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o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 

l’exterior. 
o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 

ells. 
o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 

del medi.  
Amb quina o quines d’aquestes característiques podem relacionar les 
pastanagues? Justifiqueu la vostra resposta. 
 

 
Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
http://www.xtec.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido4.ht
m
http://www.botanical-online.com/arrel.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arrel_%28bot%C3%A0nica%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pastanaga
 

2A- Fem una pràctica amb les pastanagues 
 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
les pastanagues. Caldrà que enregistreu els resultats obtinguts mitjançant 
fotografies digitals que haureu d’incloure i explicar a la vostra presentació. 
 

 
La pràctica que us plantegem pretén respondre la següent pregunta: 
 
Quines diferències hi ha entre la pastanaga i l’arrel d’una altra planta? 
 
Material necessari: 
- Lupa binocular    - Una planta de pastanaga sencera 
- Una planta silvestre sencera  - Agulles emmanegades 
- Pinces 
 
Procediment a seguir: 
 
1- Compareu a simple vista i utilitzant la lupa binocular les diferències entre la 
pastanaga i l’arrel de la planta silvestre. 
2- Fixeu-vos en l’estructura detallada de l’arrel de la planta silvestre i com les 
partícules del sòl hi queden adherides. 
 
Després d’haver realitzat l’observació, feu un dibuix o enganxeu imatges del 
resultat i redacteu un text que contingui: 

- Una descripció del que heu observat. 
- Una explicació de les diferències entre la pastanaga i l’arrel de la planta 

silvestre.  
- Una possible explicació d’aquestes diferències.  
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Cerqueu informació sobre les funcions de les arrels a: 
http://www.botanical-online.com/tiposderaices.htm
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/236-La_raiz_y_sus_funciones
Feu una llista i expliqueu cadascuna d’aquestes funcions. 
 
Per què l’arrel de la pastanaga és tan diferent de la planta silvestre? 
 
 
 
 
 
Creus que hi ha altres plantes amb arrels similars a la pastanaga? Explica un 
exemple. 

 
 
 
 
 

Redacteu un petit text, no més de 5 línies, que respongui la pregunta que ens 
fèiem en començar aquesta pràctica: Quines diferències hi ha entre la 
pastanaga i l’arrel d’una altra planta? 
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1B- Exactament, què és l’api? 

 
Un dels productes vegetals que en Miquel i els seus companys han comprat al  
mercat és l’api. Ara la vostra tasca és preparar una petita exposició oral, de 10 
minuts, com a màxim) i que heu de fer entre tots vosaltres, en la qual 
s’expliquin els següents aspectes: 
 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celery_1.jpg
 

- A quina part o òrgan d’una planta corresponen l’api? 
- Quina funció realitza aquesta part o òrgan? 
- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 

o Estan formats per cèl·lules. 
o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 

l’exterior. 
o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 

ells. 
o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 

del medi.  
Amb quina o quines d’aquestes característiques podem relacionar l’api? 
Justifiqueu la vostra resposta. 
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Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
http://www.botanical-online.com/lesplantesactivitat16catala.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido4.ht
m
http://es.wikipedia.org/wiki/Apium_graveolens
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tija
http://youtube.com/watch?v=At1BJJDcXhk
 

2B- Fem una pràctica amb l’api 
 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
l’api. Cal que prepareu aquesta pràctica una setmana abans per poder-ne 
observar els resultats. Caldrà que enregistreu els resultats obtinguts mitjançant 
fotografies digitals que haureu d’incloure i explicar a la vostra presentació. 
 
La pràctica que us plantegem pretén respondre les preguntes següents: 
 
Com circula l’aigua per la tija de l’api? De quins factors depèn? 
 
Material necessari: 
 
-  3 Gots de precipitats de 600 ml o tres flascons alts   
- Tres branques d'api 
- Tinta xinesa vermella o blau de metilè 
- Aigua 
- Una fulla d'afaitar 
- Càpsula de Petri 
- Lupa binocular 
- Una bossa de plàstic transparent 
- Una goma elàstica 
- Un retolador permanent 
 
Abans de fer la pràctica: Què creieu que passarà? Per què creieu que passarà? 
Comenta-ho amb els companys/es de grup feu-ne un dibuix i escriviu un text 
que ho expliqui. 
 
