
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA :   PETITS - P4 
Àmbit/Àrees: Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatge 

Què he de fer? 

TASCA 

1. Endinsar-nos en els oficis de jardiners i agricultors: 

- Veure el capítol El dia que Henry va conèixer un narcís Parleu de quins 

oficis creieu que estan relacionats amb les plantes. 

- Agricultors: Germinar llavor i tenir-ne cura perquè creixi. Observar 

l’evolució del procés de creixement. Al cap d’uns dies, ens podeu fer 

arribar un àudio i una foto o un vídeo curt,  explicant-nos què ha 

passat. 

- Jardiners: si teniu plantes a casa, us proposem que ajudeu al pares a 

tenir-ne cura: regar-les, treure les fulles seques o les males herbes... 

2. Fer un dibuix de la llavor germinada o de la planta que hagueu tingut 

cura utilitzant el material que vulgueu i tingueu: retoladors, llapissos, 

aquarel·les, pintura… Cal observar molt bé tots els detalls! 

3. Identificar i escriure en el dibuix les parts de la planta: FULLA, TIJA, 

ARRELS (si es veuen). 

4. Reconèixer eines de treball relacionades amb els oficis 

 

Què necessito?  

Quin material 

puc fer servir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Per germinar la llavor: 

- Pot de vidre 

- Llegum: mongeta blanca, cigrons, llenties (creixen ràpid!)… 

- Cotó o sorra 

- Aigua 

- Llum solar 

Càmera/mòbil per fer fotografies de l’evolució de la llavor o de la planta 

que hagueu tingut cura, i per gravar un àudio o vídeo explicant què li 

ha passat a la llavor.  

2. Paper i material escollit per fer dibuix al natural de la planta o la llavor. 

3. Llapis per escriure les parts de la planta 

4. Tauleta o ordinador per veure la imatge de les eines (no cal imprimir) 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/dia-que-en-henry-va-coneixer/el-dia-que-el-henry-va-coneixer-un-narcis/video/6038199/
https://slideplayer.es/slide/14451083/90/images/6/EINES+B%C3%80SIQUES+PER+A+L%E2%80%99HORT.jpg


Com ho puc fer? 

(orientacions per 

als alumnes i 

famílies) 

1. Per fer d’agricultors: Ajudeu i guieu als infants a germinar la llavor 

(mireu el vídeo de l’apartat Enllaços d’interès per saber com fer-ho). 

Recordeu-los que han d’anar regant la llavor i observant el seu procés. 

Poden anar fent alguna foto de com va creixent. Al cap d’uns dies, feu 

un enregistrament explicant què ha passat (primer han sortit arrels, 

després ha crescut la tija, han sortit fulles…). Mireu les fotos que heu 

fet per ajudar al nen/a a recordar com ha anat evolucionant la llavor. 

Per fer de jardiners: Ajudeu i guieu als infants a tenir cura de les 

plantes de casa. Proposeu que facin ells les diferents tasques: regar, 

treure fulles seques, males herbes de pati o jardí… 

2. Per fer el dibuix de la llavor germinada o de la planta que han cuidat, 

demaneu-los que es fixin i observin molt bé tots els detalls (Si volen, 

poden fer dibuix de les dues propostes). Poden utilitzar els materials 

que vulguin i que tingueu per casa.  

3. Un cop fet el dibuix,  que identifiquin i escriguin el nom de les seves 

parts: FULLA, TIJA i ARRELS. Primer deixeu que provin d’escriure-ho 

sols. Si necessiten ajuda, els hi podeu oferir un model, ho podeu 

escriure en un altre paper perquè ells ho vegin i ho puguin copiar. 

4. Per conèixer algunes de les eines que utilitzen jardiners, agricultors i 

hortelans, mostreu-los la imatge i llegiu les paraules, per a que les 

puguin relacionar amb les fotos (les més difícils les podeu cercar a 

Google per comprovar si han encertat). Podeu parlar per a què creuen 

que serveix cada eina i poden intentar escriure les paraules. 

Enllaços d’interès   Com germinar una llavor? Vídeo 1 Vídeo 2 

Comprovo què 

he fet 

Al final de la setmana, llegiu aquestes frases als nens i nenes per a que 

puguin comprovar si han fet tota la proposta: 

- He vist el vídeo del Henry 

- He fet germinar una llavor. N’he tingut cura i he fet fotografies del 

procés. He explicat què li ha passat a la llavor al cap d’uns dies i li 

he enviat a la Montse (àudio o petit vídeo). 

- He tingut cura de les plantes de casa. 

- He dibuixat una planta i he indicat les seves parts (FULLA, TIJA, 

ARRELS), i li he enviat a la Montse. 

- He après el nom d’algunes eines. 

 

https://slideplayer.es/slide/14451083/90/images/6/EINES+B%C3%80SIQUES+PER+A+L%E2%80%99HORT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gnKtsXX2TsU
https://www.youtube.com/watch?v=WhHr8D5Vqog

