
ATrompeta,UA,2014 Página 1 

 

UNITAT DIDÀCTICA:  ELS ÉSSERS VIUS 
C. PROCESSOS EN ELS ÉSSERS VIUS 
 
 

ATrompeta,UA,2014 

 

 

INDEX 

1. Objectius  

2. Idees claus i coneixements per al mestre 

3. Seqüències  d’activitats  per a xiquets 

1a SEQÜÈNCIA:  Estudiar les idees espontànies dels xiquets sobre “ser o 
no ser viu” 

 2a SEQÜÈNCIA:  Descobrir el que necessita una planta per a viure 

3a SEQÜÈNCIA:  Descobrir com som 

Bibliografia 

 

1.  OBJECTIUS DE LA UNITAT 

- Descobrir la diferència entre éssers vius i éssers inerts. 

- Descobrir que  “éssers vius” és un grup format pels animals (entre els 

quals ens trobem) i les plantes. 

- Comprendre que formem part del mateix grup perquè tant animals com 

plantes tenim les mateixes necessitats: aigua, menjar, aire, llum i 

temperatura adequada. 

- Comprendre que tot el grup produeix nous éssers semblants a ells. 

- Descobrir que tots necessitem un aliment fonamental per a viure que 

només produeixen les plantes. 

- Introduir-los en la necessitat de cuidar el medi ambient. 
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2. CONEIXEMENTS PER AL MESTRE   

a.  IDEES CLAUS 

 SOBRE ÉSSERS VIUS 

- Tots els éssers vius es componen de cèl·lules. 

- Cada cèl·lula rep l’aliment i l’oxigen necessari per a aconseguir energia . 

- Tots els éssers vius són capaços de dur a terme els mateixos processos 

vitals: respiració, reproducció, alimentació, excreció, moviment i reacció 

davant d’estímuls, creixement i desenvolupament. 

 

 SOBRE FUNCIONS BÀSIQUES DELS HUMANS 

- La gent necessita aire, aigua, menjar, eliminar residus i un particular 

rang de temperatura en el seu hàbitat, igual que tots els altres éssers 

vius. 

- El cos humà té parts que ajuden a trobar, buscar, agafar aliment quan té 

fam (ulls i nas per a detectar el menjar, cames per a anar a agafar-lo, 

braços per a arreplegar-lo i boca per a menjar-lo.  

- La gent usa els sentits per a descobrir l'entorn que els envolta i a ells 

mateixos. Sentits distints donen informació distinta. 

 

b.  CONEIXEMENTS CLAU SOBRE PLANTES 

 ÒRGANS DE LES PLANTES 

L’estructura de les plantes està dividida en quatre parts que duen a terme 

els set processos vitals: 

La flor 
Conté els òrgans femenins i masculins. 

És molt vistosa per a atraure insectes que la pol·linitzen. 

N'ixen les llavors. 
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La tija 

Manté la planta ferma. 

Conté tubs que porten aigua i minerals dissolts des de l’arrel fins a 

les fulles. 

Les arrels 

Subjecten la planta al sòl. 

Arrepleguen aigua i minerals del sòl. 

Les fulles 

Fan la fotosíntesi per a crear el menjar que necessita la planta. 

Contenen gran quantitat de cèl·lules superficials amb multitud de 

cloroplasts que contenen la clorofil·la. 

La clorofil·la absorbeix la llum solar necessària per a fer la 

fotosíntesi. 

En l’anvers de les fulles es troben uns petits forats anomenats 

estomes. 

Els estomes s’obrin i es tanquen per a permetre entrar i eixir al 

diòxid de carboni i a l’oxigen, així com deixar eixir el vapor 

d’aigua. 

 

 PROCESSOS VITALS EN LES PLANTES 
 

Nutrició 

       Les plantes verdes utilitzen la llum per a produir aliment. 

Aquest procés succeeix en les fulles i en altres parts verdes. 

La clorofil·la utilitza la llum per a canviar el diòxid de carboni i aigua en 

menjar i oxigen. Aquest procés es denomina fotosíntesi. 

