
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r d’ESO - PRÀCTICA DE LABORATORI 

TÍTOL: La mida de les cèl·lules 

OBJECTIUS:  
a) recordar l'ús del microscopi.  
b) observar cèl·lules i mesurar-ne la mida per comparació amb alguna cosa petita però 
que puguem veure a ull nu, com ara una quadrícula de paper mil·limetrat.  
 
INFORMACIÓ PRÈVIA: (introducció teòrica que cal tenir en compte, en aquest cas, 
sobre la cèl·lula eucariota vegetal)  
 

MATERIAL:  ESQUEMA MUNTATGE: 

 

PROCEDIMENT: (accions que fem, enunciades una a una...)  

1 Preparem les mostres 

1.1 Tallem un fragment petit (2 x 3 cm) d'un paper mil·limetrat, el mullem, el posem sobre un 
portaobjectes. 

1.2 Amb unes pinces, estenem sobre un altre portaobjectes un fragment petit del fi epiteli de 
la cara interna d'una capa d'una ceba, que prèviament hem submergit en aigua. 
Eixuguem l’aigua que sobra amb l’ajuda d’un paper absorbent (sense tocar la mostra). 

1.3 Afegim unes gotes de la solució de tinció (blau de metilè) i deixem que el tint actuï 
durant uns quatre o cinc minuts. Evitem que s’assequi. 

1.4 Aboquem gotes d’aigua destil·lada amb un comptagotes per rentar l'excés de tint, fins 
que l’aigua ja no treu colorant. Eixuguem l’excés d’aigua amb paper absorbent. 

1.5 Col·loquem l'epiteli tenyit damunt del paper mil·limetrat, amb l’ajuda d’unes pinces. 
Deixem que la mostra s’assequi durant uns minuts.  

1.6 Cobrim el conjunt amb un cobreobjectes, evitant que es formin bombolles d’aire. Marquem 
a la vora del portaobjectes la data i el grup. 



2 Observem la preparació amb augments diferents 

2.1 Posem la preparació sobre la platina i la comencem a observar amb pocs augments (40x).  

2.2 Després continuem l'observació amb un augment més gran (100x).  

2.3 Dibuixem el que veiem en els dos casos. Hem d'indicar clarament quants quadradets    
iiiiiiid'1 mm2 podem veure amb cada augment.  

2.4 Comptem quantes cèl·lules hi ha en una filera des d'una de les línies del paper 
mil·limetrat fins a la següent. Si la primera filera o l'última es tallen, en fem una estimació. 
Això ens permetrà calcular la longitud d'aquestes cèl·lules.  

 
 
RESULTATS:  

 
 
Quina és la longitud aproximada de les cèl·lules?  
 
Descriu el que observes: forma, presència d’orgànuls que també s’hagin tenyit?  
 
Si en comptes d’haver utilitzat la pell de ceba, haguéssim observat cèl·lules de la mucosa 
bucal, quines diferències hi haurien (forma, mida, situació del nucli, paret cel·lular…)?  
 
 
 
CONCLUSIONS: 


