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És dolent dormir amb plantes en l’habitació? Investigant sobre la 

fotosíntesi i la respiració 

 

Investigant sobre la fotosíntesi i la respiració 
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Segur que més d’una vegada heu sentit que no és recomanable dormir amb plantes en la mateixa 

habitació. Tanmateix, moltes persones no veuen cap inconvenient en dormir amb una altra persona o 

una mascota tipus gat o gos. 

● En quines idees penseu que estan basades aquestes opinions? 

● Què en sabeu sobre la fotosíntesi? Quins organismes fan la fotosíntesi? En què consisteix ? 

Quan realitzen aquest procés? 

● Què en sabeu sobre la respiració? Quins organismes respiren? Quan? 

● Què en penseu vosaltres? Pot ser dolent dormir amb plantes a l’habitació? 

Us proposem realitzar una sèrie d’experiments per ajudar a respondre la pregunta inicial i per calcular, a 

partir de dades experimentals , els  grams d’oxigen que consumeix una planta i els grams de diòxid de 

carboni emesos al llarg d’una nit i relacionar-les amb la reacció química del procés de respiració. 

 

D’altra banda les plantes, a més de respirar sempre, també fan la fotosíntesis en presència de la llum del 

dia.  Us proposem dissenyar i dur a terme alguns experiments  per cercar evidències de la respiració de 

les plantes també durant el dia i investigar en quines condicions  és igual, més gran o més petita,  la 

quantitat l’oxigen que  produeixen en la fotosíntesi que la que consumeixen en la respiració. 
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Activitat 1: Càlcul de la taxa de respiració 

 

Disposem d’un paquet d’espinacs frescs, un sensor d’O2, d’un sensor 

de CO2 i una cambra de fotosíntesi/respiració que ens permet 

encaixar aquests dos aparells de manera semblant a com es mostra 

en la figura: 

 

● Què creieu que podríem fer amb aquest material per tractar 

de respondre la pregunta sobre si és dolent o no dormir amb plantes en la mateixa habitació? 

● Com podreu  simular les condicions de foscor de dins l’habitació? 

● Quines similituds i diferències hi ha entre l’experiment que podem dur a terme amb aquest 

material i la situació plantejada al començament de dormir amb plantes dins una habitació? 

● Quina magnitud  mesuren els sensors i en quines unitats? 

● Quina és la vostra pregunta de recerca? 

● Quina és la variable independent? Quina és la dependent? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escriviu detadallament el protocol experimental que fareu servir i consulteu-lo amb el professor/a. 

 

Abans d’iniciar l’experiment: 

A tenir en compte en la realització de l’experiment: 

● Eixugueu bé les fulles amb el paper de cuina (l’excés d’humitat podria fer  

malbé els sensors). Si els espinacs estaven a la nevera deixeu-los 10 min a 

temperatura  ambient abans de començar. 

● 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) 

Per a la connexió dels sensors: 

● Programeu una recollida de dades de 15 min. 

● Discutiu en grup si són suficients les dades d’un sol experiment per treure’n 

conclusions.  Doneu arguments per a la vostra resposta 
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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. 

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

 

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

● Al llarg del temps, com varien les concentracions de cadascun dels gasos? 

● Quins intercanvi de gasos s’ha produït?  

● Quina és la concentració inicial de d’oxigen a l’aire de la cambra en la que es realitza 

l’experiment? 

● 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 de l’oxigen consumit? A partir de 

quines dades experimentals?  Utilitzeu les eines del Logger Lite. 

● Reviseu la reacció de la respiració que heu escrit abans.  

● Quines altres dades experimentals es podrien haver utilitzat per calcular la taxa de respiració? 

● El quocient respiratori (RQ), és la relació entre el CO2 emes i l’O2 consumit. Quin valor de RQ 

esperaríem ? Per què? 

● Feu el càlcul i compareu el resultat amb la vostra predicció. 

 

Activitat 2: Quant oxigen consumeix una planta al llarg de la nit? 

 
 

● Utilitzeu la taxa de respiració que heu obtingut a l’activitat 1 per calcular quants grams d’oxigen 

consumiria una planta en 10 h de foscor.  