La reacció química que es produeix és la següent: 

LLUM 

6CO2  + 6H2O --------------  C6H12O6 + 6O2 

El diòxid de carboni, unit a l’aigua que pren per les arrels, produeix glucosa 

(aliment) i oxigen que expulsa a l’exterior. Només en presència de llum. 

La millor temperatura perquè tinga lloc la fotosíntesi és al voltant de 30º. 
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L’aliment que es forma per aquest procés es distribueix a cada cèl·lula de la 

planta. 

Les plantes necessiten llum, aigua, diòxid de carboni i temperatura 

adequada per a viure. A més necessiten nitrats, fosfats i potassi, entre altres 

minerals. 

 Respiració 

Les plantes com tots els éssers vius, respiren. Respirar significa prendre 

oxigen com a combustible per a cremar l’aliment i produir l’energia i les 

substàncies que necessita.  

C6H12O6   +  O2    --------    ENERGIA + H2O  +  CO2 

 

La glucosa en presència d’oxigen produeix energia i substàncies que ixen a 

l’exterior (aigua i diòxid de carboni). 

Aquest procés ocorre en cada una de les cèl·lules de la planta. 

La respiració en la planta ocorre tant de dia com de nit. 

La fotosíntesi només ocorre durant el dia, quan hi ha llum. 

 

 COM TREBALLA EL COS D’UNA PLANTA? 

Arreplega CO2  per les fulles, i H2O i altres nutrients per les arrels. Amb 

aquests productes, i en presència de llum solar, es fabrica el seu propi 

menjar en els cloroplasts de les fulles. En el procés també produeix 02, que 

ix a l’exterior com a producte de rebuig. 

El menjar (glucosa) s’acumula en els vacúols de les cèl·lules o, en forma de 

midó, en diverses parts de la planta, especialment en les arrels. 

Si es necessita energia, la glucosa passa als ribosomes de cada cèl·lula per 

a cremar-lo. Per a dur a terme aquest procés necessita arreplegar oxigen. 

Una vegada cremada, obté l’energia per a viure. En el procés es produeix 

també CO2 i aigua, que es transporten a l’exterior de la cèl·lula i s'expulsen 

de la planta a través dels estomes de les fulles. 
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c. CONEIXEMENTS CLAU SOBRE ANIMALS 

 SISTEMES EN ELS ANIMALS SUPERIORS: 
Ossi 

Muscular 

Respiratori 

Digestiu 

Circulatori 

Reproductiu 

Nerviós 

Excretori 

Endocrí 

 ÒRGANS PRINCIPALS EN ELS ANIMALS 

Oïda per a sentir i per a l’equilibri. 

Ulls per a veure. 

Cervell per a controlar tot el cos. 

Cor per a impulsar la sang per tot el cos. 

Pulmons per a agafar oxigen i  expulsar el diòxid de carboni. 

Estómac per a digerir els aliments 

Fetge per a netejar la sang i digerir el greix. 

Renyons per a filtrar la sang de substàncies perjudicials i expulsar-les a 

l’exterior per la bufeta. 

 
 COM TREBALLA EL COS DELS ANIMALS? 

-    Arreplega menjar per la boca i oxigen de l’aire pels pulmons. 

-    La sang va a l’intestí prim a arreplegar menjar i als pulmons a agafar 

l’oxigen. 

-    La sang porta menjar i oxigen a les cèl·lules del cos. 

-  Les cèl·lules utilitzen aquest menjar i l’oxigen per a aconseguir 

energia, i donen a la sang les substàncies que cal eliminar. 

-  La sang porta aquestes substàncies de rebuig als pulmons i als 

renyons perquè les expulsen a l’exterior. 
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3.  ACTIVITATS SUGGERIDES PER A XIQUETS 

1a SEQÜÈNCIA 
 

OBJECTIU: Estudiar les idees espontànies dels xiquets sobre “ser o no 
ser viu” 
 

ACTIVITATS 

1. Una planta està viva? Un animal està viu? Una pedra està viva? 
Objectiu: Decidir si diferents objectes estan vius, han estat vius o mai han 

viscut. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Donada una col·lecció d’objectes naturals i manufacturats, que incloguen 

plantes i animals, demaneu als xiquets que els classifiquen en els tres grups 

indicats. 

