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Una notícia increïble de llegums / Investiguem el cicle productiu dels llegums 

 

 

 

M’han explicat una notícia increïble. 

Vos agrada inventar històries? El 

protagonista pot ser una superheroïna, 

el nostre millor amic o algun 

personatge imaginari. 

 

I si el protagonista de la història de hui fora un llegum? Sí, sí. Ho heu llegit bé. I és que en les 

activitats que vos proposem a continuació vos demostrarem que els llegums són divertits i que poden 

protagonitzar les notícies més increïbles que mai s’hagen contat.  

Esteu preparats? Endavant! 

  

 

 

 

 

 

 

.  

 

Treball individual 

1 _ Joan i una notícia increïble 

2 _ El quiz dels llegums 
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1 _ Joan i una notícia increïble 

 

Joan, el nostre protagonista de hui, té 

una curiositat insaciable per tot. Li 

encanta descobrir coses noves per a 

després explicar-les a la classe. Hui té 

una notícia increïble per a explicar. 

Voleu saber com és Joan? I, sobretot, 

quina notícia penseu que pot tindre? 

Descobriu-ho mirant per parelles la presentació de CANVA “Una notícia increïble de llegums”. 

 

2 _ El quiz dels llegums 

 

 

Segur que ja sabeu moltes 

coses sobre llegums i, sobretot, 

com preparar-los perquè 

estiguen molt bons. Què vos 

pareix si resoleu el quiz de 

Genially que vos proposem? 

Potser descobriu alguna cosa 

nova!  

 

 

https://www.canva.com/design/DAEuCrEztfU/EysjGV79LKy44dtlFZJSrw/view?utm_content=DAEuCrEztfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/6176d5a975e1d50d869fdedf
https://view.genial.ly/6176d5a975e1d50d869fdedf
https://www.canva.com/design/DAEuCrEztfU/EysjGV79LKy44dtlFZJSrw/view?utm_content=DAEuCrEztfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/6176d5a975e1d50d869fdedf
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1 _ Totes les formes dels llegums. Taller d’investigació. 

 

Què vos pareix si investiguem sobre els llegums? 

Esta investigació serà una miqueta especial, perquè descobrirem que hui un plat de llegums es pot 

menjar de moltes maneres.  

A més, aprendrem d’on procedixen i com es transformen. Sabíeu que creixen en l’interior d’una baina? 

O que si en cultivem els brots, ens els podem menjar? Inclús podem menjar una deliciosa 

hamburguesa de llegums.  

Doncs això i molt més és el que haureu de descobrir mentre investigueu en la xarxa. Què vos pareix 

si preneu bona nota de tot? Després el mestre o mestra vos mostrarà en viu i en directe com són 

totes les formes dels llegums. 

A més, podeu preparar fantàstics murals perquè tot el col·legi conega els llegums tan bé com 

vosaltres. Endavant! 

 

 

 

 

Treball en equip 

1 _ Totes les formes dels llegums. Taller d’investigació. 

2 _ Una notícia increïble sobre llegums. 
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2 _ Una notícia increïble sobre llegums. 

 

Ara que ja sabeu un muntó sobre llegums, d’on procedixen, com són i com es mengen. Què vos 

pareix si penseu en la vostra pròpia notícia sobre llegums? 

El mestre o mestra vos explicarà quina tècnica utilitzareu, una miqueta especial. Segur que se vos 

ocorren notícies increïbles. I les podeu pujar al blog de l’escola perquè tots i totes coneguen la vostra 

faceta com a periodistes.  

Per a presentar la notícia, no oblideu pensar en un titular que cride l’atenció i acompanyar-la d’alguna 

imatge.  

Endavant amb les notícies! 


