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ACTIVITAT: ELS COLORS DE LA TARDOR 

Objectiu: 

- Construir el coneixement a partir de 

preguntes i de l’observació directa sobre els 

colors de les fulles. 

- Coordinar-nos amb els membres del nostre grup per fer un bon 

treball en equip. 

- Plasmar de manera creativa els coneixements que hem anat 

adquirint. 

Procediment: 

- Treball de camp a la tardor. 

- Lectura de l’article “Els colors de la 

tardor” de la revista eureka i visionat del 

documental que qui com sobre el tema. 

- Treball escrit a partir de les preguntes 

qüestionades inicialment pel mateix alumnat.

  

Com ho farem?:  

 Sortida de camp: 

- Anirem a fer un tomb i observarem els arbres del passeig, els del 

Joncar i alguns del Pinell. 

- Per la sortida cal portar: quadern per apuntar amb la 

taula(ANNEX 1)  buida per omplir (una per alumne), càmera de 

fotos per fotografiar els arbres ( una per grup). 

- Haurem de fer fotos de cada un dels arbres que tenim a la taula 

que siguin significatives del què observem perquè després les 

haurem de seleccionar per posar-les al treball. 

- Durant la sortida és important que anem anotant aquelles 

preguntes de més que se’ns acudeixen a partir de l’observació, de 
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manera que cadascú tinguem un llistat de preguntes sobre el tema 

que després posarem en comú amb el nostre grup i posteriorment 

amb el grup-classe. 

 A  l’aula: 

- Un cop a l’aula posarem en comú les taules d’observació  

( n’haurem fet una per alumne) i haurem de fer-ne una de 

conjunta i ben completa . 

- Haureu de fer una selecció de les fotos que hem fet i triar-ne una 

o dos de cada arbre per posar-les al treball. 

- Haureu de posar en comú les preguntes que us han anat sorgint 

durant la sortida i que heu anotat a la vostra taula d’observació. 

També pot ser que us sorgeixin un cop a classe. N’haureu de tenir 

tres per grup com a mínim. Han de ser preguntes  de les quals no 

en sabem la resposta, relacionades amb el tema dels colors de les 

fulles i dels colors de les fulles a la tardor. També poden estar 

relacionades amb el lloc on trobem les fulles dels diferents arbres a 

la tardor- hivern, de la forma de les fulles dels arbres depenent si 

són perennes o caducs... 

- Seguidament posarem en comú les preguntes de tots el grups i 

farem un únic llistat de preguntes. 

- D’aquestes preguntes primerament 

intentarem contestar amb la informació que 

sabem i tenim sobre els vegetals, utilitzant la 

lògica i fent hipòtesis. Per tant farem una 

primera resposta/hipòtesis a partir dels 

coneixements previs del tema i sense buscar 

més informació. 

-  Després farem la lectura de l’article “Els colors de la tardor” de la 

revista Eureka i visionarem el reportatge del què, qui, com. 

- A partir d’aquesta informació i d’altra que pugueu trobar a la xarxa 

elaborarem una segona resposta a cada una de les preguntes. 
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- Amb les preguntes respostes , farem un text-conclusió on hi 

posem tot allò que hem après a partir d’aquesta activitat. 

- Plasmarem tota aquesta informació en un VÍDEO  com a producte 

final que després presentareu a la resta la classe. Aquest vídeo ha de 

ser un reportatge fet per vosaltres sobre el tema que estem tractant 

i ha de complir els següents requisits: 

1. La durada ha de ser de 5 a 10 min. màxim. 

2. Ha de ser un vídeo de divulgació científica on 

expliqueu: 

2.1- Importància de l’observació i del treball de camp 

per als científics. 

2.2- Importància de fer-se preguntes i hipòtesis. 

2.3- Importància de saber cercar la informació ( on 

busquem la informació,...). 

2.3- Explicar la resposta a les preguntes més 

importants: Per què cauen les fulles d’alguns arbres a 

la tardor? Per què canvien els colors a la tardor? 