 
Procediment a seguir (llegeix-lo però abans de fer-lo cal que contestis la 
primera pregunta que trobaràs a sota): 
 

1- Ompliu els tres gots de precipitats amb aigua fins a la meitat i afegiu-hi 
unes gotes de tinta o blau de metilè per tenyir-la. 

2- Trieu tres branques d’api de mida semblant.  
• Talleu les fulles de la primera branca. 
•  Col·loqueu la bossa de plàstic cobrint les fulles de la segona 

branca, talment com si fos una caputxa. Per evitar que la bossa 
caigui, lligueu-la amb la goma elàstica a la tija.  
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• Deixeu la tercera branca tal com està, amb fulles i sense bossa. 

  
3- Poseu cada branca d'api en un got diferent. Amb un retolador, feu un 

senyal sobre el vidre que coincideixi amb el nivell de l’aigua tenyida.  
4- Durant 3 o 4 dies, observeu els tres apis diàriament. Fixeu-vos en quines 

parts han quedat tenyides, cap a on es desplaça l’aigua tenyida. i en la 
variació del nivell de l’aigua en cada got. 

5- Quan la planta ha agafat color, talleu una rodanxa de la tija. 
6- Poseu-la en una càpsula de Petri o en un vidre de rellotge i observeu-la 

a la lupa binocular. 
 

 
Després d’haver realitzat la pràctica, feu un dibuix o enganxeu imatges del 
resultat i redacteu un text que contingui: 

- Una descripció del que en realitat heu observat. 
- Una explicació de les diferències entre el que havíeu predit a la pregunta 

anterior i les observacions que heu fet. 
- Una possible explicació d’aquestes diferències.  

 
 
 
D’on prové l’aigua que circula per la tija d’un api plantat en un hort? 
 
 
 
Cap a on es dirigeix? 
 
 
 
 
Quina importància té això per a les plantes d’api? 
 
 
 
 
Creus que aquests resultats serien els mateixos en d’altres plantes? Per què? 
 
 
 
 
Quines funcions fa la tija per a les plantes d’api? I les fulles? 
 
 
 
Redacteu un petit text, no més de 10 línies, que respongui les preguntes que 
ens fèiem en començar aquesta pràctica: Com circula l’aigua per la tija de 
l’api? De quins factors depèn? 
 
 

  6/22 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

 
1C- Exactament, què són les cebes? 

 
Un dels productes vegetals que en Miquel i els seus companys han comprat al  
mercat són cebes. Ara la vostra tasca és preparar una petita exposició oral, de 
10 minuts, com a màxim) i que heu de fer entre tots vosaltres, en la qual 
s’expliquin els següents aspectes: 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sweet_onions_1.jpg
 

- A quina part o òrgan d’una planta corresponen les cebes? 
- Quina funció realitza aquesta part o òrgan? 
- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 

o Estan formats per cèl·lules. 
o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 

l’exterior. 
o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 

ells. 
o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 

del medi.  
Amb quina o quines d’aquestes característiques podem relacionar les 
cebes? Justifiqueu la vostra resposta. 
 

 
Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
http://www.botanical-online.com/lesplantesactivitat16catala.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido4.ht
m
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ceba
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_%28Bot%C3%A1nica%29
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2C- Fem una pràctica amb les cebes 

 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
les cebes. Caldrà que enregistreu els resultats obtinguts mitjançant fotografies 
digitals que haureu d’incloure i explicar a la vostra presentació. 
 
La pràctica que us plantegem pretén respondre la següent pregunta: 
 
Com és la pell interna de la ceba vista al microscopi? 
 
Material necessari: 
- Microscopi 
- Bisturí o ganivet 
- 1 ceba 
- Pinces 
- 2 Agulles emmanegades 
- Portaobjectes i cobreobjectes 
- Comptagotes 
- Lugol 
- Flascó rentador 
 
Abans de fer l’observació: Com creieu que es veurà la ceba al microscopi? Per 
què creieu què serà així? Comenta-ho amb els companys/es de grup i fes –ne 
un dibuix acompanyat d’un text que ho expliqui. 
 
