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Observa i reflexiona (pàgina 171) 
Els pins, les roses o el blat són plantes, però ho són les molses? I les falgueres? I les 
algues? I els bolets? 
Les molses i les falgueres són plantes, però no ho són ni les algues ni els bolets. El cas de les 
algues és especial, perquè de grups d’algues (en concret de les algues verdes) van sorgir, per 
evolució biològica, les plantes. 
 

En què es diferencien les plantes d’altres tipus d’organismes immòbils que no són plantes? 
Els altres dos grups d’organismes fonamentalment immòbils són els bolets i les algues. Les 
plantes es diferencien dels bolets en què són autòtrofes, mentre que els bolets són heteròtrofs. 
Quant a les algues, aquestes són un grup molt heterogeni; algunes són unicel·lulars (les 
plantes són totes pluricel·lulars) i són bàsicament aquàtiques, mentre que les plantes són un 
grup bàsicament terrestre (encara que unes poques s’hagen adaptat posteriorment a una vida 
aquàtica). 

Com es diu el procés mitjançant el qual les plantes alliberen oxigen?  
Fotosíntesi. 
 

I tu, què n’opines? (pàgina 171) 
Què opines sobre la pèrdua dels paisatges vegetals naturals per a sotmetre’ls als 
interessos humans? 
Resposta lliure. Davant d’aquest tipus de disjuntives, cal contemplar tant la satisfacció de les 
necessitats i interessos humans com la del manteniment i la conservació de la naturalesa, entre 
altres coses perquè de la naturalesa també depenem molt més del que de vegades creiem. 
 

Activitats del desenvolupament (pàgines 172-182) 
1. Identifica cadascuna d’aquestes frases amb alguna de les funcions vitals de les 

plantes: producció de llavors, absorció de CO2 per les fulles, caiguda de les fulles a la 
tardor, formació de les flors, producció d’oxigen, adhesió i creixement de les plantes 
enfiladisses per un mur. 
Producció de llavors: les plantes es reprodueixen. 
Absorció de CO2 per les fulles: les plantes es nodreixen. 
Caiguda de les fulles a la tardor: les plantes es relacionen amb el medi. 
Formació de les flors: les plantes es reprodueixen. 
Producció d’oxigen: les plantes es nodreixen. 
Adhesió i creixement de les plantes enfiladisses per un mur: las plantes es relacionen amb 
el medi. 

 
2. Aporta quatre exemples per a posar de manifest que les plantes reaccionen als 

estímuls, és a dir, que es relacionen amb l’entorn. 
Per exemple: la caiguda de les fulles a la tardor i la formació de fulles a la primavera en el 
cas dels arbres caducifolis; la floració a la primavera; l’obertura i el tancament de pètals de 
dia i de nit de moltes flors; el creixement de plantes enfiladisses al voltant de murs o el cas 
d’altres plantes que s’adapten a la forma de l’estructura per la qual s’enfilen i a la qual se 
subjecten; la resposta al tacte de les fulles d’algunes plantes, com la Mimosa pudica, que es 
plega pel contacte; creixement de les arrels de molts arbres en direcció a zones del sòl amb 
més aigua, etc. 

 



SOLUCIONARI Unitat 10 El món de les plantes 

 

     Unitat 10  El món de les plantes   2      Biologia i Geologia 1r ESO 
 

3. Mitjançant quin procés fabriquen les plantes les seues substàncies orgàniques? Com 
les utilitzen per a obtenir energia per combustió? Totes les cèl·lules vegetals duen a 
terme els dos processos? 
Les plantes fabriquen les seues substàncies orgàniques mitjançant la fotosíntesi. 
Obtenen l’energia per combustió de les seues substàncies orgàniques en la respiració 
cel·lular. 
La respiració cel·lular la duen a terme totes les cèl·lules vegetals, però la fotosíntesi només 
la fan les cèl·lules vegetals verdes, que posseeixen cloroplastos i que es troben, 
fonamentalment, a les fulles. 

