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Arbre que hi apareix  
Edat recomanada A partir dels quatre anys. 
 
 
RESUM  

Cada nit l’avi abans d’anar-se’n a dormir s’asseu sobra el llit, obre un cofre i 
mira el que hi ha a dins. 
Després el tanca i el torna a posar al seu lloc. 
El seu net cada dia l’observa en silenci des de la porta. Un dia pensa que l‘avi 
no hi és i agafa el cofre per tocar-lo i endevinar el que hi havia. 
De sobte apareix l’avi: Que busques sota el meu llit? Vine que t’explicaré una 
història: Fa molt anys vaig ser mariner de La Celeste, una fragata que en va 
portar a llocs molt llunyans. 
Per recordar aquest llocs vaig guardar en aquet cofre llavors d’arbres originaris. 
Observen les llavors i l’avi recorda els paises d’on eren i l’arbre que fructificava. 
Així repassen històries del Polo Nord, Mar del Sud, Selva Brasilenya, Àfrica, 
Asia...  
L’avi li explica que els arbres donen flors, aquests fruits i dins del fruits hi ha 
llavors. Les llavors tenen memòria i ens podem explicar fins i tot la història del 
nostre planeta ja que els arbres son anteriors als homes. 
 
De l’última llavor l’avi explica que es asiàtica i que en les nits caloroses les 
mares les posen dins les maletes dels nens, quan dormen, així amb l’escalforeta 
de la ma brota una planta que els cobreix i protegeix.  
 
Amb aquesta història el nen es va a dormir i l’avi el va portar a descansar al seu 
llit.  
 
Objectius 

- Gaudir llegint i observant el conte. 
- Estar molt atent els interessos dels nens per dissenyar la proposta. 

 
Descripció de la proposta 

 
- Observar i confeccionar sobre un mapa la ruta que l’avi va fer quan era 

mariner i aturar-nos una mica als diferents països. 

 



   

- Portar da casa diferents llavors i comentar el seu potencial de VIDA.  
- Depenent de l’edat del nens podrien esbrinar perquè les llavors son 

importants a la nostra nutrició. 
- També podem fer germinació. 
- Possible col�lecció de llavors. És una bona ocasió per muntar una sortida. 
- Fer servir els germinats per fer una amanida 
 
 

Recursos emprats 

 
Mapes, atles i fotos dels diferents països. 
Per germinar les llavors necessiten pots de iogurts i coto fluix. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat podria durar 15 dies o un mes i crec que seria bo treballar 
amb grups petits dins dels grups gran de classe i informar-nos del que es va 
fent a cada grupet. 
 
Documents adjunts (si n’hi ha) 

 


