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PER COMENÇAR

  Quin orgànul és el centre del control 
cel·lular?

  Quina és la funció de l’aparell  
de Golgi?

  Saps quin orgànul emmagatzema  
i modifica proteïnes sintetitzades  
als ribosomes que té adossats?
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un sistema endomembranós  
tan desenvolupat en comparació  
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  Com funciona el sistema de transport 
dins les cèl·lules eucariotes? 
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CONTINGUTS

Les cèl·lules eucariotes tenen un sistema endomembranós molt complex, que proporciona un 
sistema de transport per a les molècules a través de l’interior de la cèl·lula. Quan han de fabricar 
una substància, com ara l’hormona insulina, s’activen els gens corresponents del nucli, el centre 
de control cel·lular, per construir l’RNAm, que va als ribosomes del reticle endoplasmàtic rugós, 
on es fabrica la proteïna corresponent. Aquesta és transportada mitjançant un sistema  
de vesícules cap a l’aparell de Golgi, on es modifica i s’uneixen els dos fragments per construir 
l’hormona definitiva. Un cop finalitzada la seva síntesi, continua el camí fins a la membrana 
plasmàtica, on és secretada a l’exterior.

Però, com saben aquestes vesícules on i quan han d’alliberar la seva càrrega? Els premis Nobel  
de l’any 2013 han estat atorgats a tres científics, Randy Schekman, James Rothman i Thomas 
Südhof, que van intentar resoldre aquesta qüestió. R. Schekman va descobrir un conjunt de gens 
necessaris perquè el transport i la fusió de vesícules funcioni correctament. J. Rothman va trobar  
a quines proteïnes s’anaven unint les vesícules per alliberar en el lloc adequat el seu contingut.  
El treball de T. Südhof va permetre entendre com controla la cèl·lula el moment adequat 
d’alliberar el contingut de les vesícules. 

Orgànuls cel·lulars delimitats  
per membranes8
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Micrografia electrònica de transmissió  
de teixit pancreàtic d’un mamífer,  
on s’han destacat els mitocondris  
de color blau, i el reticle endoplasmàtic 
rugós, de color morat.
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TesT de la uniTaT

Les proteïnes 4

37. els elements químics que sempre es troben presents  
en les proteïnes són...

a. carboni, oxigen, hidrogen, nitrogen i fòsfor.

b. carboni, oxigen, hidrogen i nitrogen.

c. carboni, oxigen, ferro, nitrogen i fòsfor.

d. hidrogen, oxigen, sofre, nitrogen i fòsfor.

38. les proteïnes són polímers formats per...

a. monosacàrids.  c. àcids grassos.

b. àcids nucleics.  d. Cap de les anteriors.

39. Com s’anomenen els aminoàcids que les cèl·lules animals  
no són capaces de sintetitzar?

a. Essencials.    c. Hidrofòbics.

b. Polars.   d. Àcids.

40. Quin és l’únic aminoàcid que no presenta un carboni a 
asimètric?

a. Lisina.   c. Glicina.

b. Metionina.   d. Prolina.

41. els aminoàcids es poden comportar com a àcid o com a base, 
comportament que s’anomena...

a. alifàtic.   c. antipàtic.

b. amfipàtic.   d. amfòter.

42. l’enllaç que uneix els aminoàcids és l’enllaç...

a. O-glicosídic.   c. èster.

b. peptídic.   d. N-glicosídic.

43. Quina de les característiques següents presenta l’enllaç 
peptídic?

a. No té cap rigidesa.

b. Permet el gir dels àtoms que el formen.

c. Es comporta com un doble enllaç.

d. Es produeix l’alliberament d’una molècula d’oxigen.

44. Quin tipus d’enllaç manté l’estructura primària d’una 
proteïna?

a. Enllaç de Van der Waals. c. Enllaç disulfur.

b. Pont d’hidrogen. d. Enllaç peptídic.

45. Quin tipus d’estructura proteica es pot  
observar en el dibuix?

a. Primària. 

b. Secundària.

c. Terciària.

d. Quaternària.

46. Quin tipus d’estructura proteica  
es pot observar en el dibuix?

a. Primària.   

b. Secundària. 

c. Terciària.

d. Quaternària.

47. Quin tipus d’estructura proteica es pot observar en el dibuix 
següent?

      a. Primària.

      b. Secundària.

      c. Terciària.

      d. Quaternària.

48. una de les proteïnes següents no és filamentosa, quina?

a. Histones.   c. Queratina.

b. Col·lagen.   d. Fibroïna.

49. Quin tipus d’estructura  
proteica es pot observar  
en el dibuix?

a. Primària.

b. Secundària.

c. Terciària.

d. Quaternària.

50. la desnaturalització de les proteïnes consisteix en la pèrdua 
de l’estructura...

a. primària.   c. terciària.

b. secundària.   d. quaternària.

51. les proteïnes constituïdes exclusivament per aminoàcids 
s’anomenen...

a. heteroproteïnes. c. holoproteïnes.

b. nucleoproteïnes. d. glicoproteïnes.

52. entre les proteïnes següents, assenyala quina és una 
heteroproteïna.

a. Seroalbúmina.  c. Zeïna.

b. Lipoproteïnes.  d. Col·lagen.

53. la tripsina és una proteïna amb funció...

a. enzimàtica.   c. de transport.

b. de reserva.   d. Cap de les anteriors.

54. el grup no proteic que forma part de les heteroproteïnes 
s’anomena...

a. grup aminoacil.  c. grup porfirínic.

b. grup prostètic.  d. Cap de les anteriors.

55. de les molècules següents, quina no és una proteïna?

a. Hemoglobina.  c. Histona.

b. Immunoglobulina. d. Colesterol.

56. una de les funcions següents no és duta a terme  
per les proteïnes. Quina?

a. Funció de reserva. c.  Funció portadora  
de la informació genètica.

b. Funció enzimàtica. d. Funció hormonal.
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La biologia i els éssers vius1

La biologia és la ciència que estudia la vida (bios, ’vida’; logos, ’estudi’). La ciència 
és l’estudi raonat de la matèria. En el cas de la biologia, és l’estudi de la matèria viva. 
La vida és el conjunt de tres qualitats que només presenten uns éssers determinats, 
que són la capacitat de nodrir-se, de relacionar-se i de reproduir-se. Són les anome-
nades tres funcions vitals, i els éssers que les compleixen són els éssers vius.

La biologia és, doncs, la ciència que estudia els éssers vius. I els estudia tant a nivell 
estructural (morfologia) com funcional (fisiologia). A nivell estructural, la biologia 
estudia des de l’anatomia dels animals i les plantes fins a les més simples molècules 
que els constitueixen. I a nivell funcional, comprèn des del complex comportament 
dels animals fins a les reaccions més senzilles dels àtoms que els formen.

1.1.  Les característiques dels éssers vius

Els éssers vius són éssers complexos, constituïts per una o més cèl·lules, que 
duen a terme les tres funcions vitals. 

Les característiques dels éssers vius són les següents:

  Els éssers vius són éssers necessàriament complexos. Això és degut al fet 
que necessiten interactuar amb moltes molècules externes diferents i, a la vega-
da, regular el seu funcionament intern, i això només és possible si es disposa 
d’un nombre elevat de molècules diferents.

 Les molècules dels éssers vius no es mantenen estàtiques, sinó que reaccionen i 
es transformen contínuament per poder obtenir energia o per construir estruc-
tures moleculars pròpies. El conjunt de totes aquestes reaccions químiques rep 
el nom de metabolisme.

  Són éssers cel·lulars. Tots els éssers vius estan constituïts per una o més  
cèl·lules. Els organismes formats per una sola cèl·lula s’anomenen unicel·
lulars, i els formats per moltes cèl·lules reben el nom de pluricel·lulars.

 Els éssers vius deuen la seva estructura corporal a la informació biològica con-
tinguda a les molècules dels àcids nucleics (DNA) que hi ha dintre de cada 
cèl·lula. Cadascuna d’aquestes informacions rep el nom de gen. Els gens que 
conté un ésser viu són hereditaris, és a dir, passen d’un ésser viu als seus des-
cendents.

  Es nodreixen. La nutrició és la capacitat que té l’ésser viu per captar matèria 
i energia de l’exterior i utilitzar-la en profit seu. Així pot renovar la seva estruc-
tura, créixer, desenvolupar-se (canviar de morfologia al llarg de la vida) i dur a 
terme les altres dues funcions vitals.