Tingueu en compte que per explicar aquestes respostes 

pot ser us caldrà explicar també altres conceptes 

( pigments, fotosíntesi...). Podeu també triar altres 

preguntes/respostes que us semblin importants per 

plasmar-les al vídeo 

2.3- Conclusions /Resultats del treball: Importància 

de treballar en grup en el món científic,importància 

de la recerca per  cercar respostes, avançar en 

coneixements, poder aplicar els coneixements per 

millorar el món.... 

3- El públic al que va dirigit el reportatge és a nens i 

nenes de cicle superior. Per tant ha de ser entenedor 

per a aquesta edat. 
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Avaluació: 

 PER A L’AVALUACIÓ ES TINDRAN EN COMPTE ELS 

SEGÚENTS CRITERIS: 

-  L’actitud i el treball durant la sortida de camp. 

- L’actitud científica de qüestionar-se preguntes, fer hipòtesis i 

curiositat d’observació. 

- La responsabilitat de les tasques encomandes pel grup i la capacitat 

de participar activament a prendre decisions en equip. 

- La capacitat de plasmar els coneixements adquirits amb tot el 

treball en un producte final creatiu i conclusiu. 

 EL TREBALL QUE HAUREU D’ENTREGAR SERÀ EL 

SEGÜENT: 

- Una portada amb el títol (Quadern de camp del Colors de la 

Tardor) i el nom dels components del grup 

- Un índex. 

- Una introducció on explicareu en què ha consistit aquest treball, 

quins són els objectius,com us heu organitzat, què és el que 

presenteu en aquest quadern de camp. 

- Un full on hi hauran les preguntes amb les hipòtesis i amb les 

respostes definitives després d’haver llegit l’article, vist el 

reportatge, haver-ne parlat a classe, haver buscat informació... 

- Un text- conclusió final on hi hauran de sortir les idees més 

importants i que donin resposta a les preguntes més generals  de 

per què i com canvien els colors de les fulles a la tardor i per què 

cauen les fulles a la tardor ( dels arbres caducs) . Haurà de tenir un 

mínim de 10 línies i hi ha de sortir com a mínim els següents 

conceptes: pigments, fotosíntesi, hores de llum i fulles. 

- Un full per  grup de la taula d’observació.  

- Un recull fotogràfic de les fotos més representatives de la sortida( 

1 o 2 de cada arbre) amb el nom de l’arbre i que corresponguin 

amb el què hi poseu a la taula d’observació. 

- Rúbriques ( ANNEX 2). 
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- Producte final :VÍDEO/REPORTATGE que està pautat a l’apartat 

anterior. Quan presenteu el vídeo podeu explicar les dificultats què 

us heu trobat per fer-lo, què és el que més us ha costat, que és el 

que més us ha agradat.
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ANNEX 1: 

 

LLOC ARBRE (Nom 
comú) 

ARBRE ( Nom 
científic) 

COLOR DE 
FULLES 

LOCALITZACIÓ 
FULLES (a l’arbre, 
al terra) 

Altres 
observacions 

 Plataner  
 
 

   

 Til·ler  
 
 

   

 Cedre de 
l’himàlaia 

 
 
 

   

 Xop  
 
 
 

   

 Cirerer  
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 Noguer  
 
 
 

   

 Salze ploraner  
 
 
 

   

 Mèlia  
 
 

   

 Castanyer 
d’índies 

 
 
 
 

   

  
 

    

  
 

    

PREGUNTES: 
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AVALUACIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP ( del 0 al 10)  

Cadascú avalua els seus companys i també a ell mateix. Heu d’omplir tota la graella 

abans de l’exposició excepte la part que hi posa presentació oral que l’haureu d’omplir 

després d’haver fet la presentació. 

Nom dels membres 

del grup 

JO    

Accepta el 

repartiment de les 

tasques 

    

És responsable amb 

la part del treball 

assignada i aporta el 

que se li demana 

quan se li demana 

    

Participa en les 

discussions del grup 

aportant idees, 

clarificant... 

    

Accepta les opinions 

dels membres del 

grup 

    

Anima, dóna suport i 

felicita i ajuda quan 

cal a la resta de 

companys 

    

     

Quines errades he comès? 

 

 

De què podem estar orgullosos? 

 

 

Quines errades hem comès com a grup? 

 

 

Què demanaria als membres del grup per al pròxim treball cooperatiu? 

 