 
4. Per què les plantes tan sols alliberen oxigen durant el dia? Quin gas alliberen de nit? 

Per què és així en els dos casos? 
Perquè per tal que es forme oxigen en la fotosíntesi és necessària la presència de la llum, 
que és captada per la clorofil·la de les cèl·lules vegetals verdes. 
A la nit, les plantes no fan la fotosíntesi lluminosa perquè no hi ha llum, però segueixen 
respirant, per la qual cosa alliberen el diòxid de carboni que es produeix en la respiració 
cel·lular. 
La causa de la diferència d’alliberament de gasos per les plantes de dia i de nit es troba, 
doncs, en la presència o absència de la llum i, per tant, en la fotosíntesi lluminosa. 

 
5. Argumenta. Un tapís de molses. Les molses cobreixen roques i sòls de boscos, 

protegeixen les superfícies i en mantenen la humitat. La recol·lecció abusiva 
d’aquests tapissos vegetals, que sovint s’han utilitzat en decoracions nadalenques, 
està regulada per a evitar danys ambientals.  

 Busca arguments i escriu un text breu en el qual destaques la importància que té 
conservar aquests tapissos de molses als boscos. 
Resposta lliure. El text ha de recollir la importància de les molses per a la protecció d’alguns 
sòls i sobretot de la humitat que aquests contenen en zones determinades. A més, la 
mateixa conservació de la biodiversitat de molses, és a dir, de les diferents espècies 
d’aquestes, és important. Finalment, es pot argumentar també sobre la importància que 
tenen els tapissos de molses per al paisatge vegetal de molts boscos i ecosistemes. 

 
6. Quins avantatges adaptatius tenen les plantes amb llavors enfront de les molses i les 

falgueres, que han possibilitat el seu predomini actual en la flora a escala mundial? 
El principal avantatge radica en la capacitat de la llavor de suportar durant molt de temps 
unes condicions adverses, facultat que permet que, durant aquest temps, puga ser 
transportada lluny de la planta on es va formar i acabar germinant en un moment i en un lloc 
en el qual les condicions ambientals (humitat, temperatura) són les adequades per a la 
planta futura.  

 
7. Classificar. Per les fulles els coneixereu. Amb la clau dicotòmica que apareix més 

avall, identifica l’arbre al qual pertany cadascuna d’aquestes fulles. 

 
 
 

A B C D E F 
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A. Gingko biloba (ginkgo) 
B. Quercus robur (roure pènol) 
C. Platanus hispanica (plàtan) 
D. Tilia platyphilos (til·ler comú) 
E. Cercis siliquastrum (arbre de l’amor) 
F. Celtis australis (lledoner) 

 
8. Per què alguns aliments procedeixen de tiges subterrànies, com la creïlla o les cebes, 

i d’arrels engrossides, com la carlota o la remolatxa? 
Perquè moltes tiges subterrànies i arrels engrossides són estructures que formen les plantes 
per a emmagatzemar-hi substàncies nutritives de reserva. 

 
9. Els ametlers floreixen abans de fer les fulles a la primavera. Al final de l’hivern 

apareixen els arbres plens de gemmes. De quin tipus són aquestes gemmes? 
Són gemmes florals, és a dir, les que formaran les flors. Les gemmes foliars (que formen 
fulles) ixen en aquests arbres després. 

 
10.  La fotografia mostra una inflorescència d’un salze. 

 

 a) Hi observes embolcalls protectors?  
La inflorescència és un conjunt de flors, per això la imatge mostra moltes flors juntes, 
però les flors del salze no tenen embolcalls protectors (no tenen sèpals ni pètals). 

b) I embolcalls sexuals?  
S’hi poden observar els estams (embolcall masculí). No hi ha embolcall femení (carpels). 

c) Quina classe de flor és? 
Cada flor de la inflorescència és una flor unisexual masculina. 

 
11.  Classificar. Macedònia de fruits. Identifica amb la clau següent quin tipus de fruits 

són la bresquilla, el raïm, la poma, la taronja i l’oliva. 
Bresquilla: drupa 
Raïm: baia 
Poma: pom 
Taronja: hesperidi 
Oliva: baia 
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12.  Per què les plantes anemògames han de produir molt de pol·len i no tenen embolcalls 
externs? 
L’anemogàmia significa que el pol·len és transportat pel vent, per aquesta raó les plantes 
anemògames han de produir molt de pol·len, ja que la possibilitat que un gra de pol·len 
caiga a l’atzar en una flor d’una altra planta de la mateixa espècie és remota. A més, per a 
afavorir que l’acció del vent siga eficaç, moltes plantes anemògames redueixen o eliminen 
totalment els embolcalls externs. 

