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Processos osmòtics  
Nucli 

 
 
Objectius  

 
- Descriure i explicar el procés de l’osmosi i el concepte de pressió 

osmòtica 
- Explicar la relació que hi ha entre els processos osmòtics i diverses 

funcions del organismes: intercanvi a nivell dels capil�lars, absorció 
intestinal, creixement longitudinal de la cèl�lula vegetal, … 

 
 
Alumnat a qui va dirigida 

 
Alumnat de batxillerat 
 
 
Temporització 

 
1,30 hores 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
Es necessita connexió a Internet. Es suggereix distribuir l’alumnat en petits 
grups i, en acabar, fer una posada en comú.  
 
A l’apartat a es demana fer una bona descripció del procés a partir de 
l’observació i anàlisi d’una animació. L’alumnat també ha d’explicar que 
l’osmosi està afectada per la quantitat de solut i no per la qualitat. I també 
ha de saber explicar la pressió osmòtica. 
 
A l’apartat b pretén ajudar a consolidar els coneixements adquirits utilitzant 
un llenguatge científic apropiat; es demana fer prediccions aplicant el model 
teòric i comprovar-les mitjançant una animació. 
 
L’objectiu de l’apartat c és que l’alumnat després de veure el vídeo, 
d’entrada analitzi el disseny experimental que s’utilitza per demostrar el 
procés de l’osmosi. Després hi ha una animació similar a la part B, es demana 
a l’alumnat que diferenciï els dos casos que es contemplen: 
 

• Augment de volum a pressió constant 
• Augment de pressió a volum constant 

 
En aquesta part cal que el professorat faci veure als alumnes que hi ha una 
errada, al principi de l’animació on es veu una membrana semipermeable que 
hauria de separar dos medis de diferent concentració, hi hauria d’haver les 
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boletes petites (que representen l’aigua) a banda i banda de la membrana, i 
en canvi només estan distribuïdes a una meitat.  
I per acabar, el vídeo mostra la deshidratació d’una planta que es regada amb 
aigua salada. Es tracta que l’alumnat relacioni aquest fet amb l’òsmosi.  
 
L’últim apartat demana l’aplicació dels nous coneixements apressos sobre 
l’osmosi a situacions quotidianes.  
 
Documents adjunts 

 
Processos osmotics.doc 
Guia osmosi.doc 
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