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Introducció  

Les hormones vegetals són unes substàncies que tenen múltiples efectes sobre les 
plantes. La major part d'estos efectes estan relacionats amb el creixement, per la qual 
cosa són substàncies imprescindibles per al desenvolupament dels vegetals. 

Si per qualsevol raó, alguna d'estes hormones falta o és escassa en una determinada 
planta, es produïx una sèrie d'efectes que seran més o menys dràstics depenent del tipus 
d'hormona que falte i de la planta que es tracte. 

Una classe d'hormones són les Giberel·lines, estes afavoreixen el creixement en alçada 
en molts tipus de plantes. Quan esta hormona falta, normalment les plantes són 
xicotetes. 

En esta pràctica utilitzarem una varietat de pèsol (Pisum sativum) que no té giberel·lines 
i per tant és una varietat nana (varietat Lincoln). A esta planta li podem subministrar les 
giberel·lines des de l'exterior i la planta creixerà normalment o en excés. 
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Objectius: 
 

• Entendre els processos de la recerca científica i les seues característiques i 
comprendre el que s'aconsegueix amb cadascun dels passos del procediment 
experimental.  

• Aprendre a treballar al laboratori i apreciar l’ordre, la neteja i el rigor al 
treballar. 

• Comprendre l'ús de tècniques de laboratori com a eina de treball i recerca.  
• Reconèixer els diferents materials utilitzats en el treball de laboratori, les 

precaucions i mesures preventives a considerar durant el treball. 
• Analitzar i comparar els resultats de les recerques i realitzar un informe de la 

pràctica realitzada .  
• Apreciar el valor de les aportacions científiques al coneixement de la vida que 

ens envolta. 
• Fomentar l'observació i l'anàlisi.  
• Afavorir la comunicació oral i escrita. 
• Comparar resultats entre diferents nivells acadèmics. 

 

 
Relació del tema proposat amb el curriculum del curs: 

Està relacionat amb l’estudi del mètode científic i l’acció de les hormones vegetals, que 
es realitza en 2n cicle de l’ESO i 1r de Batxillerat.  
 
Qüestions prèvies i motivadores per als alumnes: 
  
 Per què creixen les plantes? 
 Penses que les plantes tenen alguna substància especial que les fa créixer? 
 Per què hi ha plantes que són nanes? 
 
Material i recursos necessaris: 

 
• Llavors de pèsol nan (varietat Lincoln) 
• Regle 
• Safates de plàstic 
• Gots de plàstic 
• Gots de precipitats 
• Àcid giberèl·lic (hormona) 
• Vermiculita 
• Retoladors 
• Botelles o matrassos de 1000 ml 
• Paper mil·limetrat 

 
 

 
 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 3

Normes de seguretat 
 
Es recomana l'ús d'una bata de laboratori. 
El material de vidre es molt fràgil, per això s’han d’evitar  els cops. 
No hi ha que tastar ni olorar els productes químics  i  evitar el contacte amb la  pell. 
Hi ha que rentar-se les mans cada vegada que finalitze la classe. 

  
 

Procediment: 
 
a. Poseu les llavors de pèsol en imbibició durant almenys 12 hores. Cada grup 

d'alumnes necessitarà 30 llavors 
 
b. Ompliu 1/3 d'una safata de vermiculita  i sembrar els pèsols de 

manera regular   
 
c. Cobriu un altre terç de la safata amb vermiculita 
 
d. Regueu uniformement la safata (inclineu la safata, quan comence a entollar-se 

deixeu d'afegir aigua) 
 
e. Deixeu que germinen els pèsols (a la primavera i inici de la tardor, aproximadament 

una setmana) 
 
f. Quan mesuren aproximadament de 3 a 5 centímetres és el moment de trasplantar. 
 
g. Prepareu 250 ml de cada una de les següents dissolucions d'àcid giberèl·lic: 0, 0'001 

, 0'01, 0'1, 1 i 10 mg/l. (les distintes concentracions es preparen per dilucions 
successives) 

 
h. Prepareu 6 gots de plàstic indicant les distintes dissolucions. 
 
 Got 1   10    mg/L   Got 4     0'01     mg/L 
 Got 2     1    mg/L   Got 5     0’001   mg/L   
 Got 3               0'1 mg/L   Got 6                  0          mg/L 
   
 

i. Perforeu amb un agulla de cap la base del got per a facilitar l'eixida de l'excés 
d'aigua de reg. 
 

j. Prepareu una taula per anotar les dades. Pot ser com esta: 
 

Concentració 
d'hormona (mg/L) 

Dia 0 Dia 1 Dia 2 

 Longitud de 
la tija (cm) 

Longitud 
mitjana (cm) 

Longitud de 
la tija (cm) 

Longitud 
mitjana (cm) 

Longitud de 
la tija (cm) 

Longitud 
mitjana (cm) 

10   (got 1) 
                
 

     

1     (got 2) 
 
 

     

Etc. 
 