 
13.  Per què les plantes zoògames solen presentar colors vius o glàndules amb nèctar 

ensucrat? 
Les plantes zoògames (que generalment són entomògames, és a dir, pol·linitzades per 
insectes) han d’aconseguir que els animals s’acosten a les seues flors perquè s’emporten el 
pol·len fins a una altra flor. Una manera d’atraure els animals és oferint-los aliment (el nèctar 
ensucrat) i posseir colors vius o cridaners que identifiquen la flor que l’ofereix. 
 

14.  Fins que es consumisquen, és recomanable guardar els fesols, els cigrons i les 
llentilles en un lloc sec. Per què? 
Els fesols, els cigrons i les llentilles són llavors que amb la humitat germinen, per això, si es 
volen conservar, ha de ser en un lloc sec. 

 
15.  Quin agent dispersa les llavors contingudes en aquests fruits? 

         

            

A. El coco és transportat per l’aigua. Pot romandre al mar durant un temps considerable fins 
a arribar a alguna platja. 
B. La disàmara posseeix dues ales perquè la transporte millor el vent. 
C. La móra és una infructescència o un conjunt de fruits que és transportada a l’aparell 
digestiu dels animals (generalment ocells) que se la mengen. 
D. És un fruit dotat d’estructures ganxudes perquè s’enganxe al pelatge de mamífers que el 
transportaran així. 

 
16.  Busca a la biblioteca o en internet adaptacions de plantes que no estiguen en 

aquesta pàgina. Tria’n tres que et semblen especialment interessants i elabora un 
pòster que incloga un dibuix i una breu explicació per a cadascuna. 
Resposta lliure. 

 
 

  

A B 

C D 
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Ciència en acció (pàgina 183) 
17. Identifica les tres plantes que apareixen més avall amb aquesta clau de 
gimnospermes. 

 
A. Xiprers 
B. Teixos 
C. Ginebres 

 
 
Activitats finals (pàgina 185) 
18.  Compara i contrasta. Moltes al·lèrgies són degudes a una reacció immunològica al 

pol·len. Quines plantes creus que generen al·lèrgies amb més freqüència, aquelles en 
què el vent dispersa el pol·len o les que transporten el pol·len gràcies als animals? 
Aquelles en què el vent dispersa el pol·len, ja que produeixen molt de pol·len que ompli 
l’aire. 

 
19.  Observa i reflexiona. La majoria de les angiospermes tenen la corol·la i el calze 

diferenciats: els sèpals són xicotets i verds, i els pètals, grans i acolorits. 

   

Quina funció pròpia de cadascuna d’aquests embolcalls pot explicar aquesta 
diferència? 
Els pètals tenen la funció de protegir els embolcalls sexuals (estams i carpels), raó per la 
qual solen ser grans. A més, en les flors que tracten d’atraure els insectes per a la 
pol·linització adopten formes i colors molt variats i cridaners per a complir aquesta funció. 
Els sèpals són verds i xicotets perquè són els embolcalls més externs que protegien la flor 
quan encara estava sense desenvolupar-se completament i sense obrir-se (botó floral). 

 
20.  Observa i reflexiona. Els grèvols són plantes fonamentalment dioiques, la qual cosa 

vol dir que tenen flors unisexuals i, a més, cada planta només en té d’un sexe, per 
això hi ha individus masculins i femenins.  
A l’hivern, els grèvols donen uns fruits rojos molt cridaners, però no totes les plantes 
en donen.  

A B C 
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Quines plantes tenen aquests fruits i quines no? Per què? 
Només presentaran baies roges (fruits) les plantes femenines que presenten flors d’aquest 
sexe, ja que el fruit es forma a partir del carpel fecundat. 