Procediment a seguir (llegeix-lo però abans de fer-lo cal que contestis la 
primera pregunta que trobaràs a sota):: 
 
1- Talleu la ceba en dues meitats. 
2- Separa una de les capes que formen la ceba. 
3- Extreu-ne amb les pinces un tros de la pell interna, anomenada epidermis 
4- Retalla-la amb una tisora si la mostra que obtens és de mida superior al 
cobreobjectes 
5- Posa la mostra estesa en el centre d’un portaobjectes.  
6- Posa una gota d’aigua sobre la mostra. 
7- Usa les agulles emmanegades per eliminar-ne els plecs. 
8- Afegeix a la mostra unes gotes de lugol.  
9- Després d’uns cinc minuts, renta la preparació per retirar-ne l’excés de 
colorant. Per fer-ho, inclina el portaobjectes sobre la pica i aboca una mica 
d’aigua amb el flascó rentador. Mentre fas això, subjecta amb unes pinces la 
mostra al portaobjectes perquè no l’arrossegui l’aigua. 
10- Posa una nova gota d’aigua sobre la mostra i tapa-la amb el cobreobjectes, 
procurant que no quedin bombolles d’aire en la preparació. Eixuga les vores del 
cobreobjectes amb paper de filtre. 
11- Col·loca la preparació a la platina. Inicia l’observació a través de l’ocular, 
utilitzant l’objectiu de menor augment.  
12- Després d’aquesta primera observació general, canvia l’objectiu per poder 
observar imatges més detallades. 

  8/22 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

 
Després d’haver realitzat l’observació, feu un dibuix o enganxeu imatges del 
resultat i redacteu un text que contingui: 

- Una descripció del que en realitat heu observat. 
- Una explicació de les diferències entre el que havíeu predit a la pregunta 

anterior i les observacions que heu fet. 
- Una possible explicació d’aquestes diferències.  

 
 
 
 
 
Què són les estructures microscòpiques que formen l’epidermis interna de la 
ceba? 
 
 
 
 
Creus que aquestes estructures les podries trobar en altres òrgans de les 
plantes? Per què? I en els animals? 
 
 

 
 

Redacteu un petit text, no més de 5 línies, que respongui la pregunta que ens 
fèiem en començar aquesta pràctica:  Com és la pell interna de la ceba vista 
al microscopi?  

 
 
 
 
 
1D- Exactament, què són els 
espinacs?  

 
Un dels productes vegetals que en Miquel 
i els seus companys han comprat al  
mercat són espinacs. Ara la vostra tasca 
és preparar una petita exposició oral, de 
10 minuts, com a màxim) i que heu de fer 
entre tots vosaltres, en la qual s’expliquin 
els següents aspectes: 
 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinach_produce-1.jpg
 

- A quina part o òrgan d’una planta corresponen els espinacs? 
- Quina funció realitza aquesta part o òrgan? 
- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 

o Estan formats per cèl·lules. 
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o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 
l’exterior. 

o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 
ells. 

o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 
del medi.  

Amb quina o quines d’aquestes característiques podem relacionar els 
espinacs? Justifiqueu la vostra resposta. 
 
 

Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
http://www.botanical-online.com/lesplantesactivitat10catala.htm
http://www.botanical-online.com/lesplantesactivitat11catala.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido4.ht
m
http://es.wikipedia.org/wiki/Spinacia_oleracea
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fulla
 

2D- Fem una pràctica amb els espinacs 
 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
els espinacs. Caldrà que enregistreu els resultats obtinguts mitjançant 
fotografies digitals que haureu d’incloure i explicar també a la vostra 
presentació. 
 
La pràctica que us plantegem pretén respondre la següent pregunta: 
 
Per què són verds els espinacs?  
 
Les fulles de les plantes tenen com a principal funció, realitzar el procés de 
fotosíntesi. Per poder dur a terme aquest procés requereixen captar l’energia 
de la llum solar gràcies a unes substàncies anomenades pigments fotosintètics.  
 
