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Observació de processos osmòtics 
Nucli 

 
Objectius  
• Observar cèl·lules vegetals en plasmòlisi i/o turgència 
• Identificar algunes estructures cel·lulars al microscopi òptic 
• Observar i explicar els canvis produïts en cèl·lules d’Elodea o Egeria en variar la 
concentració del medi extern 
• Utilitzar el microscopi i el programa Motic 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
 
És una activitat d’experimentació a través de la qual es treballen tots els 
procediments propis de la indagació i experimentació  
És una activitat a través l’alumnat pot aprendre a utilitzar al màxim les 
possibilitats del programa Motic ( filmar videos, capturar imatges estàtiques, 
posar text a les imatges, mesurar) i altres programes com Excel exportant 
dades des del Motic. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
Batxillerat 
 
Temporització 
1 hora per l’experimentació i l’adquisició de dades  
1 hora per a l’elaboració de l’informe, les conclusions i el qüestionari   
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
És una activitat d’introducció del treball experimental amb el programa Motic 
i d’aplicació de conceptes del procés de l’osmosi. L’alumnat ha d’argumentar 
a que es deuen el canvis que es produiran en variar la concentració del medi   
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Es necessari el programa Motic 
Es poden fer servir molts més materials vegetals en aquesta experiència 
(epidermis de ceba, de pètal de clavell, de pètal de gladiol, de fulla de 
Roeo,...) però es recomana fer-la amb Elodea o Egeria per la facilitat de 
veure cloroplasts i moviments citoplasmàtics. 
Cal començar per observa la turgència (amb aigua destil·lada) i passar després 
a la plasmòlisi. 
En els centres que només es disposa d’un microscopi digital s’aconsella en una 
sessió que les imatges captures es guardin a la unitat S i en un altra sessió 
tractar les imatges a la sala dels ordinadors. Cal recordar que s’ha d’instal·lar 
el programa Motic en tots els ordenadors de l’aula d’informàtica 
 
Documents adjunts 
Observació de processos osmotics.pdf 
Infromació adicional pel professorat.observació osmosi.doc 
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