      

  

o  o  o  o  o  o 
o  o  o  o  o  o 
o  o  o  o  o  o 
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k. Extraieu els pèsols de la vermiculita i col·loqueu-los en grups de cinc plantes 

 
l. Mesureu la longitud de la tija, des de la unió amb el pèsol a la punta del fulla més 

distant. Anotar els resultats en la taula. 
 

m. Trasplanteu els distints grups de plantes a cada got afegint la vermiculita necessària 
i regar amb 40-60 ml de dissolució. 
 

n. Cada 3-4 dies regueu amb 40- 60 ml de la dissolució corresponent cada got i  
mesureu la longitud de la tija.  
 

o. Anoteu  els resultats  a la taula  
 

p. Finalment feu l’anàlisi dels resultats : confeccioneu la gràfica i extragueu les 
conclusions. 

 
 

Temps necessari per a desenvolupar la pràctica: 
 
Dos sessions d’una hora per a explicar l’experiment, preparar les dissolucions i les 
safates i sembrar les llavors.  
 
Quatre sessions de mitja hora cada una, per mesurar i regar les plantes. 
 
Dos sessions d’una hora per elaborar les gràfiques i les conclusions. 
 

Qüestions de reflexió:  
 
A simple vista, s’observa alguna diferència entre les diferents plantes? 
 
Es pot establir alguna relació entre la concentració de giberel·lina utilitzada i l’alçada de 
les plantes? 
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Anàlisi i resultats  del projecte experimental dels alumnes: 
 
Els resultats obtinguts per els alumnes de l’ IES Joan Fuster, 4rt ESO PDC, han sigut els 
següents: 
 
TAULA 1 : 

 

 

 

 

 

 

 DIA 0 
(22-10-15) 

DIA 1 
(26-10-15) 

DIA 2 
(29-10-2015) 

DIA 3 
2-11-2015) 

 

Concentració 
d’hormona 
(mg/l) 

Longitud 
de la tija 
(cm) 

Longitud 
mitjana 
(cm) 

Longitud 
de la tija 
(cm) 

Longitud 
mitjana 
(cm) 

Longitud 
de la tija 
(cm) 

Longitud 
mitjana 
(cm) 

Longitud 
de la tija 
(cm) 

Longitud 
mitjana 
(cm) 

INCREMENT 
DE LA TIJA 

10   (got1) 7, 5, 
5’5, 5’3, 
4’9 

5,54 26’5, 
18’4, 
10, 6, 22 

16,58 9’5, 9’5, 
30, 
32’5, 
32’5 

22,8 39, 32, 
28, 40, 
11 

30 24’46 
 

1    (got2) 5, 5, 
3’7, 4’5, 
5’1 

4,66 3’5, 
17’5, 
14, 11, 
19 

13 19’7, 
19’5, 
15’5, 
14, 3’5 

14,44 15, 4, 
18, 21, 
21’5 

15,9 11’24 
 

0’1  (got3) 3’8, 5, 
3’1, 2, 
3’2 

3,42 15’5, 
16, 
10’5, 9, 
2 

10,6 11’5, 
10, 25, 
27’2, 
2’5 

15,24 36, 22, 
16, 19, 3 

19,2 15’78 
 

0’01 (got4) 2’5, 5’3, 
3, 4’5, 
3’6 

3,78 13, 7’5, 
10, 4, 
3’7 

7,64 19, 13, 
12, 3’7, 
4’5 

10,44 22, 17, 
13, 4, 
4’5 

12,1 8’32 
 

0’001 (got5)  8,12  14,37  23,50  27 18’88 
 

0   (got6)  
aigua 

 2,62  3,5  6,5  13 18’88 
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GRÀFICA 1:  

 

Alguns com a conclusió feren comentaris del tipus següent:  
 
 
Conclusions: 
 
En aquest experiment hem pogut vore créixer les llavors dia a dia. A mesura que passen 
els dies la planta va creixent. El primer got te una dissolució d'hormona de 10mg/l ,el 
segon got te una dissolució de 1 mg/L,el tercer got te una dissolució de 0'1 mg/L, el 
quart got una dissolució de 0'01 mg/L,el cinquè got una dissolució de 0'001 mg/L,i per 
últim el got número sis te una dissolució de 0 mg/L (és aigua de l'aixeta).Ens donem 
conter que al quart dia del experiment que les plantes que han crescut mes son les que 
tenen mes dissolució (concentració d'hormona), les que tenen poca dissolució els ha 
costat més en créixer. Cada planta la regàvem cada dos dies,cada una amb la seua 
dissolució  amb la mesura de 50ml. Per tant arribem a la conclusió que la giberel·lina 
influeix en el creixement de les plantes. 
 