Material necessari: 
- Embut 
- Càpsula de Petri 
- 1 got de precipitats de 100 ml 
- Morter i mà de morter 
- Tisores 
- Etanol 96% 
- Sorra 
- Espinacs 
- Paper de filtre 
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Procediment a seguir: 
 
1-Tritura els espinacs posant al morter sorra i alcohol, i fent servir la mà de 
morter. 
2- Fabrica un filtre per a l'embut. 
3- Filtra la mescla i recull el líquid filtrat en un got de precipitats de 100 ml.  
4- Talla un rectangle de paper de filtre de mides aproximades 8 x 6 cm. 
5- Aboca lentament el líquid filtrat en una càpsula de Petri. És suficient que el 
líquid cobreixi el fons de la càpsula. 
6- Col·loca sobre el fons de la càpsula el rectangle de paper de filtre doblegat 
per la meitat formant un angle. 
7- Deixa passar uns 10 minuts. Observa i anota els resultats obtinguts. 
8- Neteja i endreça el materials utilitzats. 
 
 
Després d’haver realitzat aquesta experiència, feu un dibuix o enganxeu 
imatges del resultat. Tot seguit, responeu aquestes preguntes: 
 
 
De quins colors són les substàncies que heu extret de les fulles dels espinacs? 
 
 
 
 
Quina influència tenen en el color dels espinacs? 
 
 
 
 
Quina és la funció d’aquestes substàncies? 
 
 
 
Amb quina funció vital de les plantes tenen relació? Per què?   
 
 
 
La tècnica que heu fet servir per separar les substàncies de les fulles dels 
espinacs utilitzant una tira de paper de filtre s’anomena cromatografia.  
Redacteu un text que expliqui en què consisteix i de quin tipus és la que heu fet 
servir vosaltres.  
 
 
Redacteu un petit text, no més de 5 línies, que respongui la pregunta que ens 
fèiem en començar aquesta pràctica: Per què són verds els espinacs?  
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1E- Exactament, què són les flors de carabassó? 

 
Un dels productes vegetals que en Miquel i els seus companys han comprat al  
mercat són flors de carabassó. Ara la vostra tasca és preparar una petita 
exposició oral, de 10 minuts, com a màxim) i que heu de fer entre tots 
vosaltres, en la qual s’expliquin els següents aspectes: 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowers_of_zucchini_in_Ventimiglia.jpg
 

- A quina part o òrgan d’una planta corresponen les flors de carabassó? 
- Quina funció realitza aquesta part o òrgan? 
- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 

o Estan formats per cèl·lules. 
o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 

l’exterior. 
o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 

ells. 
o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 

del medi.  
Amb quina o quines d’aquestes característiques podem relacionar les 
flors del carabassó? Justifiqueu la vostra resposta. 

Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
http://www.botanical-online.com/lesplantesactivitat1.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido6.ht
m#
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/actividad14.h
tm
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/actividad14.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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2E- Quina funció tenen les flors? 

 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
flors. Com les de carabassó no són fàcils de trobar i no tenen l’estructura més 
habitual de les flors de moltes espècies de plantes, us proposem utilitzar-ne 
d’una altra espècie. Els resultats obtinguts caldrà que els enregistreu mitjançant 
fotografies digitals que haureu d’incloure i explicar a la vostra presentació. 
 
La pràctica que us plantegem pretén respondre a la següent pregunta: 
 
Quines parts formen la flor del lliri? 
 
Material necessari: 
 
- Lupa binocular 
- Flors de Lilium (es poden trobar a qualsevol floristeria si s’encarreguen uns 
dies abans). 
- Pinces 
- Bisturí 
- 2 Agulles emmanegades 
 
 
Procediment a seguir (llegeix-lo però abans de fer-lo cal que contestis la 
primera pregunta que trobaràs a sota): 
 
1- Observeu la flor externament i identifiqueu les parts que es puguin observar. 
Si us cal podeu usar la lupa per veure’n algun detall. 
2- Separeu alguns sèpals i alguns pètals per poder-ne observar les part 
internes. 
3- Arrenqueu un estam i observeu-lo amb detall mitjançant la lupa. 
4- Talleu longitudinalment el pistil per poder deixar al descobert la seva part 
interior. 
5- Observeu-ne els detalls mitjançant la lupa. 
 