  Es relacionen. La relació és la capacitat per captar estímuls de l’exterior i 
emetre-hi respostes adequades. Sense la funció de relació els éssers vius serien 
incapaços de sobreviure. 

  Es reprodueixen. La reproducció és la capacitat d’originar nous individus, 
iguals o diferents al progenitor o als dos progenitors. 

Representació de la molècula  
de DNA.

Éssers vius amb grau de complexitat  
creixent. A  Bacteri (unicel·lular). B  Corall 
(pluricel·lular). C  Peix pallasso (pluricel·lular).

Els éssers vius mantenen el seu medi intern 
relativament constant, fins i tot quan  
el medi ambient és variable. Aquesta 
propietat rep el nom d’homeòstasi.

A

B

C
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La cèl·lula: unitat d’estructura i funció 6

2.3.  La mida de les cèl·lules

La mida de les cèl·lules és extremament variable. Per exemple, els bacteris solen 
mesurar entre 1 i 2 µm de longitud, i la major part de les cèl·lules humanes, entre 
5 i 20 µm. Per exemple, els eritròcits fan uns 7 µm de diàmetre; les cèl·lules del 
fetge o hepatòcits, 20 µm de diàmetre, etc. 

Hi ha cèl·lules amb mesures per sobre d’aquests valors. Són cel·lules que duen a 
terme funcions especials i que necessiten una mida més gran, com ara els esperma-
tozoides humans, que fan 53 µm de longitud; els oòcits* humans, que mesuren uns 
150 µm; els grans de pol·len de determinades plantes, que assoleixen mides de 200 
a 300 µm; algunes espècies de paramecis, que poden arribar a mesurar més de  
500 µm (per la qual cosa ja són visibles a ull nu). 

Comparació de la mida  
d’un virus, un bacteri  
i una cèl·lula animal.  
Només es mostra una petita 
part d’una cèl·lula animal. 

Virus

Bacteri

Nucli

0,25 µm

Cèl·lula animal

Els oòcits dels ocells són el rovell dels ous i són cèl·lules d’una mida gran, visibles 
a ull nu. Per exemple, el rovell de l’ou de la guatlla és una sola cèl·lula que mesu- 
ra 1 cm de diàmetre (el nucli de la qual és un petit punt blanc que hi ha a la su-
perfície). El rovell de l’ou de gallina mesura 2,5 cm, i el de l’estruç, 7 cm de  
diàmetre.

El rovell de l’ou és una cèl·lula de mida molt gran.

Finalment, les cèl·lules amb més longitud són les neurones. 
Tot i que el cos cel·lular tan sols fa unes desenes de micres, 
les seves prolongacions axonals poden as solir, en els ceta-
cis, uns quants metres de longitud. 

Les neurones són les cèl·lules més llargues, ja que les seves prolongacions 
en alguns casos poden assolir uns quants metres de longitud.

11. Quantes vegades és més gran 
el volum d’una cèl·lula 
eucariota globular de 20 µm  
de diàmetre que un bacteri 
esfèric (un coc) de 2 µm  
de diàmetre?

ACTIVITATS

*Oòcit. Cèl·lula sexual femenina que, 
després d’una divisió meiòtica, dóna lloc 
a l’òvul.
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La unitat comença amb el títol sobre una fotografia 

que serveix de punt de partida dels continguts.

Al marge hi ha 

definicions  

de conceptes  

que poden ser 

més complicats.

Continguts. Es presenta 

l’índex de la unitat.

Lectura introductòria.Text interessant que reflexiona sobre un fet 

o una idea relacionats amb els continguts que es treballaran.
Per començar. Activitats que treballen la lectura introductòria  

i els coneixements previs. També serveix per iniciar continguts 

que es treballaran a la unitat. 

4

La informació de cada apartat està organitzada en títols 

i subtítols. Les paraules clau es destaquen en negreta.

Els continguts es tracten amb moltes imatges i gràfics, 

que són, en si mateixos, un contingut més.
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Pàgines amb activitats finals
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37. els elements químics que sempre es troben presents  
en les proteïnes són...

a. carboni, oxigen, hidrogen, nitrogen i fòsfor.

b. carboni, oxigen, hidrogen i nitrogen.

c. carboni, oxigen, ferro, nitrogen i fòsfor.

d. hidrogen, oxigen, sofre, nitrogen i fòsfor.

38. les proteïnes són polímers formats per...

a. monosacàrids.  c. àcids grassos.

b. àcids nucleics.  d. Cap de les anteriors.

39. Com s’anomenen els aminoàcids que les cèl·lules animals  
no són capaces de sintetitzar?

a. Essencials.    c. Hidrofòbics.

b. Polars.   d. Àcids.

40. Quin és l’únic aminoàcid que no presenta un carboni a 
asimètric?

a. Lisina.   c. Glicina.

b. Metionina.   d. Prolina.

41. els aminoàcids es poden comportar com a àcid o com a base, 
comportament que s’anomena...

a. alifàtic.   c. antipàtic.

b. amfipàtic.   d. amfòter.

42. l’enllaç que uneix els aminoàcids és l’enllaç...

a. O-glicosídic.   c. èster.

b. peptídic.   d. N-glicosídic.

43. Quina de les característiques següents presenta l’enllaç 
peptídic?

a. No té cap rigidesa.

b. Permet el gir dels àtoms que el formen.

c. Es comporta com un doble enllaç.

d. Es produeix l’alliberament d’una molècula d’oxigen.

44. Quin tipus d’enllaç manté l’estructura primària d’una 
proteïna?

a. Enllaç de Van der Waals. c. Enllaç disulfur.

b. Pont d’hidrogen. d. Enllaç peptídic.

45. Quin tipus d’estructura proteica es pot  
observar en el dibuix?

a. Primària. 

b. Secundària.

c. Terciària.

d. Quaternària.

46. Quin tipus d’estructura proteica  
es pot observar en el dibuix?

a. Primària.   

b. Secundària. 

c. Terciària.

d. Quaternària.

47. Quin tipus d’estructura proteica es pot observar en el dibuix 
següent?

      a. Primària.

      b. Secundària.

      c. Terciària.

      d. Quaternària.

48. una de les proteïnes següents no és filamentosa, quina?

a. Histones.   c. Queratina.

b. Col·lagen.   d. Fibroïna.

49. Quin tipus d’estructura  
proteica es pot observar  
en el dibuix?

a. Primària.

b. Secundària.

c. Terciària.

d. Quaternària.

50. la desnaturalització de les proteïnes consisteix en la pèrdua 
de l’estructura...

a. primària.   c. terciària.

b. secundària.   d. quaternària.

51. les proteïnes constituïdes exclusivament per aminoàcids 
s’anomenen...

a. heteroproteïnes. c. holoproteïnes.

b. nucleoproteïnes. d. glicoproteïnes.

52. entre les proteïnes següents, assenyala quina és una 
heteroproteïna.

a. Seroalbúmina.  c. Zeïna.

b. Lipoproteïnes.  d. Col·lagen.

53. la tripsina és una proteïna amb funció...

a. enzimàtica.   c. de transport.

b. de reserva.   d. Cap de les anteriors.

54. el grup no proteic que forma part de les heteroproteïnes 
s’anomena...

a. grup aminoacil.  c. grup porfirínic.

b. grup prostètic.  d. Cap de les anteriors.

55. de les molècules següents, quina no és una proteïna?

a. Hemoglobina.  c. Histona.

b. Immunoglobulina. d. Colesterol.

56. una de les funcions següents no és duta a terme  
per les proteïnes. Quina?

a. Funció de reserva. c.  Funció portadora  
de la informació genètica.

b. Funció enzimàtica. d. Funció hormonal.
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Els glúcids 2

Enllaç N-glicosídic

Encara hi ha un altre tipus d’enllaç  
en els monosacàrids. És la unió que té lloc entre 
un monosacàrid i un altre tipus de molècules. 
Aquest enllaç, anomenat enllaç N-glicosídic,  
té lloc entre un radical hidroxil (2OH) del glúcid  
i un radical amino (2NH2) d’un compost aminat. 
D’aquesta manera es formen aminosucres,  
com per exemple la D-glucosamina  
i la N-acetilglucosamina.