 
21.  Dibuixa. Fes un dibuix d’una flor hermafrodita i indica’n els embolcalls i les peces 

florals. Després, dibuixa una flor unisexual masculina i una femenina, les dues sense 
embolcalls. 

 

 

 
 

22.  Raona. Si les plantes es consideren éssers autòtrofs, com és que porten a terme la 
respiració cel·lular? Explica per què, malgrat això, són autòtrofes. 
Ser autòtrof significa que no necessiten prendre substàncies orgàniques de l’exterior per a 
obtenir-ne energia ni matèria per al seu cos. Aquests organismes ho aconsegueixen perquè 
algunes cèl·lules vegetals fan la fotosíntesi, cosa que permet captar l’energia de la llum i la 
matèria de substàncies inorgàniques (nutrients) del tipus de les sals minerals, aigua i diòxid 
de carboni. Després, les substàncies orgàniques fabricades per aquestes cèl·lules es 
distribueixen a la resta de les cèl·lules de la planta. 
Totes les cèl·lules de la planta fan la respiració cel·lular, per a la qual cal oxigen i 
substàncies orgàniques, però aquestes no es prenen de l’exterior de la planta, sinó que són 
les produïdes per les cèl·lules verdes. 
Per això, l’organisme planta és autòtrof, encara que moltes de les seues cèl·lules es 
comporten de manera heteròtrofa, és a dir, només respiren i no fan la fotosíntesi. 

 
23.  Exposa. Explica la diferència entre la saba bruta i la saba elaborada, i assenyala de 

què està composta cadascuna i quin és el seu trajecte a través del cos de la planta. 
La saba és el líquid transportat pels vasos conductors des d’unes parts de la planta fins a 
unes altres.  
S’anomena saba bruta a la mescla d’aigua i sals minerals que absorbeixen les plantes per 
les arrels. Aquesta es dirigeix fonamentalment cap a les fulles o parts verdes de la planta, ja 
que conté els materials necessaris per a la fotosíntesi (a més de la llum i el diòxid de carboni 
que les fulles prenen directament de l’aire). 

Flor hermafrodita Flor unisexual 
masculina 

Flor unisexual 
femenina 

Androceu: estams Gineceu: carpels 

Corol·la: pètals 

Calze: sèpals 
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La saba elaborada es dirigeix des de les parts verdes cap a la resta de la planta. Conté 
aigua amb substàncies orgàniques, fonamentalment glúcids o sucres, sintetitzats en la 
fotosíntesi. 

 
24.  Infereix. Aquests llocs solen ser molt poc adequats per a les plantes. 
 • Desert càlid.                     • Superfície d’una roca. 
 • Interior d’una cova. • Zona polar. 

a) Raona, en cada cas, quina és la variable que determina que les plantes troben 
dificultats per a establir-se allí. 
Desert càlid: absència d’aigua. 
Interior d’una cova: falta de llum. 
Superfície d’una roca: falta de sòl i, conseqüentment, de nutrients del tipus de sals 
minerals i aigua. 
Zona polar: fred extrem i absència d’aigua líquida. 

b) Com influeix cada variable en la vida de les plantes? 
Aigua: necessària per a qualsevol ésser viu i, per descomptat, per a les plantes. Tant 
l’interior de les cèl·lules com l’espai entre aquestes estan constituïts per medis aquosos. 
Llum: essencial per a la fotosíntesi. 
Sòl: permet l’arrelament de les plantes i els subministra nutrients (sals) i aigua. 
Temperatura: tant les temperatures molt altes com les molt baixes són incompatibles 
amb la vida dels éssers vius. Hi ha moltes raons, però una d’important és el fet que en 
els dos casos l’aigua deixa d’estar en estat líquid. 

 
25.  Reflexiona. En molts excrements d’animals es poden observar llavors intactes. Què 

significa això i quina funció biològica té? 
Moltes llavors contenen cobertes resistents a l’acció dels enzims digestius dels animals, ja 
que això els permet sobreviure al pas pels sistemes digestius d’aquests i poder germinar 
posteriorment quan ixen amb la femta, havent sigut transportades a una certa distància, 
procés que permet que l’espècie colonitze llocs nous. 

