
 

La respiració cel·lular 

 

En la primera activitat es tracta d’utilitzar les imatges dels pulmons, les 
brànquies, els estomes i la pell irrigada per fer aflorar les idees dels alumnes 
respecte a la respiració. Sovint l’única idea que tenen és que la respiració es 
realitza als pulmons. Alguns coneixen altres mecanismes d’intercanvi de gasos 
dels organismes amb el medi, però rarament saben la relació entre la captació 
d’oxigen i l’expulsió de diòxid de carboni i el que passa a les cèl·lules en relació 
amb aquests gasos. 

En la segona activitat es treballa la importància de l’oxigen per als éssers vius. A 
més, els alumnes, a partir de l’esquema, han de relacionar els reactius amb els 
productes de la respiració cel·lular i, gràcies a l’analogia amb el que passa amb 
una combustió (la llenya que crema), comprendre que als mitocondris es 
produeix una combustió (controlada) dels aliments que permet obtenir energia 
útil per fer treballs, per fer les funcions vitals. 

Després s’afegeix l’esquema de la fotosíntesi, que també trobareu a l’activitat 
Wal·le, Eva i la planta dins la sabata, i que permet relacionar els dos processos i 
adonar-se que són complementaris. Es recomana fer aquesta activitat sobre la 
respiració cel·lular després d’haver fet la de la fotosíntesi. 

En la primera activitat pràctica, Bufa que bufaràs, s’utilitza el fet que la 
presència de CO2 fa disminuir el pH de l’aigua quan s’hi dissol. És una manera 
indirecta de detectar la presència de diòxid de carboni i no té cap dificultat. 
Només cal vigilar que no posin massa aigua al tub d’assaig perquè no surti quan 
bufin. Va bé bufar amb el tub d’assaig una mica inclinat. En primer lloc s’observa 
quin és el pH de l’aigua amb gas i es comprova que el gas que conté és CO2, 
després es bufa dins d’un tub d’assaig amb aigua i en un altre només hi posem 
aigua. Amb l’indicador universal es comprova que el pH de l’aigua en què no hem 
bufat és neutre i el de l’aigua on hem bufat és àcid. Això permet deduir que el 
gas que desprenem per la boca és diòxid de carboni. 

En la segona s’utilitza la nutrició dels llevats per relacionar-la amb la respiració. 
En el tub d’assaig on hi hem posat glucosa (aliment) el globus s’infla i després 
comprovem que el pH és àcid. El CO2 és el gas que els llevats produeixen com a 
resultat de la respiració de la glucosa. Així podem deduir que els llevats s’han 
alimentat de la glucosa i com a resultat de la respiració s’ha produït el gas. Ho 



comparem amb el tub d’assaig on hi hem posat llevat i sal, en el qual no ha 
passat res: ni s’ha inflat el globus, ni el pH ha canviat. 

Tot i que les pràctiques ens donen proves indirectes del que volem explicar, ens 
permeten anar fent encaixar les peces del trencaclosques que anem elaborant 
amb les diverses activitats i que, finalment, han de permetre als alumnes fer la 
connexió entre el que passa a les cèl·lules durant la respiració i la obtenció 
d’energia dels aliments. Per altra banda cal que quedi clar que aquest procés el 
realitzen tots els éssers vius. I és per això que al final es troben uns esquemes 
d’una cèl·lula animal i d’una vegetal i es demana que reflexionin sobre la 
diferent quantitat de mitocondris que tenen. Això ens permet veure que 
ambdues cèl·lules tenen mitocondris, però la vegetal en té menys, ja que els 
vegetals no utilitzen tanta energia per fer les seves funcions. 

L’última pregunta serveix per fer aflorar totes les idees que es tenen sobre el fet 
que les plantes es mengen l’oxigen i desfer els mites al voltant d’aquesta idea. 
Les plantes no tan sols produeixen molt d’oxigen durant el dia i part de la nit, 
sinó que consumeixen molt menys oxigen que una persona que dorm amb una 
altra en una mateixa habitació.  


