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• Professora (P) : Quan la Sra. James va plantar les dues plantes la primavera 
passada tenien més o menys la mateixa talla, però mireu-les ara. Crec que 
han hagut de créixer en llocs diferents de l’habitació. També crec que té a 
veure amb la manera com s’alimenten les plantes. Discutiu en parelles: per 
què creieu que les plantes han crescut de forma diferent ?  

Discussió en parelles durant 5 minuts. La professora no hi pren part. Classe 
sorollosa.  

• P: Molt bé. Alguna idea? 
La meitat de la classe aixeca el braç. La professora espera uns segons i més infants 
aixequen el braç. 

• P: Monica? el teu grup? 
• Monica : Que una ha crescut més que l’altra perquè estava al costat de la 

finestra.  
• P: Al costat de la finestra? Mmm. Què creus, Jamie ? 
• Jamie : Nosaltres creiem que... 
• P: Si.......? 
• Jamie : ...que la més alta s’ha alimentat de més llum.  
• P: Veig el que vols dir i el que vol dir la Mònica, però hi ha algú més que pugui 

posar les dues idees juntes: la finestra - la llum - les plantes...? 
Molts braços aixecats. La professora escull un nen que no ha aixecat el braç.  

• P: Richard, tu què creus? 
• Richard : Mmm, sí. Jo, bé, Dean i jo creiem que la que ha crescut més és 

perquè tenia més aliment.  
Altres nens aixequen el braç insistentment. La professora apel·la Susan. 

• Susan : No, creix perquè té molta llum, ja que està al costat de la finestra.  
• P: Mmmm. Richard i Dean creuen que la planta té més aliment. Susan, ...i 

Stacey també, creuen que la planta ha tingut més llum. Què opineu els altres: 
Tariq?  

• Tariq : És la llum, a partir de la fotosíntesi. La planta s’alimenta per mitjà de la 
fotosíntesi.  

La professora escriu la paraula a la pissarra: FOTOSÍNTESI.  
• P:  Algú altre ha sentit mai aquesta paraula?  

Més infants aixequen el braç.  
• P: Molt bé. Algú pot relacionar aquestes paraules: planta, llum, finestra i 

fotosíntesi i dir-me per què les dues plantes han crescut de manera diferent?  
Diverses mans s’aixequen. P s’espera uns segons i hi ha noves mans després de la 
pausa... 
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