Demaneu que dibuixen els tres grups. Que discutisquen les idees que tenen 

amb els altres i raonen per a classificar-los en aquests grups. 

2. Coneixes altres objectes que estan vius? Coneixes altres que no ho 
estan? 
Objectiu: Demanar que busquen altres objectes que estiguen o no estiguen 

vius. 

DESENVOLUPAMENT: 
Com a activitat d’assimilació de l’anterior, es pot demanar als xiquets que 

dibuixen una sèrie d’objectes que consideren que estan vius, ho van estar o 

no ho han estat mai. 

Una vegada dibuixat, es pot discutir amb ells els resultats. 

 

3. En hi ha essers vius al pati? 
Objectiu: Assimilació de la idea mitjançant exploració al exterior de objectes. 

Poden eixir al pati o proximitats per a cercar éssers vius i éssers inerts.  
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2a SEQÜÈNCIA 

OBJECTIU: Descobrir el que necessita una planta per a viure, créixer, 
nàixer, convertir-se en una nova planta. 

ACTIVITATS 

1.  Alguna vegada has vist créixer una planta? 
Objectiu: Observar el creixement d’una planta. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Els xiquets poden observar com va creixent una planteta i aprendre a 

cuidar-la. 

Se’ls demana que porten una planta de casa per a observar com creix. 

Així poden cuidar la planta tots els dies, regar-la, posar-la a la llum, 

arreplegar-la quan se’n van. 

Poden dir el que veuen i dibuixar la planta a mesura que va creixent. 

 

2.  Creus que una planta podrà viure sense aigua? Com ho esbrinaràs? 
Objectiu: Dur a terme una petita investigació sobre creixement d’una planta 

amb aigua i sense aigua. 

 

DESENVOLUPAMENT: 
Els xiquets poden dur a terme una petita investigació sobre les necessitats 

d’una planta. En aquesta ocasió, explorar la necessitat d’aigua.   

Se’ls ajuda a pensar com podrien descobrir si necessita aigua o no. 

Es pretén que ells siguen els que decidisquen que regaran una planta a 

intervals i una altra planta la deixaran sense regar per a descobrir el que 

passa. 

Se’ls demana que prediguen el que creuen que passarà. 

S’elabora un full de presa de dades per a cada grup i cada dia els xiquets hi 

anoten el que veuen. 
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Després d’uns quants dies es dibuixen les dues plantetes, es diuen els  

resultats i s’extrauen conclusions en gran grup. 

 

4. Creus que una planta podrà viure sense llum? Com ho esbrinaràs? 
Objectiu: Dur a terme una xicoteta investigació sobre el procés de 

creixement d’una planta sense llum i amb llum. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

Els xiquets poden dur a terme una xicoteta investigació sobre les 

necessitats d’una planta. En aquesta ocasió, explorar la necessitat de llum.   

Se’ls ajuda a pensar com podrien descobrir si necessita llum o no. 

Es pretén que ells siguen els que decidisquen que col·locaran una planta en 

un lloc amb llum i una altra planta la deixaran sense llum per a descobrir el 

que passa. 

Se’ls demana que prediguen el que creuen que passarà. 

S’elabora un full de presa de dades per a cada grup i cada dia els xiquets 

anoten el que veuen. 

Després d’uns dies es dibuixen les dos plantetes, es comuniquen resultats i 

s’extrauen conclusions en gran grup. 

 

5. Com creus que es produeix una nova planta? 
Objectiu: Explorar el naixement d’una planteta a partir d’una llavor. 

 

DESENVOLUPAMENT:   

Se’ls demana que pensen què podríem fer per a aconseguir noves 

plantetes. Se’ls ensenyen diferents llavors: fesol, llentilla, cigró, soja, 

escaiola. 
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Se’ls demana que contesten si creuen que n'eixiran noves plantetes i que 

dibuixen com pensen que ho faran. 