SABER-NE MÉS

Els disacàrids3

Els disacàrids són glúcids formats per la unió de dos monosacàrids i, tal com 
passa amb els monosacàrids, també són sòlids, cristal·lins, blancs, solubles en ai-
gua i dolços. 

L’enllaç que uneix dos monosacàrids rep el nom d’enllaç O-glicosídic. En aquesta 
unió, el grup hidroxil (2OH) del carboni carbonílic del primer monosacàrid s’uneix 
a un radical hidroxil (2OH) del segon monosacàrid. En la reacció es desprèn una 
molècula d’aigua i els monosacàrids queden enllaçats per un àtom d’oxigen. 

Monosacàrid Monosacàrid Disacàrid
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HO

H

H
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CH2 OH

H

HOH

OH
OHHO

H

H

HO

CH2 OH

H

HOH

OH
OHHO

H

H

HO

1 1

Enllaç  
O-glicosídic

H H
OO

Hi ha dos tipus d’enllaç O-glicosídic segons si el carboni del segon monosacàrid 
que intervé en l’enllaç és o no el carboni carbonílic, és a dir, el que forma part del 
grup aldehid o cetona.

 Enllaç monocarbonílic. S’estableix entre el carboni carbonílic del primer mo-
nosacàrid i un carboni no carbonílic del segon monosacàrid. Com que queda 
lliure el carboni carbonílic del segon monosacàrid, el disacàrid té la capacitat de 
reduir el reactiu de Fehling. Presenten aquest enllaç la maltosa, la cel·lobiosa i la 
lactosa.

 Enllaç dicarbonílic. S’estableix entre el carboni carbonílic del primer monosa-
càrid i el carboni carbonílic del segon. Com que no queda lliure cap carboni 
carbonílic, el disacàrid resultant no té la capacitat de reduir el reactiu de Fehling. 
La sacarosa presenta aquest tipus d’enllaç.

L’enllaç O-glicosídic s’anomena a-glicosídic si el primer monosacàrid és a  
i b-glicosídic si el primer monosacàrid és b.

13. Fixat en l’enllaç O-glicosídic 
següent: 

 És un enllaç monocarbonílic o 
dicarbonílic? És a-glicosídic  
o b-glicosídic?

ACTIVITATS
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Enllaç a(1 → 4)

a Configuració del C carbonílic del primer monosacàrid.
L’enllaç té lloc entre el C1 carbonílic del primer monosacàrid 
amb el C4 del segon monosacàrid.

Enllaç a1 → b2

L’enllaç té lloc entre el C1 (carbonílic) amb configuració a 
del primer monosacàrid amb el C2 (carbonílic) del segon 
monosacàrid amb configuració b.

CH2 OH

H

HOH

OH

OHO

H

H

HO
1

CH2 OH

H

HOH

OH

H

H

HO

OH

CH2 OH

H

HOH

OH
HO

H

H

HO
1 2

CH2 OH

H HO

OH H

HO

CH2 OHO

b-glucosa b-glucosamina
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La reproducció i la relació de la cèl·lula eucariota 9

68  El gràfic mostra les variacions en la quantitat de DNA que 
s’observen al llarg de l’espermatogènesi humana (formació 
d’espermatozoides). La taula permet relacionar la quantitat  
de DNA amb el nombre de cromosomes. (1 picogram 5 10212 g)
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Temps (unitats arbitràries)

14,6

7,3

1 2 3

B

A

3,65

Nombre de cromosomes Quantitat de DNA 

23 3,65

46 7,3

46 duplicats 14,6

a. Els temps marcats en el gràfic com a 1, 2 i 3, es corresponen  
a moments en què es produeix algun dels 2 tipus de divisió 
cel·lular (o bé mitosi, o bé meiosi). Identifica quin d’aquests 
processos es produeix en cada moment. Justifica la resposta.

b. Les lletres A i B corresponen a dues fases dels processos  
de divisió cel·lular. Indica de quina fase es tracta en cada cas.

69  Durant els darrers estius, la proliferació de meduses a les costes 
catalanes ha estat un fet freqüent. L’esquema mostra el cicle 
biològic d’una espècie comuna al Mediterrani: Aurelia aurita.

Medusa 
mascle 
adulta (2n)

Medusa 
femella 
adulta (2n)

Meduses 
femella 
joves (2n)

Divisions del pòlip

Pòlip (2n)

Larva (2n)

Zigot (2n)

Òvul (n)

Espermatozoides (n)

1

2

3
7

8

4

5

6

 Quin tipus de cicle biològic presenta?

 En quin número de l’esquema té lloc la meiosi?

 Quints tipus de reproducció es troben presents en el cicle? 
Indica el número o números corresponents a cada cas.

 Creus que la manera de reproduir-se de les meduses pot  
tenir alguna relació amb la seva ràpida proliferació quan  
les condicions ambientals els són favorables? 

70  En un laboratori s’ha fet un seguiment del cicle biològic  
de la reproducció sexual de tres tipus diferents d’organismes  
i s’han obtingut les dades representades en els tres  
esquemes següents. Indica en quin lloc del cicle es produeixen 
divisions cel·lulars amb mitosi, divisions meiòtiques,  
fecundació, el tipus de cicle de cada un d’ells i alguns  
exemples d’organismes de cada un dels tipus. Escriu  
la resposta en una taula de resultats com la següent.

 

Cicle 1 Cicle 2 Cicle 3

Tipus de cicle

Fecundació

Meiosi

Exemple 
d’organisme

Cicle C

8

8

9

10

gametòfit 
n

gametòfit 
n

esporòfit 
n

espores 
n

zigot 
2n

11

7

gàmeta 
n

gàmeta 
n

Cicle B

6

zigot 
2n

4
5

adult 
n

gàmeta 
n

gàmeta 
n

4

Cicle A

adult 
2n

adult 
2n

3

zigot 
2n

1

2

gàmeta 
n

gàmeta 
n

1
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 SABER FER

Els experiments de Hershey i Chase

Alfred Hershey i Marta Chase, l’any 1952, van fer un experiment que demostrava que el DNA era el portador de la informació genètica,  
i no les proteïnes, com pensaven alguns científics.

Van treballar amb un virus de DNA que infecta els bacteris, el bacteriòfag T2. En aquell moment ja es coneixia que els virus eren 
estructures molts simples, una molècula de DNA tancada dins una coberta formada per proteïnes. També se sabia que els virus 
bacteriòfags com el T2, que infecta Escherichia coli, podien convertir un bacteri en una fàbrica productora de virus. Però no se sabia  
quin component n’era el responsable: si les proteïnes o el DNA.

Van dissenyar un experiment en què van fer servir dos isòtops radioactius, un per marcar les proteïnes de la coberta del virus T2 (35S)  
i un altre per marcar el DNA (32P). 

 A partir d’un cultiu amb l’isòtop radioactiu 35S, com a font de sofre, van aconseguir virus amb aquest isòtop en els aminoàcids de la seva 
càpsida proteica (grup 1).

 A partir d’un altre cultiu amb l’isòtop radioactiu 32P van aconseguir obtenir virus que tenien aquest isòtop en el seu DNA (grup 2). 

 Van infectar amb aquests dos grups de virus dos cultius del bacteri Escherichia coli. 

 Després de deixar temps suficient perquè els virus infectessin els bacteris, van agitar el cultiu, mitjançant una batedora domèstica,  
per separar les càpsides buides dels virus. A continuació, mitjançant centrifugació, van separar les càpsides dels bacteris, que quedaven  
en el líquid, dels bacteris, que són més densos i es dipositen al fons formant un precipitat.

 Van observar el següent: 

– En el grup 1 la radioactivitat deguda al 35S quedava a les càpsides buides. 

– En el grup 2 van constatar que el DNA radioactiu apareixia a l’interior dels bacteris.

D’aquesta manera, Hershey i Chase van demostrar que el DNA del virus s’injecta dins del bacteri i que és aquest el que aporta  
la informació genètica per produir virus nous. 

