
Cicle mitjà i superior d’Educació primària 
Edats: de 8 a 12 anys 
 

Aquesta setmana utilitzarem la ciència per celebrar Sant Jordi.  
 
Abans de començar amb l’experiment, us convidem a llegir aquesta 
versió adaptada de la historia del Drac i la Princesa. 
 
A la història que us hem compartit, d’unes gotes de sang en surt una 
rosa vermella, però les plantes són éssers vius, com els animals, i 
segueixen un cicle vital.  
Pots repassar les característiques dels éssers vius aquí.  
 
En el cas de les plantes, d’on neixen? Podeu veure com neix i creix, els primers 25 
dies, una mongetera en aquest vídeo. Al vídeo veiem una part del cicle vital d’una 
planta amb flor. 
 
Ara que ja hem repassat d’on neixen les plantes amb flor, us proposem un petit 
experiment per poder respondre les preguntes següents: S’alimenten les plantes? 
Com ho fan? Per on ho fan? Per què les reguem?  
 
Per esbrinar-ho necessitarem el següent material:  

• 1 branca d’api 
• 1 got transparent 

• Aigua 

• Colorant alimentari vermell o blau 
 
Ara només cal que ompliu el got amb aigua fins a la meitat, hi barregeu el colorant i hi 
col·loqueu la branca d’api, tal com mostra aquest vídeo. Espereu un dia (24 hores), 
què és el que passa? 
 
Les plantes, absorbeixen aigua i nutrients del sòl a través de les arrels (el terra) i amb 
l’ajuda de la llum, les converteixen en el seu aliment. L’aigua i els nutrients circulen a 
través de les plantes, des de l’arrel cap a les fulles, per uns canals o tubs que es diuen 
vasos llenyosos. Per aquest motiu, les fulles de l’api han canviat de color. 
 
L’aigua penetra en les plantes, fins a certa altura, gràcies a una propietat molt 
important dels líquids, la capil·laritat, i ascendeix fins a les fulles amb l’ajuda de la 
transpiració. Quan un líquid puja per un tub capil·lar, és perquè la força entre les seves 
molècules és menor que les forces d’adhesió del líquid amb el material del tub (o 
material al que mulla). 
 
Ara us proposem aprofitar aquesta propietat dels líquids per crear flors que omplin les 
vostres finestres i balcons. 
 
Per aquest experiment necessitareu el següent material: 

https://criatures.ara.cat/blogs/manualitats-infantils/llegenda-sant-jordi-actual_6_1783081675.html
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/3r/medi/Unitat01/NT3NG01AC03/index.html?_ga=2.264165772.1036651530.1587475291-121199513.1587475291
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6e/medi/Unitat01/NT6NG01AC04/index.html?_ga=2.21404091.1036651530.1587475291-121199513.1587475291
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6e/medi/Unitat01/NT6NG01AC04/index.html?_ga=2.21404091.1036651530.1587475291-121199513.1587475291
https://www.youtube.com/watch?v=hm394aPQPPc
https://www.youtube.com/watch?v=3PP50FAMIzU
https://www.youtube.com/watch?v=_xeYNnzwpSE
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6e/medi/Unitat01/NT6NG01AC03/index.html?_ga=2.64863535.1036651530.1587475291-121199513.1587475291


 
• 1 got 
• 1 goma de pollastre 

• Alcohol de la farmaciola 
• Retoladors de diferents colors 
• Un tros de roba blanca de cotó o mocadors de paper 
• Pals de pinxo o canyetes 

• Cola 
 
Ara només cal que mireu aquests vídeos inspirador i us poseu mans a l’obra. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=9NCqijYpFts 
• https://www.youtube.com/watch?v=_Zr5fOTmbBE&list=RDCMUCjCEchPY-

JT1INsZ_v-f-mA 
 
 

Ensenyeu-nos els resultats en un vídeo o una foto a Twitter, Facebook o Instagram (si 
el teniu obert) amb l’etiqueta #CanCiència i etiquetant a @fundaciorecerca. 

 
Fonts: 

• https://text-lagalera.cat/fem-ho-projectes-cm-poder-plantes 

• https://text-lagalera.cat/tram-20-coneixement-medi-6 
• https://agora.xtec.cat/ceiparturmartorell/wp-

content/uploads/usu99/2016/04/3r-El-nostre-projecte-les-plantespdf.pdf 
• https://www.catalunyaplants.com/cat/la-importancia-de-la-llum-en-les-

plantes/ 

• http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=50001853818
1&name=DLFE-1416105.pdf 

• http://sesegria.cat/cienciaalcarrer/?p=1496 

• http://www.xtec.cat/~alopez/hidrosfera/prop/aigtens.htm 
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