Ara se’ls ajuda a plantar diferents llavors en diferents llocs per a veure què 

succeirà. 

a. Plantar llavors  en un calcetí al qual s'ha tirat terra. Es forma un cabet on 

es posen ulls i boca, i es col·loca en un plat de manera que les llavors 

apareguen en la part de dalt. Es rega a intervals regulars. Les tiges 

constituiran els cabells del ninot. 

b. Es planten llavoretes en un got amb cotó mullat, i es manté humit. Les 

plantetes començaran a eixir al cap d’una setmana. 

c. Es planten diferents llavors en una bossa de plàstic transparent en què 

s’ha introduït un drap absorbent. Es col·loquen les bosses a la llum i es 

reguen a intervals regulars. Els xiquets poden veure d’aquesta manera el 

creixement de les tres parts de la planta, prendre dades del que veuen, 

mesurar el creixement de les plantetes i comparar el creixement de les 

diferents llavors. 

 

Al final de les activitats poden comunicar els resultats amb taules 

elaborades per ells utilitzant els seus dits per a mesurar el creixement i 

dibuixos que seqüencien les fases del naixement d’una nova planta. 

5. Què fa una llavor per a buscar un bon lloc on convertir-se en planta? 
Objectiu: Explorar les vies de transport de llavors. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

Busquem exemples en l’entorn de les diferents vies de transport de llavors:  

-Traslladant-se per l’aire 

-Caient a terra 

-Per mitjà d’animals que les traslladen a un altre lloc 
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Portem a classe diferents llavors recol·lectades en el pati, en el parc, en 

altres llocs amb ajuda dels pares. 

També mostrem imatges de llavors que es desplacen y preparem un mural. 

Utilitzem les lupes per veure en detall les seues característiques. 

6. Pots reconèixer objectes que s’assemblen a les llavors? 
Objectiu: Estudiar el disseny d’alguns objectes de la vida diària i la relació 

que tenen amb dissenys del medi natural. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

Amb ajuda d’imatges, els mostrem dissenys fets per persones que s’han 

fixat en el que fan les plantes: llavors d’auró i helicòpters, tronc de roure i 

far, llavors de dent de lleó i paracaigudes.  

Se’ls pot plantejar una petita investigació:  De quin fruit es va prendre el 
disseny del velcro? 

7. Saps com cuidar un animal? 
Objectiu: Reconèixer les necessitats d’un animal i cuidar-lo. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

Els xiquets poden descobrir els processos que segueixen els éssers vius i 

distingir, per tant, els éssers vius dels éssers inerts si se’ls dóna l’oportunitat 

de cuidar plantes i animals en el col·legi i a casa. 

- Se’ls pot ensenyar amb una sèrie de dibuixos el que necessiten els 

animals  i com se’ls pot cuidar. Podem demanar a un expert que ens 

indique com fer-ho.  

- Per grups, els xiquets poden cuidar peixos, tortugues, ocells, cucs de 

seda.Poden també dur a terme una petita investigació referent a un 
animalet que es puga observar a classe: Què necessita, com es mou, 

què ha passat al llarg d’un temps? 
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3a SEQÜÈNCIA 

OBJECTIU: Descobrir com som 

ACTIVITATS 

1. Com som per dins? (Més adequat per primària) 
Objectiu: Observar, explorar diferents òrgans i sistemes dels animals. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

− Es poden comprar òrgans en les carnisseries (fetge, renyons, cervell, ulls, 

cor, pulmons) amb l’objectiu de disseccionar-ne algun i veure'n l'interior. 

− Obrir i tancar òrgans i sistemes  d’humans i d’animals amb ajuda de peces 

de plàstic. 

− Crear models mitjançant objectes de la vida diària o demanar que modelen 

amb plastilina un òrgan. 

− Crear un circuit amb tubs, roba, líquids i sòlids, que represente algun dels 

sistemes estudiats: el pas del menjar des de la boca a l’anus, el recorregut 

de l’oxigen fins a les cèl·lules. 

− Crear un titella en què es puguen veure els músculs davall de la silueta 

exterior. 

− Treballar amb ossos, observant-ne la duresa, veient l'interior, fent models 

d’ossos amb ajuda de cartó i altres materials. Utilitzar esquelets perquè 

vegen els diferents tipus d’ossos. 
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2. Com som al llarg de la vida? 
     Objectiu: Descobrir com canviem al llarg de la vida, de bebè a ancià. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

- Preparem una assemblea dedicada a “bebès” de manera que puguen 

veure fotos de quan ho eren i pensen en com han crescut des 

d’aleshores.   

