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3. COM NAIXEN LES PLANTES? 
 

 
En sessions anteriors hem explorat la necessitat d'aigua, llum i 
aire de les plantes per a viure. Hem vist com el creixement i 
l'aspecte saludable pareixen dependre fonamentalment del fet 
que disposen d'ells. 
També sabem que les plantes produeixen llavors. 
En aquesta seqüència pretenem explorar el naixement d'una 
planta; de manera que descobrim si és veritat que una planta 
sorgeix d'una llavor i analitzem què necessita una llavor per a 
convertir-se en planta. 
 
 
3a SEQÜÈNCIA: Com es produeix una nova 
planta?  
 
1a PART:  Una llavor donarà lloc a una nova planta 
 

 
 Activitat 1: Peret tindrà pèl? 

 
1. “La meua predicció és que  
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. Com podrem provar-ho? 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................. 
 
................................................................................... 
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3. Desenvolupament: 
Utilitzem llavors d’escaiola; terra per plantar i un calcetí de mitja. 
 
Col·loquem l’escaiola al fons del calcetí; tirem terra i preparem una 
espècie de cap; tanquem el calcetí amb un nuc i tallem la resta. 
Donem la volta al nostre cap, li fabriquem uns ulls i una boca; 
reguem tots els dies i esperem. 
 
a. Què creus que succeirà? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Si ixen noves plantetes que fan de pèl del nostre ninot,  
 
b. Què podem concloure respecte a la relació entre llavor i 
nova planta? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Activitat 2: Quantes parts puc observar en una planta? 

 
 
1. “La meua predicció és que  
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. Com podrem provar-ho? 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................. 
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3. Desenvolupament 
 
a. Preparem una bossa de plàstic transparent, amb una baieta en el 
seu interior que ocupe tota la superfície. Grapem a dos centímetres 
de la vora inferior i col·loquem diferents tipus de llavors en el seu 
interior, de manera que no es barregen. Mullem l'interior, escorrem i 
deixem penjat el conjunt, de manera que puga entrar aire a la bossa. 
Podem fer marques a la bossa per a observar el possible creixement.  
Observem el que ocorre al llarg de 15 dies.  
Reguem el quadre de llavors cada 3 o 4 dies. 
 
b. Prenem dades. Elaborem una taula d'observació (presa de dades) 
de manera que puguem comparar el temps que ha tardat cada llavor 
a crear una nova planta amb les tres parts: arrels, tija i fulles. Així 
podem descobrir que, de la mateixa manera que el grup d'animals, 
cada planta tarda un temps diferent a crear una nova vida. 
 
Llavor 1 dia Què ha passat 
   
   
 
Llavor 2 dia Què ha passat 
   
   
 
 
 
3. Dibuixem la planta i assenyalem les seues parts 
 
Llavor inicial Planta que ha nascut 
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2a PART 
 
Explorem el que necessita una llavor per a convertir-se en una 
nova planta  
Activitat 1. Què creus que necessita una llavor per a donar lloc 
a una nova planta? 
 
1. “La meua predicció és que  
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. Com podrem provar-ho? 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................. 
 
................................................................................... 
 
3. Desenvolupament: 
 
Col·loquem cotó en dos gots, envasos diversos; tirem diferents tipus 
de llavors i humitegem el conjunt. Col·loquem un dels envasos en un 
lloc amb llum; el segon el deixem en una zona fora de la llum. 
 
a. Quina és la teua predicció? Què creus que passarà? 
 
“Les llavors a la llum ………………………………………………………. 
 
“Les llavors en penombra ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
b. Prenem dades 
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Una vegada passada una setmana, observem el que ha passat. 
 
Què ha ocorregut? 
 
Les llavors a la llum ………………………………………………………………. 
 
Les llavors sense llum ………………………………………………………………… 
 
c. S'ha complit la teua predicció? 
Explica en quins aspectes s'ha complit i en quins no s’adequa a les 
teues idees. 
......................................................................................... 
 
d. Prediem per a la setmana següent:  
Què passarà la setmana següent? 
 
Després d'una setmana d'observació i després d’analitzar els resultats 
i comparar-los amb la meua predicció, crec que la setmana següent: 
 
“Les llavors a la llum 
……………………………………………………………………………………” 
 
“Les llavors en penombra …………………………………………..” 
 
 
e. Després de 15 dies prenem noves dades. 
S'ha complit la teua nova predicció? 
 
Explica el que ha passat. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
f. Podries ara deduir  
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Què necessita una llavor per donar lloc a una nova planta?  
Quins aspectes no queden clars? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 


