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1 Fixa’t en com han quedat les diferents fulles 
després de la tinció i contesta:

•  Com s’han tenyit les fulles que no has tapat amb 
paper d’alumini? Què indica el color blau?

•  Com s’han tenyit les fulles que has tapat 
parcialment amb paper d’alumini? 

•  Hi ha zones que no s’han tenyit? Per què? A què 
corresponen aquestes zones?

•  Les fulles poden fer la fotosíntesi sense llum 
solar? Què li passa a una planta a la qual no 
arriba la llum del sol?

APLICA-HO

3 Observa com es tenyeixen les diferents fulles 
segons el seu contingut de midó. 

•  Esbandeix les fulles amb aigua freda i posa-les en 
un plat net. Afegeix-hi unes quantes gotes de solu-
ció de iode amb un comptagotes.

El iode tenyeix el midó de color blau.

El midó és un dels sucres que fabrica la fulla durant 
la fotosíntesi.

•  Dibuixa com han quedat les diferents fulles.

1 Prepara un experiment amb una planta per a 
observar la producció de sucres durant la foto-
síntesi.

•  Retalla rectangles de paper d’alumini de 2 x 6 cm.

•  Agafa un gerani i tapa una part d’algunes fulles 
amb els rectangles d’alumini, tant per l’anvers com 
pel revers. 

•  Subjecta els rectangles amb clips. També pots 
tapar fulles senceres.

•  Deixa les plantes al sol durant tres dies.

2 Processa les fulles de la planta per a observar 
si s’han produït sucres en les diferents fulles.

•  Talla unes quantes fulles de la planta, tant de les 
tapades amb paper d’alumini com de les no tapa-
des. 

•  Treu el paper d’alumini.

•  Fes bullir aigua en un vas de precipitats.

Un cop estigui bullint, escalda-hi les fulles durant 
20 segons per a matar-ne les cèl·lules.

FES
Material

Gerani en un test, paper d’alumini, 
bec de Bunsen o font de calor (per a fer bullir aigua), 

vas de precipitats de pyrex, aigua, alcohol, 
solució de iode, clips.

•  Amb unes pinces, i vigilant de no cremar-te amb 
l’aigua bullent, posa les fulles en un plat i afegeix-hi 
alcohol fins que quedin cobertes.

Les fulles perdran el color verd i l’alcohol, en canvi, 
s’anirà tenyint d’aquest color. 

Espera fins que les fulles es tornin de color gro-
guenc.

Les plantes s’alimenten mitjançant la fotosíntesi.

Gràcies a la fotosíntesi, produeixen sucres a par-
tir de materials inorgànics i de la llum solar.

La llum solar és captada per un pigment de 
color verd, la clorofil·la, que és la que dóna 
aquest color característic a les plantes i altres 
éssers vius fotosintètics.

Consulta els proCediments en el teu quadern interaCtiu

Procediment

Observació de la producció de sucres durant la fotosíntesi


