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La respiració cel·lular 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
-Prendre consciència de la importància de la respiració a la Natura, destacant 
especialment que és el procés que permet obtenir l’energia dels aliments, 
que és energia útil per fer treball, per fer les funcions vitals.  
 
-Comprendre que la funció dels pulmons, les brànquies, els estomes, etc., és 
captar l’oxigen i desprendre el diòxid de carboni relacionats amb la respiració 
cel·lular (és a dir realitzar l’intercanvi de gasos) i que en ells no és realitza la 
respiració, sinó que aquesta es realitza dins les cèl·lules, als mitocondris. 
 
-Identificar els reactius necessaris per fer la respiració (l’oxigen i l’aliment-
glucosa) i els productes resultants, diòxid de carboni i aigua.  
 
-Relacionar la fotosíntesi i la respiració. 
 
-Reconèixer de manera indirecta la presència de CO2 i relacionar la nutrició 
dels llevats amb la producció de diòxid de carboni. 
 
-Comprendre que la respiració la realitzen tots els éssers vius. 
 
-Treballar en base a predir-observar i explicar. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
La respiració cel·lular en relació a la seva importància com procés que permet 
obtenir energia útil per a fer funcions vitals a partir dels aliments. 
Modificació de variables. Treball experimental. 
Competències treballades: comunicativa lingüística, aprendre aprendre, 
autonomia i iniciativa personal i coneixement i interacció amb el món físic. 
  
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es pot realitzar tant a primer d’ESO quan es treballen les funcions dels éssers 
vius, com a segon d’ESO en relació amb l’Ecologia. 
 
Recursos emprats 
 
Material de laboratori i adreces web. 
 
Temporització 
 
Unes quatre sessions, dues de més teòriques i dues pràctiques. 
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Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
És convenient haver treballat prèviament la fotosíntesi. 
 
Els esquemes i dibuixos sobre diferents estratègies d’intercanvi de gasos amb 
el medi permeten fer aflorar les idees sobre la respiració i copçar els 
coneixements de la classe sobre el tema. Les activitats sobre l’esquema de la 
respiració i la seva relació amb la fotosíntesi serveixen per establir la base 
teòrica per entendre el que es fa a les pràctiques. 
 
La pràctica de reconeixement indirecte del diòxid de carboni ens permet 
establir lligams entre el que passa a les cèl·lules i els mecanismes d’intercanvi 
de gasos. Per altra banda, la pràctica sobre la nutrició dels llevats ens 
relaciona la nutrició, però des del punt de vista de la respiració, amb la 
producció de diòxid de carboni com a producte resultant.  
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Només cal vigilar que quan bufin dins l’aigua del tub d’assaig aquesta no surti 
disparada, per això cal posar poca aigua i bufar de costat. 
 
Cal provar abans que funcioni la pràctica dels llevats, perquè no sempre surt 
bé. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat. 
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