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2. COM ES NODREIXEN LES PLANTES? 
NECESSITEN LLUM I AIRE? 
 
Ja hem vist en la pràctica anterior que les plantes absorbeixen aigua 
per les arrels; l'aigua puja pel tronc i arriba fins les fulles.  
Creiem que la planta utilitza l'aigua per a viure, encara que no sabem 
com. També hem indicat que la llum és clau per a la seua vida.  
En aquesta seqüència explorarem la seua necessitat d'aigua, llum i 
aire. 
 

 2a SEQÜÈNCIA: Les planten necessiten llum, 
aigua i aire per a viure?  

 

 ACTIVITAT D'EXPLORACIÓ:  
 

- Explorem el que li passarà a una planta amb aigua i amb llum; i una 
altra planta semblant amb aigua però sense llum.  
- Explorem el que li passarà a una planta amb llum i sense aigua. 
- Explorem el que li passarà a una planta amb llum i aigua però sense 
aire.  
 
Desenvolupament:  

1. Preparem els quatre tests amb quatre plantes semblants; 
amb el mateix tipus i quantitat de terra.  

1a - Deixem una d'aquestes, regada periòdicament, en una zona amb 
llum. 
2a - Del mateix mode deixem una altra planta, regada periòdicament, 
en una zona sense llum (dins d’un armari). 
3a - La tercera no es rega durant tot el temps d'exploració, però es 
deixa en una zona amb llum.  
4a - La quarta, finalment, tindrà llum i aigua, però no se la deixarà a 
l'aire lliure. 
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 2. Prediem i escrivim la nostra predicció per a cada un dels 
casos:  
Què passarà en el cas 1?.................................................... 
Què passarà en el cas 2?....................................................  
Què passarà en el cas 3? ................................................... 
Què passarà en el cas 4?.................................................... 
 
3. Prenem dades després d'una setmana:  
Què ha passat en el cas 1?...............................................  
Què ha passat en el cas 2?...............................................  
Què ha passat en el cas 3?...............................................  
Què ha passat en el cas 4?...............................................  
 
4. S'ha complit la predicció en cada cas? En què canvia la teua 
predicció respecte a les dades observades? 
.................................................................................................
................................................................................................. 
 
5. Prediem per a la setmana següent:  
 
Després de dos setmanes i amb les dades que tenim aquesta 
setmana, creiem que:  
La planta 1 .........................................................................  
La planta 2 .........................................................................  
La planta 3 .........................................................................  
La planta 4 .........................................................................  
 
6. Després de dos setmanes d'observació: 
Què li ha passat a la planta 1? ............................................  
Què li ha passat a la planta 2? ............................................  
Què li ha passat a la planta 3? ............................................  
Què li ha passat a la planta 4? ............................................  
 
7. S’ha complit la teua segona predicció en cada cas? 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
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8. Què es pot concloure del vostre estudi? La llum és 
necessària per a la vida d'una planta? L'aigua és essencial en 
la vida de la planta? L'aire és fonamental en la vida de la 
planta? 
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................ 
 
9. Quines preguntes noves t'han sorgit? 
 
. 
. 
. 
 


