Biologia i geologia 3r ESO

Científics/ques:___________________________________ Data: _______ Grup:_____
Memòria de laboratori: Efecte de la cafeïna i altres substàncies en essers vius

Objectiu:
Observar els efectes que tenen diferents substàncies químiques
sobre el cor de la espècie Daphnia magna.

Procediment:
Les pulsacions per minut en les puces estan compreses de mitjana entre 200 i 350.
-

Preparem el microscopi i la substància química a estudiar al costat, preparada en
una dissolució al 50% i al 100% (50% aigua – 50% substància)
Agafarem una dàfnia amb una pipeta amb molt de compte
Ficarem la dàfnia amb poca aigua al porta amb cavitat
Observarem la dàfnia al microscopi i contarem els batecs del seu cor per minut.
Ràpidament aplicarem amb un comptagotes diferents substàncies químiques. En
eixe moment començarem a contar els batecs per minut.
IMPORTANT: Per a cada substància sempre ha de contar la mateixa persona
Indicar el nombre de batecs a les graelles corresponents
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Activitats:
1- Redacta una memòria de laboratori amb aquest experiment. Recorda els
diferents apartats: Introducció (amb els objectius de l´experiment), Materials,
Procediment, Resultats (el que heu vist) i Conclusió (el que es pot deduir dels
resultats).

2- Completa la graella amb les dades del experiment

3- Contesta a les següents qüestions a la memòria:
a. Què és una dàfnia?
b. Què substància química afecta més el batec de les dàfnies?
c. Indica el contingut de cafeïna present a les diferents begudes (si es
possible)
d. Quin és el efecte de la cafeïna sobre el batec cardíac de la dàfnia?
e. Pot ser igual en els humans?
f. Fes un dibuix de una Daphnia magna i marca les seues parts més
importants
g. Els resultats obtinguts són els esperats?
h. Hi ha diferències importants entre els resultats obtinguts i els esperats?
i. Heu trobat problemes durant la realització de les activitats? Quins?
j. Com milloraríeu el vostre treball en equip?
Substància

Gotes

Substància

Gotes

Batecs per minut

Substància

Batecs per minut

Substància

Gotes

Gotes

Batecs per minut

Batecs per minut

