
 

 GENERALITAT DE CATALUNYA  
 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 5:  
LES PLANTES I  (Continuem amb la feina de l’hort ) 

Primària MITJANS 

Àmbit/Àrees: Medi natural, llengua catalana, matemàtiques. 

Què he de fer? TASCA       0.   Mirar i escoltar amb atenció el vídeo de les plantes. 

1. Fer l’experiment. Observar durant 4 setmanes  i 

enregristrar les observacions a la graella (document a 

part) 

2. Memoritzar el poema (fer vídeo, audio o dibuix en el 

que es reflecteixi tot del que parla el poema). 

3. Fer la fitxa de singulars i plurals. 

4. Llegir i contestar les preguntes de la lectura “Les flors”. 

5. Tornar a estudiar les taules de multiplicar del 2, 4, 8 i 5. 

OPCIONAL: per qui vulgui ampliar coneixements, podem 

experimentar amb  flors o amb la tija de les bledes per 

descobrir per on passen els nutrients . 

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Pots sense tap, un pot amb tap, cotofluix, llenties, flors 

blanques, la tija de la bleda, colorants alimentaris. 

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

 0. Pots escoltar el video vàries vegades i prendre alguna 

nota. 

1. Agafa 5 pots i numera’ls de l’1 al 5. Posa cotó fluix i 

llenties a cada pot. Un dels pots s’ha de tapar. 

Enregistra els canvis a la graella cada setmana. 

2. Una vegada sàpigues el poema de memòria, grava un 

vídeo o àudio, o sinó fes un dibuix. 

3. Llegeix amb molta atenció les regles ortogràfiques de 

singulars/plurals i completa la fitxa. 

4. Llegeix amb molta atenció i les vegades que calgui la 



lectura i contesta les preguntes. 

5. Recorda que els resultats de la taula del 8 són el doble 

del de la taula del 4 i els resultats de la taula del 4 són el 

doble del de la taula del 2. 

*US RECORDEM QUE NO S’HA D’IMPRIMIR TOTA LA PROPOSTA, NOMÉS 

ALGUN FULL O CONTESTAR EN UN FULL BLANC BEN ORDENAT I 

NUMERAT. 

Enllaços d’interès   MEDI:  
● https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o 
● http://lafabricadelospeques.com/experimento-plantas-

agua-colorante-alimentario/ 

Comprovo què he fet  Abans d’enviar les feines, les repaso i comprovo que estiguin 

bé. 

1. He visualitzat el vídeos sobre les plantes. 

2. He preparat els pots i els  he numerat correctament. 

3. He memoritzat el poema. 

4. He fet la fitxa d’ortografia. 

5. He fet la comprensió lectora. 

6. He estudiat les taules demanades. 

 

MEDI NATURAL 

En aquesta proposta estudiarem com viuen les plantes. Encara que per nosaltres                       
serà un repàs perquè ja ens hem convertit en uns experts treballant a l’hort. 

Veiem aquest vídeo per refrescar la memòria. 

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o
http://lafabricadelospeques.com/experimento-plantas-agua-colorante-alimentario/
http://lafabricadelospeques.com/experimento-plantas-agua-colorante-alimentario/
https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o


 

Començarem amb l’observació de les plantes 

1. Podem recol·lectar les llavors com feien els nostres avantpassats, els homes 
prehistòrics quan es van fer sedentaris (al Neolític) o les podem agafar del 
nostre rebost (llenties, cigrons, arròs, mongetes…) 

 

Quan tinguem les llavors podem descobrir com neix una planta i podem 
observar com creixen les arrels i les tiges.  

a) Plantarem les llavors  a veure com creixen en diferents condicions:  
- Pot núm 1: A prop de la finestra i reguem 
- Pot núm 2: A prop de la finestra però no reguem 
- Pot núm 3: Dins d’un armari i reguem 
- Pot núm 4: Dins de la nevera i reguem 
- Pot núm 5: Dins d’un pot tapat amb llum i reguem 



 

Primer triem les llavors, mollem una mica el cotó, emboliquem les llavors                       
en el cotó humit i ho fiquem al got o pot. Col·loquem cada pot al seu lloc i                                   
anem regant els que calguin. 

b) Ves enregistrant els canvis que es van produint al llarg de les 4 setmanes 

i escriu les conclusions finals. 

 

CATALÀ 
 
2.  Memoritza aquest poema. Quan te’l sàpigues de memòria pots gravar-te en 
vídeo, en àudio o fer un dibuix del que et suggereix. 
 

L’arrel 
L’arrel de l’arbre no sap 

que jo li estimo les branques 
perquè fan ombra a l’estiu, 

i l’hivern, al foc escalfen; 
perquè puc collir-hi flors 

i quan té fruita, menjar-ne. 
I no li prenc res de franc! 

que quan està assedegada 
i els núvols passen de llarg,  

soc l’amic que li dóna aigua.   
 Joana Raspall 

 



3.  Llegeix les següents normes ortogràfiques i completa la taula.     

SINGULAR  PLURAL 

   una sola cosa      més d’una  cosa   

                                           

  un núvol      molts núvols 

●  El plural  d’una paraula es fa afegint una s al final. 
● Quan fem el plural d’una paraula acabada en “a”, canviem a  per –es. 

Exemple: estrella, estrell es 
●  Quan fem el plural d’una paraula acabada en “ga”  fem el plural 

escrivint –gues. 
● Quan fem el plural d’una paraula acabada en “ca” fem el plural escrivint 

-ques 
 

SINGULAR  PLURAL 
 Tomàquet   

 Pastanaga    

 Albergínia    

 Ceba   

 Enciam    

 Pebrot   

 Figa    

 Pera   

 Calçot   



 Bròquil   

 Maduixa    

 Plàtan   

 Oca   

 Vaca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Llegeix amb atenció i contesta les següents preguntes: 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÀTIQUES   
5. Repassem les taules: 
 

La taula del 2, la taula del 4, la taula del 8 (els resultats són els dobles) i 
la taula del 5. 
 
 

AMPLIACIÓ (OPCIONAL) 

Les plantes transporten aigua des de les arrels fins a le fulles a través de la                               
tija, transportant així els nutrients. 

Ho podem comprovar fent un experiment amb flors blanques (clavells,                   
margarides…) o amb bledes i colorant alimentàri. ( fes clic). 

Si vols, pots enviar-nos una fotografia. 

 
 

  
 
 
 
 
 

http://lafabricadelospeques.com/experimento-plantas-agua-colorante-alimentario/