  
Conclusions del projecte: 
 
a) Grau de consecució dels objectius: els objectius proposats s’han aconseguit en la 

seva majoria durant la realització del projecte, si be alguns grups no han realitzat 

l’informe del projecte per falta de temps. 

b) Capacitats que es pretenien assolir i desenvolupar:  en general els alumnes han 

treballat de manera correcta i ordenada  al laboratori, repartint-se el treball i respectant 

les normes. Han aprés a elaborar taules i gràfiques per a analitzar els resultats de 
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l’experiment i treballar en equip aportant cada grup les seves dades per a fer estudis 

comparatius.  

Hem fomentat l’observació i l’anàlisi per a treballar segons el mètode científic. 

Els alumnes han descobert  que les plantes tenen hormones de creixement adonant-se 

que aquestes no són exclusives del món animal. 

Així mateix han aprofundit més en el món de les plantes, que en general es prou 

desconegut,  ja que en el curriculum de Biologia en secundària i batxillerat tenen poca 

presència.  

 c) Capacitats que es pretenien assolir i no s’han desenvolupat: ens haguera agradat 

que els alumnes hagueren realitzat l’informe del projecte, però, exceptuant l’IES Veles e 

Vents , en els altres dos centres no ha sigut possible,  bé per falta de temps com és el cas 

de 1r de Batxillerat de l’IES La Marxadella o bé per desídia com és el cas dels alumnes 

de 4rt ESO de PDC de l’IES Joan Fuster. 

d) Capacitats que no es pretenien assolir i  s’han desenvolupat: encara que no era un 

dels nostres objectius, sorprenentment s’han adonat del fenomen del fototropisme de les 

plantes, ja que cada vegada que prenien les mesures observaven que les plantes 

s’inclinaven cap a la finestra d’on procedia  la llum.  

A més a més,  també van observar que les plantes que creixien més ràpidament, el 

diàmetre de la tija era menor i menys resistent, la qual cosa provocava que es trencaren 

amb més facilitat.   

e) Els alumnes milloren el seu aprenentatge en les classes ordinàries? als alumnes 

els ha permès pensar i raonar, han participat en el procés d’ensenyament- aprenentatge 

de manera activa i no tan dirigida com estan acostumats, especialment els alumnes de 3r 

ESO de PMAR i 4rt ESO de PDC. 

f) Estableixen relacions els alumnes amb altres continguts curriculars?  si, perquè es 

treballen les matemàtiques (mitjanes, gràfiques, taules), informàtica (recerca 

d’informació, fulles excel, word), química (realització de les diferents dissolucions) i 

llengua (elaboració de l’informe). 

g) Comparació dels  resultats entre nivells acadèmics dels diferents centres: després 

de comparar els treballs realizats pels alumnes de Biologia de 1r Batxillerat (IES La 

Marxadella),  de l’Àmbit Científic de 4rt ESO de PDC (IES Joan Fuster) i de l’Àmbit 
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Científic de 3r ESO PMAR (IES Veles e Vents), com era d’esperar,  els alumnes de 1r 

Batxillerat han fet un anàlisi més detallat i les conclusions millor redactades que la 

resta.  

El que si que ens ha passat en tots els nivells, ha sigut trovar certa dificultat per a fer les 

dissolucions per part del alumnat. 

Hi ha que destacar que s’han aconseguit molts bons resultats amb els alumnes dels 

grups especials, fins i tot han sigut capaços de fer un article,  la qual cosa els ha reportat 

un alt grau de satisfacció personal. 
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ANNEX I : FOTOGRAFIES DEL PROCÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giberel·lina i pèsols 

 

 

Preparant les dissolucions 
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Sembrant les llavors 

 

 

Plantes en creixiement 
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Plantes preparades per a trasplantar-les a les diferents macetes. 

 

 

Plantetes preparades per a mesurar. 
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Aspecte del procés de creixement en cada maceta. 

 