ACTIVITATS

18. De quins tipus de molècules està constituït el virus T2?

19. Per què es van triar isòtops radioactius de S i de P, i no de C, N, 
O o H, per fer aquesta experiència?

20. Quina funció té la càpsida i quina el DNA en el bacteriòfag T2?

21. Per quina raó aquest experiment demostra que les proteïnes  
no aporten informació genètica als descendents?

Grup 1:
Virus amb sofre radioactiu 
(35S) incorporat  
a les proteïnes

Grup 2:
Virus amb fòsfor  
radioactiu (32P)  
incorporat al DNA

Virus T2

Bacteri

Coberta
buida

DNA víric

Precipitat (cèl·lules  
i continguts bacterians)

Radioactivitat 
en el líquid
(proteïna vírica)

Radioactivitat 
en el precipitat
(DNA víric)

Precipitat

Proteïna 
radioactiva

DNA

DNA 
radioactiu

Centrifugació

Centrifugació

1

2

3

4
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Saber fer ens presenta i analitza continguts 

procedimentals.

Les activitats permeten treballar la comprensió  

dels continguts.

Les activitats finals 

estan plantejades per 

desenvolupar una gran 

varietat de procediments  

i d’habilitats, com ara  

la interpretació de gràfics, 

l’elaboració d’esquemes, 

l’anàlisi de dades,  

i la discussió i recerca 

d’informació en llocs web.

Algunes de les preguntes  

procedeixen dels exàmens 

oficials d’accés  

a la universitat.

Test de la unitat. Es formulen preguntes de tipus test. Només hi ha una resposta correcta.  

Les respostes errònies resten punts a la qualificació final.  

La secció de Saber-ne més, seguint el fil dels continguts,

ens informa sobre temes d’ampliació o d’actualitat.

Les activitats apareixen 

classificades segons el seu 

nivell de dificultat.

•  Senzilla

••  Mitjana

•••  Complicada

5
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6

La presència de vida és, sens dubte, la característica principal del nostre planeta. Perquè  
en un planeta hi hagi vida cal que la seva temperatura permeti que hi hagi aigua líquida,  
ja que és el medi on tenen lloc totes les reaccions químiques necessàries per a la nutrició.  
La temperatura d’un planeta depèn de la distància a què es trobi del seu estel i de la seva mida, 
que li ha de permetre retenir els compostos gasosos. Així doncs, perquè en un planeta hi hagi  
vida cal que tingui una atmosfera que, gràcies a l’efecte d’hivernacle, eviti els canvis bruscos  
de temperatura entre el dia i la nit i que aquesta atmosfera tingui una composició adequada 
perquè la temperatura no sigui excessiva. Actualment, a més de la Terra, no coneixem cap altre 
lloc a l’Univers on hi hagi vida; malgrat això, els científics tenen esperances que si es troba algun 
altre cos celeste, planeta o satèl·lit, que disposi d’aigua líquida, és molt possible que sí que n’hi 
hagi, almenys vida de tipus bacterià.

Entre el 2022 i el 2023, l’Agència Espacial Europea (ESA) enviarà a tres llunes de Júpiter una sonda 
espacial anomenada Juice (Jupiter Ice Moons Explorer) amb l’objectiu de saber si tenen vida  
a la superfície. Està previst que hi arribi entre el 2030 i el 2031.

La composició dels éssers vius1

Lluna Ganimedes orbitant el planeta Júpiter. 
Podria tenir aigua líquida sota la capa 
superficial de glaç i, per tant, tenir vida. 
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PER COMENÇAR

  Explica en què consisteix el projecte  
de la sonda espacial Juice.

  Per què és tan important la presència 
d’aigua perquè hi pugui haver vida?

  Quines característiques ha de tenir  
un planeta o un satèl·lit per tenir aigua 
líquida?

  Hi podria haver vida al nostre planeta  
si no hi hagués oxigen i totes  

les aigües estiguessin saturades  
de matèria orgànica d’origen no 
biològic?

  Quines són les tres funcions vitals que 
duen a terme tots els éssers vius?

  Quins elements químics són més 
abundants en els éssers vius? 

  Saps quins són els nivells d’organització 
de la matèria?

CONTINGUTS

La composició dels éssers vius

7

8 Principals tècniques 
utilitzades en bioquímica

7 Les dissolucions  
i les dispersions col·loïdals

1 La biologia i els éssers vius

5 Els principis immediats  
o biomolècules

2 Els nivells d’organització

4 Els bioelements 6 Les sals minerals

3 La composició química  
de la matèria viva
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Àcid clorhídric

Àcids de l’estómac
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Bicarbonat sòdic

Dissolució 
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Dissolució neutra
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H1 H1 H1
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H1

H1
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Dissolució bàsica

Alta concentració 
d’ions hidrogen

Alta concentració 
d’ions hidroxil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cada mostra conté diferents 
proteïnes bàsiques que  
es volen separar

Gel de  
poliacrilamida

Gel entre dos vidres

Càtode

Ànode

M1 M2 M3

Gel de poliacrilamida tenyit amb blau 
de metilè i destenyit amb àcid acètic,  
que mostra els diferents tipus  
de proteïnes que hi ha a cada mostra.

Font  
de corrent 
continu
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La biologia i els éssers vius1

La biologia és la ciència que estudia la vida (bios, ’vida’; logos, ’estudi’). La ciència 
és l’estudi raonat de la matèria. En el cas de la biologia, és l’estudi de la matèria viva. 
La vida és el conjunt de tres qualitats que només presenten uns éssers determinats, 
que són la capacitat de nodrir-se, de relacionar-se i de reproduir-se. Són les anome-
nades tres funcions vitals, i els éssers que les compleixen són els éssers vius.

La biologia és, doncs, la ciència que estudia els éssers vius. I els estudia tant a nivell 
estructural (morfologia) com funcional (fisiologia). A nivell estructural, la biologia 
estudia des de l’anatomia dels animals i les plantes fins a les més simples molècules 
que els constitueixen. I a nivell funcional, comprèn des del complex comportament 
dels animals fins a les reaccions més senzilles dels àtoms que els formen.

1.1.  Les característiques dels éssers vius

Els éssers vius són éssers complexos, constituïts per una o més cèl·lules, que 
duen a terme les tres funcions vitals. 

Les característiques dels éssers vius són les següents:

  Els éssers vius són éssers necessàriament complexos. Això és degut al fet 
que necessiten interactuar amb moltes molècules externes diferents i, a la vega-
da, regular el seu funcionament intern, i això només és possible si es disposa 
d’un nombre elevat de molècules diferents.

 Les molècules dels éssers vius no es mantenen estàtiques, sinó que reaccionen i 
es transformen contínuament per poder obtenir energia o per construir estruc-
tures moleculars pròpies. El conjunt de totes aquestes reaccions químiques rep 
el nom de metabolisme.

  Són éssers cel·lulars. Tots els éssers vius estan constituïts per una o més  
cèl·lules. Els organismes formats per una sola cèl·lula s’anomenen unicel·
lulars, i els formats per moltes cèl·lules reben el nom de pluricel·lulars.

 Els éssers vius deuen la seva estructura corporal a la informació biològica con-
tinguda a les molècules dels àcids nucleics (DNA) que hi ha dintre de cada 
cèl·lula. Cadascuna d’aquestes informacions rep el nom de gen. Els gens que 
conté un ésser viu són hereditaris, és a dir, passen d’un ésser viu als seus des-
cendents.

  Es nodreixen. La nutrició és la capacitat que té l’ésser viu per captar matèria 
i energia de l’exterior i utilitzar-la en profit seu. Així pot renovar la seva estruc-
tura, créixer, desenvolupar-se (canviar de morfologia al llarg de la vida) i dur a 
terme les altres dues funcions vitals.

  Es relacionen. La relació és la capacitat per captar estímuls de l’exterior i 
emetre-hi respostes adequades. Sense la funció de relació els éssers vius serien 
incapaços de sobreviure. 

  Es reprodueixen. La reproducció és la capacitat d’originar nous individus, 
iguals o diferents al progenitor o als dos progenitors. 

Representació de la molècula  
de DNA.

Éssers vius amb grau de complexitat  
creixent. A  Bacteri (unicel·lular). B  Corall 
(pluricel·lular). C  Peix pallasso (pluricel·lular).

Els éssers vius mantenen el seu medi intern 
relativament constant, fins i tot quan  
el medi ambient és variable. Aquesta 
propietat rep el nom d’homeòstasi.

