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Estudi de la fotosíntesi amb discs d’espinacs 

 

 Adaptada de Brad Williamson’s Leaf Disk Lab (http://www.elbiology.com/labtools/Leafdisk.html) 

 

La fotosíntesi és un procés d’enorme importància per a la vida. La síntesi de matèria orgànica a partir de 

la inorgànica utilitzant l’energia de la llum solar té lloc fonamentalment mitjançat aquest procés; 

posteriorment anirà passant d’uns éssers vius a uns altres  a través de les cadenes tròfiques. La majoria 

dels éssers vius depenen directament  o indirecta de la llum. El procés fotosintètic també allibera oxigen 

que és utilitzat per una gran quantitat d’éssers vius en la respiració. 

A continuació presentem un procediment per a l’estudi de la fotosíntesi. La vostra tasca serà, en primer 

lloc, assegurar-vos que compreneu què i per què es fa en cadascuna de les diferents operacions i, 

posteriorment, utilitzar el mateix procediment per  dissenyar i realitzar una experiència per estudiar 

com influeix una variable determinada en el procés.  

Procediment experimental per a l’estudi de la fotosíntesi 

 

Materials: 

 Bicarbonat de sodi ( NaHCO3) (0,2%) 
 Sabó líquid 

 Xeringues de plàstic (10cc ) 

 Fulles d’espinac 

 Mini-taladradora de paper 

 Gots de precipitats (o de plàstic) 

 Font de llum 

 

 

Per tal de poder interpretar cadascuna de les accions que es duen a terme durant l’experiment 

necessiteu buscar abans informació sobre els següents aspectes: 

 

- El procés de la fotosíntesi (recordeu el que sabeu de cursos anteriors i escriviu un breu resum) 

- L’estructura histològica d’una fulla  

- Què són els sabons i quin efecte poden tenir sobre la superfície de les fulles 

 

http://www.elbiology.com/labtools/Leafdisk.html
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Fig. 1 Quan els espais entre les cèl·lules estan omplerts d’O2 els discs suren. Quan infiltrem aquests espais amb 

solució de bicarbonat (manipulant amb la xeringa), la densitat dels dics augmenta i aquests baixen. Quan torna a 

produir-se fotosíntesi, l’ O2 tornarà a omplir els espais i els discs tornaran a surar.  La velocitat amb la qual els discs 

tornen a surar serà una mesura indirecta de la quantitat de fotosíntesi.                                                                        

Font: http://kristyarthurtutoring.weebly.com/uploads/2/2/0/4/2204353/lab_6_-_rate_of_photosynthesis.pdf 

 

 

Procediment: 

Acció Justificació 

Prepareu 300 ml de solució de bicarbonat al 0,2% Quina és la funció del bicarbonat de sodi en 

aquest experiment? 

 

 

 

Afegir una gota de sabó líquid diluït a aquesta 

solució 

 

Per a què afegim el sabó diluït? 

Amb la minitaladradora de paper, talleu 10 o més 

discs de la mateixa fulla (eviteu tallar les zones de 

la fulla amb nervadures) 

Per  què tants discs? Per  què evitar les zones amb 

nervadures? 
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Traieu l’èmbol de la xeringa i poseu els 10 discs de 

fulla dins 

 
 

 

Torneu a posar l’èmbol i, amb cura de no triturar 

els discs d’espinacs, traieu tot l’aire possible de la 

xeringa 

 

 

Agafeu una mica de solució de bicarbonat amb la 

xeringa i moveu aquesta fins que els discs quedin 

en suspensió 
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Poseu un dit sobre la boca de la xeringa i estireu 

de l’èmbol. Manteniu aquesta força uns 10 segons 

i deixeu anar l’èmbol.  La solució de bicarbonat  

infiltrarà els espais aeris de la fulla causant així 

que els discs s’enfonsin. Aquest és un moment 

delicat: poc buit farà que els discs no s’enfonsin, 

massa podria fer malbé les cèl·lules. 

 

 

 

Per què s’enfonsen els discs? 

Poseu els discs en un vas amb solució de 

bicarbonat  (els discs haurien d’estar enfonsats a 

una profunditat d’uns 3 cm) 
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Prepareu un altre muntatge igual amb discs 

infiltrats amb aigua (sense bicarbonat) amb una 

gota de sabó líquid diluït. 

 

Quina funció té aquest altre muntatge? En què es 

diferencia de l’anterior? 

Situeu els dos muntatges sota la llum i comenceu 

a comptar el temps 

 

 

Cada 30 segons, compteu el nombre de discs que 

suren en cada muntatge 

 

Per què suren alguns discs? 

Què espereu que passi a cada muntatge? 

Per  què ? 

Representeu gràficament les dades obtingudes 

 

Per a què? 

 

 

1. Expliqueu els resultats obtinguts. Quina és la variable independent d’aquesta experiència? 

Quina és la variable dependent? 

2. Si abans de l’experiència bullim els discs, quin resultat esperaríeu? Per què? 

3. Utilitzeu el mateix protocol per investigar una altra variable diferent. Escriviu la vostra hipòtesi. 

Dissenyeu acuradament una experiència  i, abans de dur-la a terme,  consulteu amb el vostre 

professor/a. 

4. En tot experiment cal dissenyar una proba control (per assegurar(nos que els resultats que 

obtenim són deguts a les modificacions que introduïm en la variable independent). Quina podria 

ser  la prova control en el vostre experiment? 

5. Què penseu que passaria si ,després de fer l’experiència que hem descrit,  una vegada els discs 

han estat il·luminats durant 15 minuts apaguem el llum? Feu l’experiència . Coincideixen els 

resultats amb la vostra predicció? Justifiqueu els resultats obtinguts. 

 

 


