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Quins factors poden augmentar la taxa de respiració de 

les llavors? Full de treball 

Guia del professorat. Aspectes didàctics i metodològics 

Un cop formada la llavor d’una 
planta, en la major part dels 
casos, entra  en un període de 
deshidratació progressiva, de 
manera que la concentració 
d'aigua se situa al voltant del 
10% al mateix temps que 
l'activitat fisiològica es redueix 
considerablement. D'aquesta 
manera entra en un estat 
fisiològic que s’anomena de 
dormició o latència,  al llarg 
del qual l'embrió ni creix ni 
germina.    

Gràcies a aquest fenomen la planta pot superar algunes adversitats 
ambientals, la germinació fortuïta de les llavors o la germinació mentre duri 
la disseminació.   
  

● Durant la germinació de les llavors és un dels moments de la vida 
de la planta on la taxa de respiració és més elevada. Podríeu 
explicar per què? 

● Com espereu que sigui la taxa de respiració de les llavors en estat 
de latència? Per què? 

 
En aquesta activitat us proposem investigar sobre els factors que poden 
augmentar la taxa de respiració de les llavors en germinació. 

Objectius: 
 

- Reforçar la comprensió de la relació entre la respiració i les 
funcions vitals 

- Identificar els factors que poden influenciar la germinació de les 
llavors 

- Dissenyar experiments 
 
Cada grup d’alumnes decideix un factor que pot afectar la taxa de 
respiració de les llavors, per exemple: la mida de la llavor, el tipus de llavor,  
la humitat, la llum, la temperatura... 

 
Idees clau que es treballen: 

- Totes les cèl·lules (de plantes, animals i tots els organismes) 
realitzen la respiració cel·lular per tal de mantenir 
l’homeòstasi i fer possible el creixement. 

- La capacitat de la latència permet sincronitzar la germinació 
de les llavors amb les condicions més favorables, constitueix 
una adaptació evolutiva. 

- Els experiments proporcionen dades valuoses a condició que 
la hipòtesi de treball estigui ben formulada i les diferents 
variables controlades. 
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Suggeriu alguns factors que poden afectar la taxa de respiració de les 
llavors en germinació  i poseu-vos d’acord amb tota la classe per tal que 
cada grup experimenti sobre un factor diferent. 
 
Disposem de diferents llavors (en germinació i en latència), un sensor de 
CO2 i un recipient ens permet encaixar el sensor com es mostra en la figura: 
 
 

 
 

Què creieu que podríem fer amb aquest material? 

● Quina magnitud  mesura el sensor i en quines unitats? 
● Quina és la vostra pregunta de recerca? 
● Quina és la variable independent en el vostre experiment? Quina és 

la dependent? 
● Quina serà la vostra prova control? 

 
Abans d’iniciar l’experiment: 

● Escriviu detalladament el procediment que seguireu per fer 
l’experiment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finalitat és que els alumnes pensin com haurien de procedir amb els 

materials que tenen a l’abast, què mesuraran. És molt més educatiu que 

pensin abans com dissenyarien l’experiment que donar-los totes les 

instruccions tancades.   

S’espera  que l’alumne expliciti amb precisió  la pregunta de recerca i 

identifiqui les variables que intervenen. Podria ser alguna cosa semblant a: 

“Com afecta la temperatura a la producció de CO2 de les llavors en 

germinació?”. On la variable independent serà la temperatura  i la 

dependent la concentració de CO2. 
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● Feu una predicció del que espereu observar (podeu dibuixar la 
gràfica que espereu des del programa Logger Lite). Justifiqueu la 
vostra predicció. 

● Comproveu  també la vostra hipòtesi sobre la respiració de les 
llavors en latència. 

 
En acabar l’experiment analitzeu els resultats a partir dels gràfics obtinguts: 

● Al llarg del temps, com ha variat la concentració de CO2? 
● Quina és la concentració inicial de de CO2 a l’aire de la cambra en la 

que es realitza l’experiment? I la final? 
● D’on produeix el CO2 produït? 
● Escriviu la reacció química del procés de respiració. Quines 

substàncies intervenen? Quins són els reactius i quins els 
productes?  Ajusteu l’equació. Quina relació molar hi ha entre 
l’oxigen que reacciona i el diòxid de carboni que es produeix? 

● Com podríem calcular la taxa  o velocitat de respiració a partir del 
CO2 produït? A partir de quines dades experimentals?  Utilitzeu les 
eines del Logger Lite. 

● Quins canvis heu observat en modificar la vostra variable 
independent? 

● Què heu observat pel que a la producció de CO2 en les llavors en 
latència? Com ho expliqueu? 

 

 

Els alumnes també han d’identificar: 

● Les magnituds que mesuren els sensors i les unitats en què s’expressen 

 
És convenient que també realitzin mesures de les variacions de CO2 en 
llavors en latència.  
 
Protocol per al professorat: 

A continuació es descriu un protocol per obtenir dades amb el sensor, però 

la idea és que l’alumne no es posi a manipular immediatament, és 

important  que abans sigui conscient de a quina pregunta voldrà donar 

resposta  i identifiqui quina és la variable independent i la dependent del 

seu experiment. Així com que identifiqui quines magnituds mesurarà i en 

quines unitats. 

 
Procediment 1: Cal disposar prèviament de llavors en germinació (per 

exemple es poden posar llenties sobre un coto-fluix humit un parell de dies 

abans de realitzar l’experiment). 

 

● Eixugueu una mica les llavors  amb el paper de cuina (l’excés 

d’humitat podria fer  malbé els sensors). 

● Poseu les llavors en germinació a la cambra de respiració 

● Inseriu el sensor de CO2 en la cambra de respiració com s’indica a la 

figura anterior 

● Fixeu-vos que  el sensor de CO2 permet mesurar en dos rangs 

diferents (de 0 a 10,000 ppm i de 0 a 100,000 ppm), trieu la 

configuració 0-10.000 ppm (només cal moure el botó que hi ha a 

dalt del sensor) 

● Connecteu el sensor de CO2 al canal 1 de la LabQuest Mini  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

4 de 6 

 

● Connecteu la LabQuest Mini a l’ordinador i obriu el programa 

Logger Lite. 

● Programeu el Logger Lite per a recollir les dades de concentració de 

gasos en ppm  

● Feu una predicció del que espereu observar (podeu dibuixar la 

gràfica que espereu des del programa Logger Lite). Justifiqueu la 

vostra predicció. 

● Comenceu la recollida de dades. Recolliu dades durant 15 minuts 

● A l’eix y es mesura la composició d’oxigen a l’aire de la cambra en 

ppm i a l’eix x el temps en segons.   

Si la variable independent que es decideix estudiar és la temperatura, 

caldrà repetir el mateix procediment una vegada a temperatura ambiental i 

una altra posant la cambra de respiració en un bany maria a temperatura 

més elevada o en un bany de gel a temperatura més baixa. 

 

Aquestes són dades de producció de CO2 que hem obtingut amb llenties en 

germinació, vam agafar dades durant 1h. 
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És convenient dissenyar sempre un experiment control, en aquest cas el 

control podrien ser llavors sense germinar. 

Aquestes són les dades que hem obtingut amb llenties en latència: 
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