A

B

C
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El mètode científic és un procés destinat a explicar fenòmens naturals, 
establir relacions entre els fets observables i enunciar lleis que expliquin 
aquests fenòmens. En el mètode científic aplicat a la biologia es poden 
distingir les etapes següents:

1. Observació intel·ligent de la matèria viva. Es pot dur a terme a 
la natura o en un medi no natural. No es tracta d’una contemplació 
estètica qualsevol del que es veu o s’escolta, sinó d’una observació 
intel·ligent, en què l’observador intenta entendre tot el que passa. 
Aquesta etapa acaba quan es detecta algun aspecte que es desco-
neix, és a dir, quan l’observador s’ha fet una pregunta de la qual no 
sap la resposta.

 Es diu que l’observador ha arribat al plantejament d’un problema 
que s’ha de resoldre o, dit d’una altra manera, a la formulació d’una 
pregunta que cal contestar.

2. Establiment d’hipòtesis. Aquesta etapa consisteix a imaginar pos-
sibles respostes, és a dir, a imaginar possibles models de funciona-
ment que explicarien per què les coses són com aparentment sem-
blen ser. Aquesta etapa finalitza quan, després de descartar totes les 
hipòtesis que tenen menys possibilitats de ser vàlides, se’n seleccio-
na una o unes quantes que siguin creïbles.

3. Elaboració d’experiments. Aquesta etapa consisteix a dissenyar i 
fer una sèrie d’experiments que donin uns resultats que puguin 
servir per confirmar o descartar la hipòtesi inicial. Els experiments 
han d’estar dissenyats de manera que els resultats siguin incontes-
tables, és a dir, no criticables. Això implica que els resultats han de 
dependre d’una sola variable. Si depenguessin de dues variables 
o més, seria impossible saber quina és la que hi ha influït. 

 En un experiment, la variable independent és la que l’investigador 
modifica per tal de veure si influeix en els resultats, i la variable 
dependent és la que es modifica a conseqüència de l’anterior. Per 
exemple, si s’escalfa un litre d’aigua, el temps d’escalfament és la 
variable independent i la temperatura que assoleix l’aigua és la va-
riable dependent. 

 En molts experiments, per tractar d’evitar errades en el procés expe-
rimental, és habitual treballar amb un grup de control, que serveix 
de referència per comparar els efectes que provoca la variable inde-
pendent. També cal tenir en compte que no n’hi ha prou amb un sol 
experiment per demostrar un fet i que s’han de fer rèpliques, és a dir, 
cal repetir l’experiment una o dues vegades més. Això permet des-
cartar que els resultats siguin deguts a l’atzar o a factors descone-
guts.

4. Recollida i anàlisi de resultats. Aquesta etapa consisteix en la 
recollida de resultats, en l’estudi estadístic d’aquests resultats i en  
la valoració de la importància relativa que tenen respecte a la reso-
lució del problema plantejat. 

 De vegades s’arriba a conclusions inexactes a causa de l’error de 
mostreig. Com que no és possible observar o provar tots els casos 
del fenomen que s’estudia, ens hem de conformar amb una mostra. 
Si la mostra és molt petita, és probable que no representi la realitat. 
Aquest problema es resol quan la mostra s’amplia i s’aplica 
l’estadística. 

5. Conclusions. Aquesta etapa consisteix en la interpretació del 
significat dels resultats respecte a l’acceptació o no de la 
hipòtesi plantejada. Moltes vegades, a partir dels resultats s’arriba 
a una explicació diferent de la hipòtesi plantejada, i, en altres casos, 
simplement s’arriba a demostrar que la hipòtesi inicial estava equi-
vocada i que es continua desconeixent l’explicació del fenomen ob-
servat. En aquest últim cas, la investigació feta també és molt útil, 
perquè permet avançar cap a la resposta correcta.

 Quan una hipòtesi ha estat repetidament verificada per l’observació 
i l’experimentació, es pot establir l’enunciat d’una teoria o d’un 
model de funcionament del fenomen en qüestió. 

 De vegades, alguns fenòmens no es poden comprovar de manera 
definitiva, però les dades que es tenen sobre com funcionen són tan 
nombroses i significatives que, malgrat tot, s’accepta la teoria propo-
sada per explicar els fenòmens. Aquest és el cas, per exemple, de la 
teoria de l’evolució de les espècies, proposada per Darwin. Mai no 
podrem veure amb els nostres ulls com les espècies anteriors es van 
modificar i van originar les actuals, però hi ha tantes dades de dife-
rents tipus (genètiques, moleculars, paleontològiques, morfològi-
ques, embriològiques, etc.), que es té la certesa que les espècies 
actuals s’han originat per evolució de les espècies anteriors.

El mètode científic en biologia

La composició dels éssers vius 1

Resultats esperats  
(si la hipòtesi  
fos correcta)

EXPERIMENTACIÓ

Comparació

Resultats 
d’experiments 
independents

Verificacions 
repetides

Extracció  
de conclusions

Acceptació  
o rebuig  

de la hipòtesi

Enunciació  
de teories

Disseny 
d’experiments

Elaboració 
d’experiments

Anàlisi  
dels resultats 

obtinguts

Obtenció d’informació: 
observació del fenomen, 
plantejament dels problemes

Formulació 
d’hipòtesis

Boles BolesUna sola mostra Diverses mostres

Produeix Produeix

Suposició

Proporció real
20 % marrons
80 % blanques

Proporció real
20 % marrons
80 % blanques

100 % marrons 30 % marrons
70 % blanques

Suposició
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Els nivells d’organització2

Quan s’observa la matèria s’hi poden distingir diversos graus de complexitat es-
tructural, que són els anomenats nivells d’organització de la matèria. Cada 
nivell té unes propietats que no tenen els nivells inferiors. 

Els set nivells d’organització són: el subatòmic, l’atòmic, el molecular, el cel·lular, 
el pluricel·lular, el de població i el d’ecosistema.

2.1.  Els nivells subatòmic, atòmic i molecular

Els nivells subatòmic, atòmic i molecular són nivells d’organització abiòtics, és a 
dir, nivells d’organització que també existeixen en la matèria no viva. Els nivells 
superiors són de tipus biòtic, ja que són exclusius dels éssers vius. Les caracterís-
tiques més importants de cadascun d’aquests nivells són les següents:

  Nivell subatòmic. Comprèn les partícules més petites de la matèria, que 
constitueixen els àtoms: protons, neutrons i electrons.

  Nivell atòmic. Està format pels àtoms, que són la part més petita d’un element 
químic (substància simple), és a dir, d’una substància que no es pot descompon-
dre en d’altres de més senzilles. Per exemple, un àtom de ferro (Fe), un àtom 
d’oxigen (O), un àtom de carboni (C), un àtom d’hidrogen (H), etc.

 Nivell molecular. El formen les molècules, que es defineixen com a unitats 
materials formades per la unió de dos o més àtoms. La força que manté aquesta 
unió rep el nom d’enllaç químic. Són exemples de molècules una molècula 
d’oxigen (O2), una molècula de carbonat càlcic (CaCO3), una de glucosa (C6H12O6), 
etc. Les molècules que constitueixen éssers vius s’anomenen biomolècules. 

 Dins del nivell molecular es poden diferenciar diversos subnivells de complexi-
tat creixent: el subnivell de macromolècula, el subnivell de complex supramole-
cular i el subnivell d’orgànul cel·lular.

Nivell molecular

Macromolècules. Són el resultat de la unió de moltes molècules orgà-
niques petites. Cadascuna d’aquestes molècules simples rep el nom de 
monòmer, i la macromolècula que en resulta s’anomena polímer. Per 
exemple, la macromolècula del midó (polímer) és el resultat de la unió 
de moltes molècules de glucosa (monòmer).

Orgànuls cel·lulars. Estan formats per la unió de complexos supramo-
leculars. Per exemple, els lisosomes, els ribosomes i l’aparell de Golgi, 
entre d’altres. Els orgànuls cel·lulars no es consideren éssers vius per-
què són incapaços de dur a terme les tres funcions vitals per si ma-
teixos.

Complexos supramoleculars. Són el resultat de la unió de diverses macromolè-
cules. Per exemple, les glicoproteïnes que hi ha a la membrana citoplasmàtica de 
la cèl·lula són el resultat de la unió de macromolècules glucídiques i proteïnes.

Els àtoms d’oxigen s’uneixen mitjançant  
un enllaç químic i formen molècules. 