- Es pot demanar que porten objectes de quan eren bebès i crear el “Racó 

del bebè”. 

- També podem demanar que ens visite una mamà que tinga un bebè. 

- De la mateixa manera podem demanar que ens visite un iaio amb la 

finalitat d’experimentar el creixement i el canvi des que un és bebè fins 

que es converteix en un ancià. 

 

3.  Per què tenim boca, nas, orelles, ulls, pell?  TALLERS DELS SENTITS 
 

Objectiu: Explorar els sentits.  Ser conscient del que ens ajuden a conèixer 

l’entorn. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

Muntem el “Taller dels sentits”, i el “Racó dels sentits” de manera que cada 

setmana podem explorar-ne un. 

En el racó, els xiquets poden explorar models dels diferents sentits i 

comparar-los amb els propis. 

“Taller del gust” 

- Podem fer que els xiquets tasten diferents sabors, que descobrisquen 

sabors no habituals per a ells, sabors forts i suaus. 
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- Descobrir els quatre sabors bàsics ( dolç, salat, amarg i àcid).  

- Preparar un desdejuni de broquetes fetes amb trossos de fruita, de 

manera que experimenten els sabors de les fruites. 

 

“Taller de l’olfacte” 

- Podem fer que els xiquets descobrisquen l’olor d’alguns productes que 

coneixen i que hem tancat en caixetes o en pots amb tapes foradades. 

- Experimentar olors agradables i desagradables, fortes i suaus. Demanar 

que diguen el que senten en olorar-lo (grans de café, herbes, sucre 

moreno, fulles de te, flors) 

 

“Taller de l’oïda” 

- Escoltar sons forts, suaus, agradables  i desagradables. 

- Escoltar els sons del pati, del col·legi. 

- Sentir els animals de l’entorn, imitar-ne els sons. 

- Crear sons propis construint els propis instruments. 

 

 “Taller de la vista” 

- Experimentar com es pot veure amb ulleres de diferents colors, tal com 

succeeix amb animals distints. 

- Sentir les dificultats que experimenten les persones que usen ulleres 

utilitzant ulleres usades amb diòptries i problemes de visió; també  deixar 

la classe en penombra perquè experimenten la foscor i els problemes 

dels xiquets cecs. 

- Demanar als xiquets que miren la seua figura en un espill, de manera 

que advertisquen com són, així poden contestar a preguntes del tipus: 
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de quin color tens els cabells?, on tens les dents?, on està el budell?, 

com són els peus?, estàs content o trist? 

- Demanar als xiquets que pinten en paper continu la figura que han vist 

d’ells mateixos en l’espill. 

- Mirar en l’espill per parelles de manera que puguen comparar els 

cabells, l'altura, les mans, els peus. 

- Demanar que amb diferents materials peguen a una careta un pèl 

semblant al seu propi. 

 

 “Taller del tacte” 

- Es pot fer que toquen diferents objectes amb els ulls tapats o amb 

ulleres de colors perquè es concentren en el que senten al tocar. 

- Experimentar textures en tot el seu entorn. 

- Experimentar les sensacions de fred i calor. 

- Experimentar els moviments de les mans amb jocs de dits, punys, 

amagar dits. 

- Experimentar el que poden fer estenent els braços i el cos: la torre més 

alta que puguen fer amb rajoles. 

- Experimentar la dificultat de construir una torre si es demana que usen 

diferents tipus de guants. 

 

Per a tots els tallers podem utilitzar làmines d’animals, ja que es distingeixen 

per disposar d’un sentit extraordinari: àguila que pot veure un objecte a una 

distància doble que nosaltres; gossos que poden descobrir olors; foques que 

poden veure molt bé davall l’aigua; serps que senten un animal pròxim per la 

calor que desprenen; o animals que cacen per l’oïda, com les òbiles; animals 

que no poden veure, però que s’orienten pel so, com les rates penades.   
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