 
26.  Observa i dedueix. Si deixem una creïlla en un lloc humit, n’ixen unes protuberàncies 

en algunes parts (“grills” de la creïlla). De què es tracta? 
Les creïlles són tiges subterrànies que emmagatzemen substàncies nutritives (bàsicament 
midó). Els “grills” són la formació d’arrels a partir d’aquestes tiges.  

 
27.  Reflexiona. Quasi totes les plantes cultivades han sigut modificades per un procés 

de selecció que han fet els agricultors, que buscaven varietats molt resistents i 
productives i fruits molt grans. Així, s’han aconseguit plantes com els plàtans o molts 
tipus de melons d’Alger o de cítrics que no tenen llavors. Com es reproduiran, per 
tant, aquestes plantes? 
Aquestes varietats cultivades de plantes silvestres només es poden reproduir de forma 
asexual, a través d’esqueixos, rizomes o altres parts de la planta mare que han de ser 
plantades pels agricultors. 

 
28.  Observa i reflexiona. Algunes orquídies desenvolupen unes flors espectaculars que 

s’assemblen molt a determinats insectes, com les abelles. 
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Quina finalitat té aquesta semblança? Per a què creus que els resultarà útil? 
Es tracta de mecanismes per a l’atracció d’insectes, ja que es confonen pel que sembla un 
congènere. La raó d’aquesta semblança és que aquestes plantes necessiten ser 
pol·linitzades per aquests insectes. 

 
29.  Tria tres espècies de plantes (una herba, un arbust i un arbre) freqüents a la zona on 

vius. 
 Busca informació i confecciona una fitxa de la grandària d’una pàgina per a 

cadascuna. Podeu ajudar-vos del procediment de les 3 P: percebre, pensar, practicar. 
 • Percebre. La flor fa olor? És cridanera? 
 • Pensar. Per què creus que fa olor? Per què és cridanera? 
 • Practicar. Investiga, classifica-la i fes-ne una fitxa amb l’aparença, la fulla, la flor i el 

fruit. Afig-hi altres aspectes sobre la utilitat que té, l’adaptació, etc. 
Resposta lliure. 

 
30. Emprén. Prepareu un recorregut perquè els vostres companys puguen conéixer com 

a mínim deu arbres o arbustos del seu entorn. Per a fer-ho, elaboreu per grups uns 
petits cartells i col·loqueu-los al costat de cada planta amb el seu nom i les 
característiques principals. 
Resposta lliure. 

 
31.  Reflexiona. La Rafflesia arnoldii és una planta tropical amb una flor enorme de color 

roig sang, que emet calor i fa pudor de carn descomposta. Elabora una hipòtesi per a 
explicar de què serveixen a aquesta planta aquestes peculiars adaptacions. 
La hipòtesi ha d’estar dirigida a veure la manera com aquestes característiques poden 
resultar útils per a atraure animals que contribuïsquen a la pol·linització o la dispersió de 
llavors.  
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Posa’t a prova (pàgines 186-187) 
Experiments amb plantes i colorants 
1. Generalment, quan tallem una flor, no cal que vaja acompanyada de fulles. Creus que 

si tinguera alguna fulla, podria viure més temps en l’aigua amb nutrients? Quin 
aspecte milloraria aquesta situació per a les plantes? 
És possible que sí, sempre que la planta poguera absorbir un poc d’aigua i nutrients, cosa 
que permetria que les fulles pogueren seguir fent la fotosíntesi. No obstant això, les flors 
tenen una vida mitjana generalment curta, per la qual cosa també en una planta viva es 
marceixen. 
 

2. Fins i tot en el cas que el peduncle de la flor portara alguna fulla, faltarien uns òrgans 
importants per a la nutrició de la planta. Quins són aquests òrgans? 
a) Arrels.  c) Fruits. 
b) Fulles.  d) Llavors. 

 Quins processos vitals de la planta es veuen obstaculitzats per l’absència d’aquests 
òrgans en les plantes senceres? 
Li faltarien les arrels, factor que obstaculitza l’absorció d’aigua i nutrients (no obstant això, 
moltes plantes tallades amb els peduncles submergits en aigua aconsegueixen absorbir una 
certa quantitat d’aigua per capil·laritat, tot i no tenir arrels). 

