
Secundària: ESO i Batxillerat 
Edats: de 13 a 17 anys 
 
Amb motiu de la celebració de la diada de  

Sant Jordi, i el confinat intercanvi de roses i llibres 

tradicional, aquesta  setmana us proposem experimentar amb 
plantes i una característica física dels líquids. 
 
Les plantes són éssers vius. És a dir, estan formades per cèl·lules i 
realitzen les funcions vitals. Però, com són les cèl·lules de les 
plantes?  
 
A continuació trobareu alguns recursos que us ajudaran a respondre 
aquesta pregunta. 
 

• Cèl·lules vegetals: vídeo i joc de repàs. 
 
Com fan les funcions vitals? Com a éssers vius, les plantes són capaces de realitzar les 
funcions de nutrició, relació i reproducció. Però, com és nodreixen ben bé les plantes? 
 
Us proposem un senzill experiment per observar-ho. Només necessitareu el següent 
material: 

• 1 branca d’api 
• 1 got transparent 
• Aigua 

• Colorant alimentari vermell o blau 
 
Ara només cal que ompliu el got amb aigua fins a la meitat, hi barregeu el colorant i hi 
col·loqueu la branca d’api, tal com mostra aquest vídeo. 
 
Les plantes són autòtrofes, és a dir, elaboren la seva matèria a partir de molècules 
inorgàniques que obtenen del medi. Aquest procés és la fotosíntesi, i aquesta és la 
seva reacció: 
 
 
      Diòxid de carboni  aigua  llum  sucre              oxigen 

 6CO2       +       6H2O        C6H12O6 + 6O2 

 
 
La transpiració vegetal en la superfície de les fulles ajuda a desplaçar l’aigua i altres 
substàncies per les plantes, però l’absorció, a través de l’arrel, i el transport pels vasos 
conductors succeeix gràcies a un fenomen físic anomenat capil·laritat. És per això, que 
en aquest primer experiment, les fulles de l’api han canviat de color. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m4WOyJX9M-8
https://cienciasnaturales.didactalia.net/ca/recurs/cellula-vegetal-secundaria-batxillerat/6735e820-15c9-4d98-af6d-c82bbf7a327e
https://www.youtube.com/watch?v=hm394aPQPPc


El fenomen físic de la capil·laritat permet a un líquid ascendir per un tub o superfície 
fins a certa alçada, gràcies a les forces d’adhesió de les molècules del líquid amb les 
parets, essent superiors a les forces intermoleculars de cohesió del líquid.  
Aquesta propietat dels líquids, la capil·laritat, s’utilitza en química per separar els 
components d’una mescla i s’anomena cromatografia. En fem una? 
 
Per realitzar aquest experiment necessitareu: 

• 4 gots 
• 4 pals de pinxo 

• 1 colador 
• Cinta adhesiva 

• Tisores 
• Llapis 
• 1 regle 
• 1 colador 

• Mocadors d’un sol ús o paper de filtre de cafè 
• Alcohol de farmàcia 

• Fulles de col llombarda 
• 1 pruna (negra o vermella) 

• 1 remolatxa 

• Fulles d’espinacs 
 
Mireu-vos aquests vídeos i seguiu el procediment utilitzant els materials que us 
proposem. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=12pDXnpMQQk 

• https://www.youtube.com/watch?v=NHbSnH2wdNk 
 
 
Ens saps dir què és el que passa? Per què apareixen diferents franges a les tires de 
paper? 
 

Ensenyeu-nos els resultats i expliqueu-nos què creieu que ha passat i perquè en un 
vídeo a Twitter, Facebook o Instagram (si el tens públic) amb l’etiqueta #PaCiència i 
@fundaciorecerca. 

 

 

Fonts: 

http://sesegria.cat/cienciaalcarrer/?p=1496 

https://ciencies.escorialvic.org/?cat=316 

https://www.youtube.com/watch?v=12pDXnpMQQk
https://www.youtube.com/watch?v=NHbSnH2wdNk
http://sesegria.cat/cienciaalcarrer/?p=1496
https://ciencies.escorialvic.org/?cat=316


https://www.youtube.com/watch?v=C1_uez5WX1o 

http://www.biolocus.es/el-riu-no-riu-tasca-2-la-nutricio-de-les-plantes/ 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500005851
665&name=DLFE-1041399.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1_uez5WX1o
http://www.biolocus.es/el-riu-no-riu-tasca-2-la-nutricio-de-les-plantes/
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500005851665&name=DLFE-1041399.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500005851665&name=DLFE-1041399.pdf

