
Investigant les fulles 
 
Ara sabem com identificar el midó i coneixem la funció 
de les fulles com a captadores d’energia lumínica. 

Podem establir una relació entre tots dos fets? Quina penseu que serà 
aquesta relació? Escriviu-la en forma d’hipòtesi: 
 
Potser si les fulles són les captadores de llum, llavors... 
 
I, a partir d’aquesta hipòtesi, es podrà deduir una prova experimental: 
 
Si impedim l’arribada de llum a la fulla (o a una part de la fulla), 
llavors... 
 
 
Provem-ho. 
 
Material 
 

− Una planta de menta, en un test 
− Paper d’alumini 
− Vas de precipitats de 250 ml 
− 2 vasos de precipitats de 50 ml 
− Placa calefactora 
− Etanol 96º 
− Lugol 
− Vidre de rellotge 
− Pinces 

 
Procediment 
 

• Sense arrencar-les de la planta, taparem completament algunes 
fulles amb paper d’alumini, de manera que no els arribi la llum 
solar. Igualment, taparem només la meitat del limbe d’un altre 
conjunt de fulles. Algunes de les fulles les deixarem 
completament descobertes. 

 
• Posarem la planta en un lloc ben il·luminat i la deixarem uns 15 

dies, vigilant que no li manqui mai aigua. 
 

• Passat aquest temps, arrencarem algunes de les fulles cobertes, 
semicobertes i descobertes, i les separarem en tres conjunts 
diferents. 

 
• Per separat, posarem les fulles en un vas de precipitats de 250 ml 

amb aigua i les bullirem durant 5 minuts. 
 



• A continuació les passarem al vas de precipitats de 50 ml amb 
alcohol, i les deixarem fins que hagin perdut el color verd. 

 
• Rentem les fulles en un vas de precipitats de 50 ml amb aigua 

calenta. 
 

• En un vidre de rellotge, posem la quantitat de lugol que ens 
permeti submergir les fulles, i les deixem uns 15 minuts. 

 
• Traiem les fulles i les posem sobre un paper blanc. 

 
 
 
 
Quin esperes que sigui el resultat de l’experiència? Fes un dibuix de 
com creus que quedaran les fulles descobertes, semicobertes i 
cobertes totalment al final de la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop feta l’experiència, s’ajusta amb allò que havies pensat que 
passaria i que havies escrit a la teva hipòtesi? Quina conclusió podem 
treure dels resultats? Quines evidències tenim? 
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