Abans de fer l’observació: Com creieu que serà la flor de carabassó per dins? 
Per què creieu què serà així? Comenta-ho amb els companys/es de grup i 
redacta un text que ho expliqui. 
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Mentre feu l’observació, feu un dibuix o fotografies digitals de cadascuna de les 
diferents parts de la flor de carabassó i completeu el quadre següent:  
 

Nom Imatge Funció que realitza 
 
Calze 
 

  

 
Corol·la 
 

  

 
Sèpal 
 

  

 
Pètal 
 

  

 
Peduncle 
 

  

 
Estam 
 

  

 
Anteres 
 

  

 
Pistil 
 

  

 
Estil 
  

  

 
Estigma 
 

  

 
Per fer aquesta tasca podeu trobar informació a: 

http://educacion.practicopedia.com/ciencias-naturales/como-distinguir-
las-partes-de-las-flores-10711
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Anatom%C3%ADa_de_la
_flor
http://www.botanical-online.com/lasflores.htm

 
Quina és la funció de les flors per a les plantes? 
 
 
En el cas dels carabassons, quina relació tenen les seves flors amb aquestes 
fruits? I amb les llavors que contenen aquests fruits? 
Redacteu un petit text, no més de 5 línies, que respongui la pregunta que ens 
fèiem en començar aquesta pràctica: Quina funció tenen les flors? 
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http://educacion.practicopedia.com/ciencias-naturales/como-distinguir-las-partes-de-las-flores-10711
http://educacion.practicopedia.com/ciencias-naturales/como-distinguir-las-partes-de-las-flores-10711
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Anatom%C3%ADa_de_la_flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Anatom%C3%ADa_de_la_flor
http://www.botanical-online.com/lasflores.htm
http://verduras.consumer.es/documentos/hortalizas/calabacin/intro.php
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               1F- Exactament, què són les albergínies?  

 
Un dels productes vegetals que en Miquel i els seus companys han comprat al  
mercat són albergínies. Ara la vostra tasca és preparar una petita exposició 
oral, de 10 minuts, com a màxim) i que heu de fer entre tots vosaltres, en la 
qual s’expliquin els següents aspectes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eggplant_%28USDA_OPC%29.jpg
 

- A quina part o òrgan d’una planta corresponen les albergínies? 
- Quina funció realitza aquesta part o òrgan? 
- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 

o Estan formats per cèl·lules. 
o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 

l’exterior. 
o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 

ells. 
o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 

del medi.  
Amb quina o quines d’aquestes característiques podem relacionar les 
albergínies? Justifiqueu la vostra resposta. 
 

 
Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
http://www.xtec.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fruit
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_melongena
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eggplant_%28USDA_OPC%29.jpg
http://www.xtec.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fruit
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_melongena
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2F- Fem una pràctica amb les albergínies 
 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
les albergínies. Caldrà que enregistreu els resultats obtinguts mitjançant 
fotografies digitals que haureu d’incloure i explicar a la vostra presentació. 

 
La pràctica que us plantegem pretén respondre a la següent pregunta: 

 
Com són per dins les albergínies? 
 
Material necessari: 
- Lupa binocular 
- Bisturí o ganivet 
- 1 Albergínia 
- Pinces 
- 2 Agulles emmanegades 
- Regle 
 
Abans de fer l’observació: Com creieu que serà l’albergínia per dins? Per què 
creieu què serà així? Comenta-ho amb els companys/es de grup i redacta un 
text que ho expliqui. 
 
Procediment a seguir (llegeix-lo però abans de fer-lo cal que contestis la 
primera pregunta que trobaràs a sota):: 
 
1-Talleu transversalment l’albergínia. 
2- Talleu-ne una rodanxa d’entre 0,5 – 1 cm de gruix. 
3- Poseu-la sobre un paper blanc i observeu-la a la lupa. 
4- Separeu mitjançant les pinces i les agulles emmanegades les estructures 
arrodonides que trobareu a l’interior. 
5- Observeu-ne alguna en detall i mesureu les seves dimensions. 
 
