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Data:  

1.- COMPRENSIÓ LECTORA: LES MOLSES I LES 
FALGUERES 

 
1. Llegeix i contesta les preguntes:  
Les molses 

Són plantes molt petites, mai no sobrepassen els 10 centímetres d’altura i algunes,             

ni tan sols arriben als 10 mil·límetres. Viuen distribuïdes per tot el món en llocs on hi                 

ha molta humitat: sobre el tronc dels arbres, a les roques, a les teulades, a la vora                 

de rius i rierols, i mai no es troben en aigua salada. 

 
Les falgueres 

Fa molts milers d’anys, la superfície de la Terra estava coberta de boscos de              

falgueres de 20 o 30 metres d’alçària. No hi havia encara arbres com els actuals, i                

l’absència d’altres plantes o d’animals que se les mengessin va permetre que,            

durant un temps, dominessin la terra ferma. A poc a poc, el clima de la Terra va                 

canviar i avui les falgueres només es troben a zones humides, boscos i àrees              

tropicals. 

 
Adaptat d’ El món vegetal 

 

 



 

1.- De quins dos tipus de plantes parla la lectura? Marca les dues             

respostes correctes.  

● Les molses són plantes molt petites. 
● Les molses són plantes molt grans. 
● Viuen per tot el món en llocs on no hi ha molta humitat. 
● Viuen per tot el món en llocs on hi ha molta humitat. 

 
2.- Escriu el nom d’alguns llocs on es poden trobar molses. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3.- Quins tipus de boscos cobrien la terra fa milers d’anys? 

___________________________________________________________________ 

 
4.- Quants metres d’alçada podien arribar a tenir els boscos de falgueres? 

● entre 1 i 5 metres d’alçada 
● entre 15  i 20 metres d’alçada 
● entre 20 i 30 metres d’alçada 

 
5.- Escriu el nom d’alguns llocs on es poden trobar falgueres. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
6.- Dibuixa tres plantes que tu coneguis i escriu el nom. 
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2- Per saber més coses sobre les falgueres i les molses pots llegir 
les següents pàgines webs. 
http://www.xtec.cat/~jserla/projecte/falgueres.htm 
http://www.xtec.cat/~jserla/projecte/molses.htm 
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2.- RECERCA D’INFORMACIÓ D’UNA PLANTA 

 
1. Podeu consultar aquestes webs o altres que trobeu vosaltres o 

llibres que tingueu:  
 

-Classificació de les plantes: 
https://youtu.be/kgoDDLxfVOw 

 
-Curiositats de les plantes: 
https://youtu.be/GIdzNQqsr74 
 
- Informació de plantes: 
https://www.botanical-online.com/ca/plantes-medicinals/plantes-medicin
als 
http://www.xtec.cat/formaciotic/ateneu_historic/materials/td72/d72m7/te
mplates/plantes2.htm 
 

2. Podeu seguir aquest guió per preparar-vos l’exposició oral: 
1- Escollir una planta i dir quina planta és (rosa, valeriana,...). 
2- Quin tipus ( medicinal, aromàtica,...). 
3- Com és ( color, tamany, …). 
4- Característiques ( quan es planta, a on,...). 
5- Perquè serveix. 
6- Altres curiositats.  
7- T’ha agradat conèixer aquesta planta? 
 
Aquest guió és orientatiu, us podeu fer el vostre propi.  
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3- EXPERIMENTACIÓ 

● 1- EXPERIMENTEM i OBSERVEM   

Objectiu: Observar el creixement de la planta, distingir les diferents parts de la 
planta i identificar quins factors ajuden al creixement de les plantes. 
 

 
 

MATERIAL NECESSARI 

❖ Tres gots de plàstic petits o 
pots de vidre 

❖ llavors (llenties, cigrons o 
mongetes seques) 

❖ Cotó   

 
 
 

COM FER-HO 

1.- Posa una mica de cotó dins de cada got. 
2.- A continuació, posa-hi tres llavors a cada got. 
3.- Ara fes amb cada un dels gots això: 

- El primer got el regues amb una mica d’aigua i 
el poses a prop d’una finestra que li doni el 
sol. Durant dues setmanes el vas regant amb 
unes gotetes d’aigua. 

- El segon got, el regues i el poses dins un 
armari fosc  totalment tancat, on no li doni 
mai el sol. Rega’l cada dia amb unes gotetes 
d’aigua. 

- El tercer got, el poses a prop del sol sense 
regar mai. 

 
OBSERVACIÓ 

Observa dia a dia què va passant i, si pots, dibuixa 
cada 3-4 dies els canvis que va fent la planta en un 
full o en el full que tens a l’altra pàgina. 

 
 

CONCLUSIONS 
 

Contesta aquestes preguntes un cop hagin passat 
aquestes dues setmanes: 
1.- Què li ha passat a la planta que has regat i que 
estava al sol? Per què creus que li ha passat això? 
2.- Què li ha passat a la planta que no has regat? Per 
què creus que li ha passat això? 
3.- Ha crescut la planta que estava dins l’armari? 
Com és? Per què creu que és així? (Si no ho saps ho 
pots buscar) 
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OBSERVACIÓ  

 
Us animem a fer un dietari per veure l'evolució de la planta al llarg              
d'unes dues setmana. Per fer-ho us deixem una graella on podeu anotar            
les diferents observacions i les conclusions una vegada acabat         
l'experiment. Esperem que gaudiu del repte!  
(Aquesta graella us l’adjuntem en un altre document.) 
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