Oxigen •
••
O
•
••

8e2, 8p, 8n
Nombre atòmic 5 8
Pes atòmic 5 16

Oxigen molecular (O2)

O O

O 5  O

C C
HH

C C
HH

O

C O C O C O

C

C C C C C C

C
HH

CH 2OH

O

Glucosa

CH 2OH CH 2OH

C C
HH

C C
HH

O

C O C O C O

C

C C C C C C

C
HH

CH 2OH

O

Glucosa

CH 2OH CH 2OH

H HH

H H H

H HH

OH OH OH

OH OH OH

Aparell de Golgi.

Glicoproteïnes
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Nivell pluricel·lular

Tal·lus. És una estructura pluricel·lular 
en què totes les cèl·lules són iguals en-
tre si i, per tant, totes poden dur a terme 
les tres funcions, és a dir, són cèl·lules 
equipotents. Aquest tipus d’estructura 
la presenten les algues i els fongs 
pluricel·lulars. Les molses i les falgueres 
també presenten una fase tal·lofítica en 
el seu desenvolupament.

Teixits. Són conjunts de cèl·lules molt 
semblants entre si, especialitzades a fer 
la mateixa activitat i que comparteixen 
un mateix origen embriològic. Per exem-
ple, el teixit epitelial.

Sistemes. Són conjunts d’òrgans semblants, ja 
que estan formats pels mateixos teixits, però que 
fan actes que poden ser completament indepen-
dents. Per exemple, en el sistema muscular hi ha 
músculs que mouen el cap, n’hi ha que mouen 
els braços, n’hi ha que mouen les cames, etc.

Els sistemes i els aparells, que funcionen conjun-
tament i de forma coordinada, constitueixen l’or-
ganisme. 

Aparell digestiu.

2.2.  Els nivells cel·lular i pluricel·lular

El nivell cel·lular comprèn les cèl·lules. A nivell estructural, la cèl·lula es pot de-
finir com una estructura de matèria viva que es compon d’una membrana, un ci·
toplasma i un material genètic que conté la informació sobre la seva estructura 
i el seu funcionament. Aquest material és l’àcid desoxiribonucleic (DNA). A nivell 
funcional, la cèl·lula es pot definir com l’estructura més senzilla possible de matèria 
viva autònoma, és a dir, capaç de nodrir-se, reproduir-se i relacionar-se per si ma-
teixa. Hi ha dos tipus de cèl·lules: les cèl·lules procariotes i les eucariotes.

 Les cèl·lules procariotes són les que no tenen nucli diferenciat. El material 
genètic no està protegit per un embolcall nuclear.

 Les cèl·lules eucariotes són les que tenen nucli diferenciat. El material ge-
nètic està envoltat per una membrana i constitueix un nucli. Dins del nivell cel-
lular es diferencia el subnivell de colònies cel·lulars, com les que formen les 
algues vòlvox. Les colònies no es consideren éssers pluricel·lulars, ja que cadas-
cuna de les cèl·lules duu a terme totes les funcions de manera individual. Per 
això, si una cèl·lula queda aïllada, no té cap problema de supervivència.

El nivell pluricel·lular comprèn les estructures que estan constituïdes per més 
d’una cèl·lula. Dins d’aquest nivell es distingeixen els subnivells següents: tal·lus, 
teixit, òrgan, sistema i aparell. Els organismes que tenen aparells són els que pre-
senten un grau de complexitat més alt.

Cèl·lules eucariotes animals vistes  
amb microscopi òptic.

Aparells. Són conjunts d’òrgans que poden ser molt dife-
rents els uns dels altres, però els actes dels quals estan 
coordinats per dur a terme una funció. Per exemple, l’aparell 
digestiu està format per òrgans tan diferents com les dents, 
la llengua, l’estómac, el pàncrees, etc., i tots coordinats fan la 
funció de la digestió.

Òrgans. Són estructures constituïdes per diversos 
teixits que realitzen una funció de forma conjunta. Per 
exemple, el cor està format per teixit muscular, teixit epi-
telial i teixit nerviós, i s’encarrega de bombar la sang en 
la circulació sanguínia.

Sistema muscular.

Cor d’ésser humà.

Teixit epitelial.
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1. Quines són les característiques més importants que defineixen els éssers vius?

2. El musclo zebrat (Dreissena polymorpha) és un petit mol·lusc bivalve que des de fa  
uns quants anys ha envaït diferents hàbitats de la conca del riu Ebre. Cal fer un estudi 
sobre l’efecte de la temperatura en la producció de gàmetes, ja que es pensa que  
les temperatures superiors a 25 °C perjudiquen la formació de gàmetes d’aquesta 
espècie. Digues quina és la hipòtesi, quina la variable independent i quina la variable 
dependent. 

3. Ordena les estructures materials següents segons la complexitat (de menys complexes 
a més complexes): una cèl·lula, un electró, una població, un àtom, una formiga,  
una proteïna, un bosc i un mitocondri.

4. A quin nivell o subnivell d’organització de la matèria pertany un grup de cèl·lules  
en què cadascuna és capaç de desenvolupar les tres funcions vitals?

5. Quins són els nivells d’organització abiòtics? Per què ho són?

ACTIVITATS

Propietats emergents

Les estructures d’un nivell no tenen 
només la suma de les propietats  
de les estructures del nivell inferior 
que les formen, sinó noves 
propietats més complexes,  
les anomenades propietats 
emergents. Per exemple, tots  
els components d’un mitocondri 
posats en un tub d’assaig no duen  
a terme les funcions que sí que fa  
un mitocondri. Aquesta idea se sol 
expressar amb la frase «el tot  
és més gran que la suma  
de les parts».

SABER-NE MÉS

2.3.  Els nivells de població i d’ecosistema

S’entén per població el conjunt d’individus de la mateixa espècie que viuen en 
una mateixa zona i en un mateix temps. Per exemple, la població de conills que 
actualment viuen al massís del Montseny.

Un ecosistema és un conjunt de poblacions de diferents espècies que viuen inter-
relacionades, la comunitat o biocenosi, i que s’interrelacionen també amb les 
condicions fisicoquímiques del lloc on viuen, el biòtop.

El conjunt d’ecosistemes de tota la Terra rep el nom de biosfera. Alguns autors, 
però, consideren la biosfera com un sol ecosistema, que és el nivell més complex 
d’organització dels éssers vius.

Nivells d’organització.

 Els àtoms s’uneixen entre si i formen 
molècules de mides diferents, algunes  
de molt grans (macromolècules). 

 Àtoms i molècules constitueixen  
els orgànuls cel·lulars que formen part  
de les cèl·lules.

 Les cèl·lules s’associen per formar teixits, 
com el teixit ossi.

 Els teixits formen òrgans, com els ossos, 
que componen aparells i sistemes.

 El sistema esquelètic i altres aparells  
i sistemes treballen junts per conformar  
un organisme.

 Una població està formada d’organismes 
de la mateixa espècie.

 Les poblacions de diferents espècies  
que habiten una regió específica 
constitueixen una comunitat,  
la qual, conjuntament amb els factors 
abiòtics del medi, s’anomena ecosistema. 

 El planeta Terra i totes les seves 
comunitats formen la biosfera.

Àtom

Molècula

Cèl·lula

Teixit

Sistema

Òrgan

Organisme

Població

Biosfera

Ecosistema
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 Molècula. És la unió de dos o més àtoms. Aquests poden ser del mateix tipus, i 
reben el nom de molècules homogènies, com per exemple, les molècules dels 
gasos oxigen (O2), nitrogen (N2), hidrogen (H2), etc.; o de diferent tipus, i són mo-
lècules heterogènies, com per exemple, l’aigua (H2O), el clorur sòdic (NaCl), etc.

 Substància composta. És la formada per dos o més elements químics. La seva 
part més petita és una molècula heterogènia, és a dir, formada per àtoms de di-
ferent tipus.

Oxigen •
••
O
•
••

8e2, 8p, 8n 
Nombre atòmic 5 8
Pes atòmic 5 16

Nitrogen ••
•
N
•
•

7e2, 7p, 7n
Nombre atòmic 5 7
Pes atòmic 5 14

Hidrogen H •

1e2, 1p, 0n
Nombre atòmic 5 1
Pes atòmic 5 1

Carboni •
•
C
•
•

6e2, 6p, 6n
Nombre atòmic 5 6
Pes atòmic 5 12

Estructura atòmica dels àtoms d’hidrogen, oxigen, carboni i nitrogen.

*Electró. Partícula de càrrega elèctrica 
negativa que forma part dels àtoms. 
Es troba a l’escorça i té una massa molt 
petita comparada amb la massa total  
d’un àtom.

