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Tipus de fruit

Nom de la planta

Consistència: fruit sec (FS) o fruit carnós (FC). Dehiscència: dehiscent (D) o indehiscent (I).

Fruit 4

Fruit 3

Fruit 2

Fruit 1

Consistència Dehiscència Nombre de llavors

Dibuixos

Identificar i classificar els fruits
Individualment o en grups de dos o tres companys, recull quatre fruits caiguts a terra d’arbres que formin part de l’itinerari del
camí de Balaguer a Santa Maria de les Franqueses. Emplena la taula que et presentem. Caldrà que els observis bé i els classifiquis fent anar les claus dicotòmiques d’identificació de fruits. Posa-li nom, dibuixa’l i digues o pregunta al professor/a, si no
ho saps, a quin arbre, arbust o liana pertanyen.

El teu nom

Cicle superior EP
ESO

Identifiquem fruits a partir de claus dicotòmiques i fem una exposició

Fem una exposició
Farem una etiqueta per a cada fruit identificat, en què posarem el nom del fruit,
el nom de la planta a la qual pertany, el lloc on ha estat recollit i la data. Embolicarem cada fruit juntament amb l’etiqueta amb fulls de diari, perquè es conservi
bé fins al dia que muntarem una exposició que integri tots els fruits recollits pels
diferents equips.
Cercarem informació sobre la comestibilitat o no del fruit que exposarem i la seva
possible toxicitat. Ho indicarem a l’etiqueta amb un símbol convencional. Us poden ser útils els símbols següents:
Comestible:

No comestible:

Tòxic:

A l’hora de muntar l’exposició, reunirem tots els fruits del mateix equip i farem
una etiqueta que identifiqui cada equip.
Model d’etiqueta
Tipus de fruit _____________________________________
Nom de la planta _______________________
Lloc _____________________ Data __________________
Símbol comestibilitat

Feu entre tots un debat per saber si aquells que us semblen més saborosos resulta
que són tòxics per a l’ésser humà.
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