 
Després d’haver realitzat l’observació, feu un dibuix o enganxeu imatges del 
resultat i redacteu un text que contingui: 

- Una descripció del que en realitat heu observat. 
- Una explicació de les diferències entre el que havíeu predit a la pregunta 

anterior i les observacions que heu fet. 
- Una possible explicació d’aquestes diferències.  

 
 
Quina és la funció de les albergínies per a les plantes que les produeixen? 
 
 
 
Quina relació tenen les albergínies amb flors d’aquestes plantes? I amb les 
llavors? 
Redacteu un petit text, no més de 5 línies, que respongui la pregunta que ens 
fèiem en començar aquesta pràctica:  Com són per dins les albergínies?  

1G- Exactament, què són les mongetes seques? 
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http://www.flickr.com/photos/clotnatura/5109234145/
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Un dels productes vegetals que en Miquel i els seus companys han comprat al  
mercat són mongetes seques. Ara la vostra tasca és preparar una petita 
exposició oral, de 10 minuts, com a màxim) i que heu de fer entre tots 
vosaltres, en la qual s’expliquin els següents aspectes: 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phaseolus_Beans.jpg
 

- A quina part o òrgan d’una planta corresponen les mongetes seques? 
- Quina funció realitza aquesta part o òrgan? 
- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 

o Estan formats per cèl·lules. 
o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 

l’exterior. 
o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 

ells. 
o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 

del medi.  
Amb quina o quines d’aquestes característiques podem relacionar les 
mongetes seques? Justifiqueu la vostra resposta. 

 
Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
 
http://www.xtec.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fesol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llavor
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2G- Fem una pràctica amb les mongetes 

 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
les mongetes seques. Cal que prepareu aquesta pràctica una setmana abans 
per poder-ne observar els resultats. Caldrà que enregistreu els resultats 
obtinguts mitjançant fotografies digitals que haureu d’incloure i explicar a la 
vostra presentació. 
 
La pràctica que us plantegem pretén respondre a la següent pregunta: 
 
Quines són les millors condicions per la germinació de les mongetes 
seques? 
 
Material necessari: 
 
- Plaques de Petri 
- Cotó 
- Mongetes seques 
- Nevera 
- Aigua 
 
Abans de fer la pràctica: Què creieu que passarà? Per què creieu que passarà? 
Comenta-ho amb els companys/es de grup i escriviu un text que ho expliqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procediment a seguir: 
 
1- Poseu cotó en 6 plaques de Petri. 
2- Poseu 4 mongetes una mica separades a cadascuna de les plaques i tapeu-
les parcialment amb cotó. 
3- Emplaceu dues plaques a la nevera, dues més en una zona càlida i 
il·luminada del laboratori o de l’aula, i dues més en una caixa on no entri la llum 
situada a prop de les plaques anteriors.  
4- Marqueu amb una etiqueta o retolador una placa de cada lloc i regueu-la 
amb una mica d’aigua.  
5- Regueu diàriament la placa marcada durant tota una setmana (el divendres 
tireu una mica més d’aigua). 
6- Al cap d’una setmana observeu els resultats. 
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Després d’haver realitzat la pràctica, feu un dibuix o enganxeu imatges del 
resultat i redacteu un text que contingui: 

- Una descripció del que en realitat heu observat. 
- Una explicació de les diferències entre el que havíeu predit a la pregunta 

anterior i les observacions que heu fet. 
- Una possible explicació d’aquestes diferències.  

 
 
 
 
 
Quines són les millors condicions per a la germinació de les mongetes? Per 
què? 
 
 
 
 
 
Creus que aquests resultats serien els mateixos en d’altres plantes? Per què? 
 
 
 
 
 
Quina és la funció de les mongetes per a les plantes de mongetera? 
 
 
 
 
 
Quina relació tenen les llavors d’aquestes plantes amb les flors de la 
mongetera? I amb els fruits d’aquesta planta? 
 