*Neutró. Partícula sense càrrega 
elèctrica que, juntament amb els protons, 
constitueix el nucli dels àtoms.

*Protó. Partícula de càrrega elèctrica 
positiva que, juntament amb els neutrons, 
constitueix el nucli dels àtoms.

La composició química de la matèria viva3

Els conceptes químics fonamentals per entendre la composició de la matèria són: 
element químic, àtom, molècula, substància composta i enllaç químic.

3.1.  Els elements químics, els àtoms i les molècules

 Element químic o substància simple. És una substància que no es pot des-
compondre en d’altres mitjançant reaccions químiques. Això és degut al fet que 
està constituïda per un sol tipus d’àtoms. Per exemple, són elements químics 
l’hidrogen (H), l’oxigen (O), el carboni (C), el nitrogen (N), etc. Es coneixen més 
de 115 elements elements, 92 dels quals es troben en la natura; la resta d’ele-
ments s’obtenen artificialment.

 Àtom. És la part més petita d’un element químic. Els àtoms bàsicament estan 
constituïts per un nucli format per protons* i neutrons* i una escorça formada 
per electrons*. En general hi ha el mateix nombre de protons, de neutrons i 
d’electrons. Una excepció és l’àtom d’hidrogen, que només té 1 protó i 1 electró, 
i està mancat de neutró.
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Els enllaços químics

S’anomena enllaç químic la unió entre àtoms, molècules o ions. Un ió és un àtom o una molècula amb càrrega elèctrica. En la matèria viva, els 
principals tipus d’enllaços són l’enllaç iònic, entre ions; l’enllaç covalent, entre àtoms, i els enllaços intermoleculars, entre molècules.

 L’enllaç iònic es dóna quan un dels àtoms capta electrons de l’altre. 
L’àtom que en capta es transforma en un ió negatiu o anió, i el que en 
perd, en un ió positiu o catió. Aleshores, l’anió i el catió queden units per 
atracció electrostàtica. Un exemple n’és l’enllaç iònic entre l’anió clorur 
(Cl2) i el catió sodi (Na1), que constitueix el NaCl o sal comuna. Moltes 
molècules formades per enllaços iònics es dissolen en aigua a causa de 
l’acció de les càrregues elèctriques que presenta la molècula d’aigua.

 Els àtoms tenen tendència a tenir vuit electrons en el seu últim orbital 
(llei de l’octet), excepte l’hidrogen, que té tendència a tenir-ne dos en el seu únic orbital. Si un àtom té menys de quatre electrons en l’últim or-
bital, té tendència a donar-los i quedar-se amb càrrega positiva. Per això rep el nom d’element químic electropositiu o metàl·lic. En canvi, si 
té més de quatre electrons en l’últim orbital, té tendència a captar electrons i tenir càrrega negativa. Per això rep el nom d’element químic 
electronegatiu o no metàl·lic. L’enllaç iònic es dóna entre àtoms d’electronegativitat molt diferent.

 L’enllaç covalent es forma quan dos àtoms comparteixen electrons. Cada parell d’electrons compartits, que són electrons que giren al voltant 
dels dos nuclis atòmics, forma un enllaç covalent. És un enllaç molt fort. Si uns àtoms atrauen més cap a si els electrons, es formen molècules 
amb un pol 1 i un altre 2, és a dir, molècules dipolars, com passa amb la molècula d’aigua esmentada abans (H2O).

Enllaç iònic del NaCl. Xarxa cúbica del NaCl.

NaCl 
Clorur sòdic5 Na1 (catió)

Na1Na

5 Cl2 (anió)

Cl2
•

Na
 

x
x

x x

Cl
x x

•
x

••
••
Cl
x x

•

1 2

Comparació de la distribució de càrregues en diferents tipus enllaços.

Diagrama de les òrbites dels primers divuit elements químics.

Enllaç iònic Enllaç covalent 
apolar

Enllaç  
covalent polar

3a
capa

1a
capa

2a
capa

Argó
Ar18

Clor
Cl17

Sofre
S16

Fòsfor
P15

Silici
Si14

Alumini
Al13

Magnesi
Mg12

Sodi
Na11

Neó
Ne10

Fluor
F9

Oxigen
O8

Nitrogen
N7

Carboni
C6

Bor
B5

Beril·li
Be4

Liti
Li3

Heli
He22

He

Hidrogen
H1

Nombre atòmic

Símbol

Diagrama 
electrònic

1 12 21 
2

Enllaços covalents apolar (H2, O2, N2, CH4) i polar (H2O).

Hidrogen molecular (H2)

Aigua (H2O)

Oxigen molecular (O2)

Nitrogen molecular (N2)

Metà (CH4)

H2H

N5N

N N

H H

H

H

H
C

H

O5O

O O

H H

H O H

H

H C H

H
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 6. Digues, de dos tipus d’àtoms de nombre atòmic 12 i 17, quin serà més electronegatiu  
i quin ho serà menys sabent que la tendència és tenir dos electrons en el primer  
orbital i vuit en el segon i que, en aquest darrer, si n’hi ha menys de quatre,  
la tendència serà desprendre-se’n, i si en té més de quatre, la tendència serà captar 
els que li falten per arribar a vuit.

 7. Consulta una taula periòdica i ordena de més a menys electronegativitat  
els elements N, O, H, C i S.

 8. Quins són els enllaços febles no covalents que trobem en la matèria viva?

 9. Dibuixa un pont d’hidrogen entre dues molècules d’aigua i explica com té lloc.

10. Com es forma un enllaç iònic? Entre quins tipus d’àtoms es pot produir?

11. Quan es produeix una interacció hidrofòbica? Quines estructures biològiques són 
estabilitzades per les interaccions hidrofòbiques?

ACTIVITATS

Els enllaços intermoleculars

Són els enllaços febles que es produeixen entre molècules i els permeten mantenir 
una estructura funcional. Els casos més importants són l’enllaç d’hidrogen, o pont 
d’hidrogen, l’enllaç per forces de Van der Waals, les interaccions hidròfobes o hidrofò-
biques* i els punts disulfur.

 Enllaç d’hidrogen o pont d’hidrogen. Es dóna entre les molècules dipolars dels 
hidrurs (H2O, NH3, H2S...) i es produeix perquè quan l’hidrogen estableix un enllaç 
covalent amb un altre àtom, els electrons compartits es distribueixen asimètrica-
ment, pel fet que l’únic protó del nucli d’hidrogen té molta menys força que el nucli 
de l’altre àtom. El resultat és que l’hidrogen queda amb una lleugera càrrega positi-
va i l’altre àtom (N, O...), amb una càrrega negativa. Això permet establir una atracció 
dèbil entre l’àtom d’hidrogen i un àtom electronegatiu proper, que s’anomena pont 
d’hidrogen.

 Enllaç per forces de Van der Waals. Es dóna entre molècules apolars, a causa 
de les atraccions electrostàtiques que s’originen, en determinats moments, perquè 
la distribució electrònica es torna asimètrica per atzar, i així sorgeixen dipols instan-
tanis. Aquests permeten l’atracció intermolecular. Com més gran és una molècula, 
més força assoleix aquest enllaç, ja que hi ha més punts d’atracció possibles i les 
capes electròniques es deformen més fàcilment. Aquest tipus de forces també sor-
geixen entre molècules polars, i n’augmenten l’atracció.

 Interaccions hidrofòbiques. Les molècules apolars, 
que no tenen àtoms carregats elèctricament, no es po-
den dissoldre en aigua. I en aquest medi aquós, tendei-
xen a agrupar-se entre elles i evitar el contacte amb les 
molècules d’aigua. Aquesta reunió de molècules s’ano-
mena interacció hidrofòbica (aversió a l’aigua). Les in-
teraccions hidrofòbiques són importants en la formació 
i el manteniment de les membranes cel·lulars.

 Ponts disulfur. Es formen quan reaccionen dos grups 
tiol (2S2H), que contenen sofre. És un fort enllaç que té 
molta importància en l’estructura, el plegament i la fun-
ció de les proteïnes. 

Enllaç d’hidrogen entre una molècula d’aigua i una 
molècula d’amoníac. Es produeix una atracció entre  
la càrrega positiva parcial de l’àtom de H de l’aigua  
i la càrrega negativa parcial de l’àtom de N de l’amoníac.