 
3. Malgrat el que s’ha exposat anteriorment, el fet que els pètals del clavell es tenyisquen 

amb el colorant afegit a l’aigua té un significat. Quin és? 
El tenyiment dels pètals és la demostració que el peduncle tallat també absorbeix aigua per 
capil·laritat (en l’experiment, tenyida de colorant), tot i no tenir arrels. 

 
4. Si fem la mateixa experiència amb una tija d’api i al cap d’unes hores la tallem, veurem 

que en el tall hi ha uns xicotets cercles molt tenyits amb el colorant. 
 Què creus que són aquests cerclets pintats que apareixen en la tija d’api tallada? 

Els cerclets assenyalen els vasos conductors que porten la saba bruta (en aquest cas, 
l’aigua amb colorant) cap a les parts superiors de la planta. 

 
5. L’ascens del colorant fins als pètals del clavell o per l’interior de l’api va en sentit 

contrari al de la gravetat. Quin és el mecanisme que l’espenta cap amunt? Per a 
esbrinar-ho, submergeix parcialment un tros de paper de cuina en l’aigua amb 
colorant. Què ocorre? Quin és el procés pel qual l’aigua ascendeix tant en el paper 
com per l’interior de les plantes? 
El mecanisme és la capil·laritat. Consisteix en la capacitat de l’aigua de moure’s, fins i tot en 
sentit contrari al de la gravetat, per estructures que deixen conductes o porus molt fins. És el 
que ocorre en submergir parcialment un terròs de sucre o un paper en aigua. 
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Pol·linització i al·lèrgia 

 

1. Si tingueres al·lèrgia als oms, quins mesos hauries d’anar amb compte a l’hora de fer 
activitats a l’aire lliure? I si la teua al·lèrgia fóra a l’artemísia?  
L’om fa la pol·linització des de gener fins a abril, amb un màxim a febrer. L’artemísia ho fa 
des de mitjan agost fins a mitjan desembre, amb màxims a setembre i novembre. Aquests 
mesos, en cada cas, són els que els al·lèrgics a aquests pòl·lens tindran més problemes a 
l’hora d’eixir a l’aire lliure. 

 
2. El començament de la floració del salze es produeix un mes abans de l’alliberament del 

pol·len, i la formació dels fruits, un mes després de la pol·linització. Construeix un 
gràfic com aquest sobre la floració i la fructificació d’aquests arbres, a partir de les 
dades de pol·linització. 
Com que la pol·linització es produeix de mitjan febrer a mitjan maig, el gràfic de floració 
anirà de mitjan gener a mitjan maig. La fructificació anirà des de mitjan març fins a mitjan 
juny. En els dos casos s’hauria de dibuixar una forma de campana similar a la que apareix 
en el gràfic de pol·linització.  

 
3. Les pluges que tenen lloc en els moments culminants de la pol·linització solen ser ben 

rebudes per les persones al·lèrgiques a aquest pol·len. En canvi, si s’han produït al 
començament de la floració, no solen ser tan benvingudes.  

 Quin és el motiu d’aquestes reaccions tan diferents? 
La pluja durant l’època de pol·linització arrossega part del pol·len de l’aire fins al sòl, llevant-
lo de l’atmosfera. En canvi, les pluges abundants abans de la floració faran, generalment, 
que aquesta siga més abundant, per tant posteriorment es formarà més pol·len. 

 
4. Investiga: quins són els símptomes de l’al·lèrgia al pol·len? Coneixes alguna mesura per 

a prevenir-los? Té tractament l’al·lèrgia? Es cura? 
En aquesta pàgina pots conéixer la predicció dels nivells de pol·len a la teua província: 
www.eltiempo.es/polen/ 
Els símptomes són variats, però generalment són semblants als d’un constipat: esternuts, 
irritació de gola i ulls, picor de nas, etc.  
Les mesures són evitar exposar-se a zones obertes on estiguen les plantes que produeixen 
aquest pol·len durant l’època de pol·linització. En els casos més problemàtics, els metges 
al·lergòlegs poden receptar determinats medicaments per a pal·liar les reaccions 
al·lèrgiques i fins i tot pot assajar-se la vacunació. En general, les al·lèrgies no es curen, 
excepte en alguns casos de vacunació, però poden reduir-se’n molt els efectes. 