 
 
 
 
 
 
Redacteu un petit text, no més de 5 línies, que respongui la pregunta que ens 
fèiem en començar aquesta pràctica:  Quines són les millors condicions per 
la germinació de les mongetes seques? 
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1H- Exactament, què són les algues? 

 
Un dels productes vegetals que en Miquel i els seus companys han comprat al  
mercat són algues. Ara la vostra tasca és preparar una petita exposició oral, de 
10 minuts, com a màxim) i que heu de fer entre tots vosaltres, en la qual 
s’expliquin els següents aspectes: 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dulse.JPG
 

- Els éssers vius tenen 4 característiques fonamentals: 
o Estan formats per cèl·lules. 
o Es nodreixen, és a dir, intercanvien matèria i energia amb 

l’exterior. 
o Es reprodueixen, és a dir, originen nous individus semblants a 

ells. 
o Es relacionen, és a dir, reaccionen davant dels canvis (estímuls) 

del medi.  
Quines d’aquestes característiques tenen les algues? Justifiqueu la 
vostra resposta. 

- Quines diferències hi ha entre les algues i els vegetals com la ceba o 
l’api que ha comprat en Miquel? 

 
 
Podeu trobar informació per preparar la vostra exposició oral a les següents 
pàgines web: 
 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alga
http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/  (cal anar a l’apartat d’algues) 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos13.htm
 
 

2H- Fem una pràctica amb les algues 
 
Abans de fer la vostra exposició als companys i companyes de classe per 
explicar-los els punts anteriors, us proposem muntar una senzilla pràctica amb 
les algues. Caldrà que enregistreu els resultats obtinguts mitjançant fotografies 
digitals que haureu d’incloure i explicar a la vostra presentació. 
 
La pràctica que us plantegem pretén respondre a la següent pregunta: 
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Com són les algues vistes al microscopi? 
 
Material necessari: 
 
- Microscopi 
- Algues filamentoses de bassa o algues litorals (Ulva, etc.) 
- Pinces 
- 2 Agulles emmanegades 
- Portaobjectes i cobreobjectes 
- Comptagotes 
- Aigua del medi de procedència de les algues (dolça o salada). 
-Tisores    
Abans de fer l’observació: Com creieu que es veurà l’alga al microscopi? Per 
què creieu què serà així? Comenta-ho amb els companys/es de grup i fes –ne 
un dibuix acompanyat d’un text que ho expliqui. 
 
 
 
 
 
 
Procediment a seguir (llegeix-lo però abans de fer-lo cal que contestis la 
primera pregunta que trobaràs a sota):: 
 
1- Agafeu una petita mostra d’alga amb les pinces i poseu-la al portaobjectes. 
Si cal talleu-la amb tisores. 
2- Esteneu la mostra amb les agulles emmanegades. 
3- Poseu una gota d’aigua sobre la mostra. 
4- Poseu el cobreobjectes deixant-lo caure progressivament amb l’ajut d’una 
agulla emmanegada per evitar que es formin bombolles. 
5- Col·loca la preparació al microscopi. Enfoca-la primerament amb l’objectiu de 
menys augment i observa-la per l’ocular. 
 
Després d’haver realitzat l’observació, feu un dibuix o enganxeu imatges del 
resultat i redacteu un text que contingui: 

- Una descripció del que en realitat heu observat. 
- Una explicació de les diferències entre el que havíeu predit a la pregunta 

anterior i les observacions que heu fet. 
- Una possible explicació d’aquestes diferències.  

 
 
 
Què són les estructures microscòpiques que formen l’estructura de l’alga? 
 
 
 
 
Són totes iguals o n’hi ha de diferents tipus?  
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Diríeu que l’estructura microscòpica d’una planta com la mongetera deu ser 
semblant? Per què? 
 
 
 
 
 
Per què les algues es classifiquen en un grup diferent de les plantes com la 
ceba o la mongetera? 
 
 
 
 
 
Què són les taques de color verd que hi ha dins d’aquestes estructures 
microscòpiques? Quina és la seva funció?  
 
 
 
 
 
 
 

 
Redacteu un petit text, no més de 5 línies, que respongui la pregunta que ens 
fèiem en començar aquesta pràctica: Com són les algues vistes al 
microscopi?  
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