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PLANTAR I CUIDAR 
 
Amb aquesta activitat pretenem… 
Aprendre a responsabilitzar-nos de tenir cura de plantes, com una manera de respectar la 
natura. 
 
Necessitarem 
Diverses llavors, testos, terra i aigua. 
 
Duració 
L’activitat està pensada per dur-se a terme al llarg d’un període de temps. 

1a fase: 
Expliquem que plantarem una sèrie de llavors i que les cuidarem entre tots i totes. 
Plantejem una sèrie de preguntes per recordar els passos que hem de fer: 
• Què és el primer que necessitem perquè neixi una nova planta? 
• On posem aquesta llavor? 
• Quins “aliments” necessita per créixer? 

2a fase 
Plantem la llavor i explicar pas a pas tot el que anem fent: 
“Col·locaré una mica de terra al test, la humitejaré amb una mica d’aigua i la barrejaré amb les 
mans. Després hi plantaré la llavor i emplenaré la resta del test amb més terra.” 
Deixem que, en grups petits, els infants plantin la resta de les llavors. S’han de posar els testos 
a prop de les finestres perquè els toqui el sol i nomenar una persona responsable 
setmanalment perquè s’encarregui de regar-les. 
Cada dues setmanes, cal valorar en l’Assemblea com estan les plantes i preguntar què és el 
que els està costant més de fer i com creuen que ho estan fent.  

 
Per ser un superheroi i una superheroïna de veritat, hem de respectar la natura i 

cuidar les plantes i els éssers vius. 
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