 

http://www.eltiempo.es/polen/
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Experiments amb llavors 

 Germinació 
Grup núm. 1 (5 ºC) 0 20 
Grup núm. 2 (15 ºC) 9 11 
Grup núm. 3 (25 ºC) 18 2 
Grup núm. 4 (35 ºC) 2 18 

1. Obtín els percentatges d’èxit de germinació en cadascuna de les quatre situacions 
experimentades. 
Grup 1: 0 % 
Grup 2: 45 % 
Grup 3: 90 % 
Grup 4: 10 %  

 
2. Construeix un diagrama de barres o un gràfic de columnes amb les dades totals de 

germinació, i un altre amb els percentatges de germinació per a cadascun dels 
testos. 

 

3. Estableix les conclusions que es puguen extraure de l’experiment en relació amb la 
influència de la temperatura en la germinació. Indica si hi influeix i de quina manera, 
si hi ha màxims i mínims per a la germinació; si hi ha temperatures idònies perquè 
germinen, etc. 
La temperatura més favorable per a la germinació, entre les assajades, és de 25 ºC, 
seguida de 15 ºC. A 35 ºC només germinen unes poques llavors (un 10 %), mentre que a 5 
ºC no ho fa cap. Cal interpretar que hi ha una temperatura mínima de germinació que ha 
d’estar entre 0 ºC i 15 ºC (més prop de 0 ºC) i que hi ha una temperatura màxima que serà 
només un poc superior a 35 ºC. La idònia es troba al voltant dels 25 ºC. 

 
4. Sobre el disseny de l’experiència, respon: 
a) Per què s’utilitzen diversos exemplars de llavor (en aquest cas, 20) en cada 

experiència? 

Sempre és important en un experiment tenir diversos casos repetits (“rèpliques”) de cada 
situació (en aquest cas, una llavor que es vol veure si germina o no). Això evita que l’atzar 
s’ensenyorisca en excés de l’experiment i que es puguen deduir percentatges o probabilitats 
de diferents resultats en una mateixa situació. Per exemple, si en el cas de la millor situació 
de germinació (25 ºC) només s’haguera experimentat amb una llavor i aquesta fóra una de 
les dues que no van germinar (que sobre 20 casos hem vist que són situacions poc 
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freqüents), la nostra conclusió hauria sigut que a aquesta temperatura no hi ha germinació 
possible, deducció que és errònia. 

b) Creus que l’eficàcia de l’experiment milloraria si augmentàrem el nombre de   
“rèpliques”, és a dir, el nombre de llavors que s’ha emprat en cada grup? Raona la 
resposta.  
El fet d’augmentar el nombre de casos o “rèpliques” sempre millora les conclusions de 
l’experiment, ja que tindrem més informació sobre possibles resultats globals. 

c) Milloraria l’experiment si augmentàrem el nombre de grups i, per tant, el nombre de 
temperatures comprovades? Si poguérem tenir tres grups més, quines noves 
temperatures provaries? Justifica les respostes. 

També milloraria, ja que sabríem què passa en situacions, que en el disseny actual de 
l’experiment, no hem comprovat. Seria raonable que els tres nous grups estigueren entre els 
5 ºC i els 35 ºC, per exemple, a 10 ºC, 20 ºC i 30 ºC, encara que també podria tenir sentit 
experimentar a una temperatura un poc superior a 35 ºC, si volem saber quin és el límit de 
temperatura màxima en el qual no hi ha germinació possible. 

 

5. Per què les condicions de cultiu de les llavors que no tenen a veure amb la 
temperatura han de ser tan semblants com siga possible? Què ocorreria si no ho 
foren? 
Pel fet que només volem veure com hi influeix la temperatura, les “repliques” de cada cas no 
han d’incloure variacions d’altres variables, ja que només volem tenir múltiples exemples de 
la mateixa situació per a cada temperatura experimentada. En cas contrari, les diferents 
respostes de germinació no sabríem si són degudes a la temperatura o a una altra 
circumstància. 