Necessitareu també conèixer la densitat de l’oxigen a 25ºC i 1 atm   que és 1,331 kg/m3 

 

● Quants grams de diòxid de carboni esperem que s’hagin produït?  Utilitzeu la reacció química 

que heu escrit abans. 

● Utilitzeu la taxa de respiració calculada a partir del diòxid de carboni mesurat per saber el grams 

de diòxid de carboni emesos a l’ambient.  

● Compareu els dos resultats i discutiu-los. 
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Activitat 3: Si dormim amb una planta, al cap de quant temps començaríem a 
tenir problemes? 
 
 
Quan la concentració d’oxigen a l’aire disminueix fins a un 10 % aproximadament, el subministrament 
d’oxigen al cervell és insuficient i la majoria de les persones perden el coneixement. 
 
Si tenim una planta mitjana en una habitació també de mida mitjana (suposem una habitació de 20 m3 
de volum) i assumim que està hermèticament tancada, quant temps passaria fins que la concentració 
d’oxigen a l’habitació sigui del 10%? 
 

● Segons la bibliografia, el consum d’oxigen d’un cos humà en repòs és de 3,5 mL/kg.min, per tant, 

una persona d’uns 70Kg consumirà uns 0,245 L/min.   

 
● Quant trigaria un ésser humà d’uns 70 kg en consumir l’oxigen necessari per què la concentració 

d’oxigen a l’aire arribi al 10% (V/V)? 

 
 

Quines són les vostres conclusions? És dolent dormir amb plantes a la mateixa habitació? Justifiqueu la 

vostra resposta. 

 
Activitat 4: Quan oxigen produeix una planta? 
 

Però les plantes també produeixen oxigen, de fet sovint ens referim a elles com els “pulmons del 

planeta” ja que produeixen l’oxigen necessari per a la respiració d’elles i d’una bona part dels éssers 

vius. 

Us proposem ara fer servir els mateixos materials (sensors d’02, de C02, cambra de fotosíntesi/respiració, 

espinacs) per evidenciar i quantificar el procés fotosintètic. 

● Quines similituds i diferències hi ha entre l’experiment que podem dur a terme amb aquest 

material i la situació real d’una planta? 

● Quina magnitud  mesuren els sensors i en quines unitats? 

● Quina és la vostra pregunta de recerca? 

● Quina és la variable independent? Quina és la dependent? 

 
Abans d’iniciar l’experiment: 

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

programa Logger Lite). Justifiqueu la vostra predicció. 
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● Escriviu detalladament el procediment que seguireu per fer l’experiment. 

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

● Al llarg del temps, com varien les concentracions de cadascun dels gasos? 

● Quins intercanvi de gasos s’ha produït?  

● Quina és la concentració inicial de d’oxigen a l’aire de la cambra en la que es realitza 

l’experiment? 

● Escriviu la reacció química del procés de fotosíntesi. Quines substàncies intervenen? Quins són 

els reactius i quins els productes?  Ajusteu l’equació. Quina relació molar hi ha entre el diòxid de 

carboni que reacciona  i l’oxigen que es produeix?  

● Com podríem calcular la taxa  o velocitat de fotosíntesi a partir de l’oxigen produït? A partir de 

quines dades experimentals?  Utilitzeu les eines del Logger Lite. 

● Reviseu la reacció de la respiració que heu escrit abans.  Com podeu calcular els mg de matèria 

orgànica que es produeixen per minut? 

● La producció de matèria orgànica calculada és bruta o neta? Per què? 

 

Activitat 5: Factors que modifiquen la taxa de producció o consum d’oxigen 

● Indiqueu 5 factors que creieu que podrien influir en la taxa de producció o consum d’oxigen en 

les fulles. Expliqueu com creieu que afectarà cadascun d’aquests factors a la taxa 

 
● Utilitzeu aquest mateix equipament  per investigar com influeix algun dels factors que heu 

indicat en la pregunta anterior. 

○ Escriviu la vostra hipòtesi. 

○ Indiqueu quines són  la variable independent i  la variable dependent en la vostra 

experiència 

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

vostre professor/a. 

 
Dissenyeu i realitzeu un altre experiment relacionat amb la fotosíntesi que pugueu dur a terme amb 
aquest equipament  
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