 
6. La hipòtesi que pretenem demostrar amb aquesta experiència és que la temperatura 

influeix en la germinació. Com dissenyaries una experiència per a verificar la hipòtesi 
que també la humitat influeix en la germinació de les llavors? 

 A quina temperatura sotmetries les proves en aquest cas? Per què? 
S’hauria de triar una temperatura a la qual la germinació fóra bona (per exemple, 25 ºC) i 
experimentar amb diversos grups de llavors, sotmetent cada grup a diferents situacions 
d’humitat. El fet de mantenir la mateixa temperatura ens permet descartar que aquesta 
variable influïsca en el resultat del nou experiment sobre l’efecte de la humitat. 

 
7. D’on obté la llavor els nutrients que fan que cresca i es desenvolupe l’embrió per a 

donar lloc a la plàntula, fins que aquesta desenvolupa les arreletes per a absorbir els 
nutrients del sòl? 
La llavor conté nutrients emmagatzemats a l’endosperma i els consumeix durant les 
primeres etapes de desenvolupament després de la germinació, fins que comença a 
funcionar el sistema de fotosíntesi i l’absorció de nutrients per les arrels. 

 
Fotosíntesi i respiració 
1. Què passarà si mantenim la planta constantment exposada a llum artificial? 

La planta generarà oxigen mitjançant la fotosíntesi, captant diòxid de carboni de l’aire, raó 
per la qual el ciri continuarà encés. 
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2. I si deixem la planta en la foscor tot el temps? 
La planta consumirà oxigen, perquè les seues cèl·lules seguiran fent la respiració cel·lular, 
però les cèl·lules verdes no podran fer la fotosíntesi, per això, en algun moment, s’acabarà 
l’oxigen dins de la campana, el ciri s’apagarà i la planta no podrà dur a terme la respiració. 

 
3. En els dos casos: variarà el resultat si en comptes d’una planta en posem quatre? 

I si utilitzem una campana més xicoteta? 
El mecanisme és el mateix, però varia la quantitat de gasos consumits o fabricats segons el 
nombre de plantes considerades. De fet, són necessàries moltes plantes (més que les de la 
imatge) per a compensar l’alt consum d’oxigen d’un ciri. En principi, la grandària de la 
campana no és important per al manteniment del procés, excepte pel fet d’albergar-hi el 
nombre de plantes necessari per a compensar l’oxigen consumit pel ciri. Si la campana és 
molt gran, però el nombre de plantes molt escàs, hi haurà més aire i, per tant, oxigen per al 
consum del ciri, però finalment s’esgotarà. Aleshores, el factor important és la relació entre 
la quantitat de plantes (i, conseqüentment, la quantitat de fotosíntesi) i el consum d’oxigen 
que en fa el ciri. 
 

4. Fins quan es manté el ciri cremant? 
Depén de la relació entre la quantitat de plantes (fotosíntesi) i el consum d’oxigen d’un ciri. 
Si hi ha suficient nombre de plantes per a produir l’oxigen que consumeix el ciri en la 
mateixa quantitat de temps, el ciri es mantindrà encés fins que s’esgote la cera. Ara bé, per 
a això, per descomptat, es necessiten moltes més plantes que les que mostra la imatge. 
 

5. Relaciona d’alguna manera aquest experiment amb l’afirmació següent: “El sol és la 
font d’energia gràcies a la qual existim tots els éssers vius de la Terra”. 
En realitat, la campana és una metàfora o un exemple reduït del que ocorre a la Terra: 
l’oxigen de l’atmosfera procedeix de l’activitat  fotosintetitzadora de les plantes, i els animals 
estem representats, pel que fa al nostre consum d’oxigen, pel ciri. Sempre hi haurà oxigen a 
l’atmosfera mentre mantinguem un nombre suficient de plantes i hi haja llum solar, 
necessària per a la fotosíntesi, per tal de compensar la nostra despesa respiratòria. 