Interacció hidrofòbica. Esquema d’una micel·la, que és una estructura que adopten 
alguns lípids, amb una orientació en què la part hidrofòbica queda  
a l’interior, i la part hidròfila, a l’exterior.

Aigua
(H2O)

Enllaç d’hidrogen

Amoníac
(NH3)

d1

d1

d1

d1

d1

d2

d2

H

H

H H

N

O

H

Part hidrofílica

Part hidrofòbica

MEDI  
AQUÓS

*Hidròfob o hidrofòbic. Que rebutja 
l’aigua.
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El fet que la vida s’originés en el medi 
aquàtic condiciona els alts percentatges 
d’aigua dels éssers vius.

Composició química de l’ésser humà.

Els bioelements4

Si es fa una anàlisi química de cadascun dels diferents elements que formen els 
éssers vius, es troba que la matèria viva està constituïda per uns setanta elements 
químics, que són gairebé la totalitat dels elements estables que hi ha a la Terra, tret 
dels gasos nobles. Aquests elements químics que es troben en la matèria viva re-
ben el nom de bioelements o elements biogènics.

Els bioelements es poden classificar en dos grups: els bioelements primaris i els 
bioelements secundaris.

 Bioelements primaris. Són els indispensables per a la formació de les biomo·
lècules orgàniques (glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics). Aquestes són 
les molècules que constitueixen tots els éssers vius i que, a més, en la natura, tan 
sols les produeixen aquests. Per això, les biomolècules també s’anomenen prin·
cipis immediats de la vida. Són un grup de sis elements que constitueixen el 
96,2 % del total de la matèria viva: l’oxigen (O), el carboni (C), l’hidrogen (H), el 
nitrogen (N), el fòsfor (P) i el sofre (S).

 Bioelements secundaris. Són la resta dels bioelements. En aquest grup  
se’n poden distingir dos tipus: els indispensables, que són els que no poden 
faltar perquè són imprescindibles per a la vida de la cèl·lula i que, en més o 
menys proporció, es troben en tots els éssers vius, i els variables, que són els 
que sí que poden faltar en alguns organismes.

 Són bioelements secundaris indispensables el calci (Ca), el sodi (Na), el po-
tassi (K), el magnesi (Mg), el clor (Cl), el ferro (Fe) i el iode (I).

 Són exemples de bioelements secundaris variables, per exemple, el brom 
(Br), el zinc (Zn) i el titani (Ti).

Segons l’abundància amb què es troben, es distingeixen dos tipus de bioelements: 
els bioelements plàstics, que són els onze elements que constitueixen més del 
99 % del pes de la matèria viva, i els oligoelements, que són els que es troben en 
proporcions inferiors al 0,1 %. No hi ha una relació directa entre abundància i es-
sencialitat. Per exemple, alguns oligoelements són indispensables ja que no te-
nen funció estructural, sinó catalitzadora, és a dir, actuen com a acceleradors de 
reaccions químiques. Els onze bioelements plàstics són: el carboni (C), l’hidrogen 
(H), l’oxigen (O), el nitrogen (N), el fòsfor (P), el sofre (S), el sodi (Na), el potassi (K), 
el calci (Ca), el magnesi (Mg) i el clor (Cl).

4.1.  Els bioelements primaris

Si es compara la composició atòmica de la biosfera, és a dir, de la matèria viva que 
hi ha a la Terra, amb la composició de l’atmosfera, de la hidrosfera i de la litosfera, 
se’n poden deduir les conclusions següents:

 Els alts percentatges d’hidrogen i d’oxigen a la biosfera són deguts al fet que la 
matèria està constituïda per aigua en un percentatge que varia del 65% (orga-
nismes terrestres) al 90 % (organismes aquàtics). Al seu torn, això és així perquè 
totes les reaccions químiques que es duen a terme en els éssers vius es desen-
volupen en el medi aquós. No és possible la matèria viva sense aigua. Tot això es 
relaciona amb el fet que la vida es va originar en el medi aquàtic.

 Els percentatges dels altres bioelements primaris (C, N, S i P) de la biosfera són 
molt diferents dels que s’han trobat a l’atmosfera, la hidrosfera o la litosfera, per 
la qual cosa no es pot deduir que la matèria viva s’hagi format a partir dels ele-
ments més abundants, sinó a partir tan sols d’aquells (C, H, O, N, P i S) que, 
gràcies a les propietats que tenen, són capaços de constituir-la.

Per cada  

10.000  
àtoms

6.260 són 
d’hidrogen

2.575 són 
d’oxigen

950 són  
de carboni

140 són  
de nitrogen

els 75 restants són

33 de calci

23 de fòsfor

6 de potassi

5 de sofre

4 de sodi

3 de clor

1 de magnesi

0,1 de ferro

Indicis de: coure, manganès, 
iode, cobalt, zinc.
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La composició dels éssers vius 1

Àtom del carboni. Les quatre valències  
del carboni es disposen cap als vèrtexs  
d’un hipotètic tetraedre.

Els enllaços que estableix el carboni poden 
ser simples, dobles o triples.

Propietats dels bioelements primaris

 Una propietat comuna de tots els bioelements primaris és que tenen una massa 
atòmica relativament petita, i això afavoreix que, en combinar-se entre si, 
s’estableixin enllaços covalents estables. Com més petit és un àtom, més gran és 
la tendència del nucli positiu a completar el seu darrer orbital* amb els electrons 
que formen els enllaços i, per tant, més estables són aquests enllaços.

 L’àtom de carboni té quatre electrons a la perifèria i pot formar enllaços cova-
lents apolars estables amb altres àtoms de carboni i, també, amb àtoms d’hidro-
gen. Això li permet constituir llargues cadenes hidrocarbonades (macromo-
lècules) que són apolars i, per tant, insolubles en aigua, la qual cosa és 
necessària per poder constituir estructures estables. 

 Els enllaços que s’estableixen poden ser simples 
(2CH22CH22), dobles (–CH5CH–) o triples (2C;C2). Po-
den presentar radicals afegits formats pels altres elements 
(5O, 2OH, 2NH2, 2SH, 2H2PO4, etc.). Atès que l’oxigen, el 
nitrogen i el sofre són elements electronegatius, quan esta-
bleixen enllaços amb l’hidrogen donen lloc a molècules di-
polars i, si se n’afegeixen suficients a una cadena hidrocar-
bonada, aquesta pot arribar a ser soluble, la qual cosa és 
necessària per reaccionar amb d’altres. Les cadenes es po-
den replegar de formes diferents i, com que els quatre en-
llaços del carboni estan dirigits cap als quatre vèrtexs d’un 
tetraedre imaginari, es poden formar estructures tridimen-
sionals. Tot això possibilita la formació de diferents tipus de 
molècules amb l’estructura tri dimensional necessària.

 Així doncs, la diversitat molecular permet que l’ésser viu 
pugui reconèixer la diversitat de molècules externes i les 
pugui aprofitar com a font d’energia i com a font de matèria 
per constituir estructures supramoleculars, com són la 
membrana plasmàtica i els orgànuls cel·lulars. D’altra ban-
da, les grans macromolècules que forma el carboni permeten que una de sola 
pugui contenir tota la informació sobre com és i com funciona un organisme. 
D’aquesta manera, si es replica, es pot transmetre aquesta informació als des-
cendents, acció imprescindible per a la continuïtat de la vida.

 L’hidrogen és l’altre element que resulta indispensable per formar la matèria 
orgànica*. Entre l’hidrogen i el carboni es forma un enllaç covalent prou fort per 
ser estable, però no tant com per impedir que es trenqui. Les molècules que 
estan formades únicament per carboni i hidrogen són covalents apolars, és a dir, 
són insolubles en aigua.

 L’oxigen és el bioelement primari més electronegatiu. Per això, quan s’enllaça 
amb l’hidrogen atrau cap a si l’únic electró de l’hidrogen i s’originen pols elèc-
trics. A causa d’això, els radicals 2OH, 2CHO i 2COOH són radicals polars. 
Quan aquests substitueixen alguns hidrògens d’una cadena hidrocarbonada, 
poden donar lloc a molècules com ara la glucosa (C6H12O6), que són solubles en 
líquids polars com l’aigua. 

 El nitrogen es troba bàsicament formant els grups amino (2NH2) dels aminoà-
cids* i de les bases nitrogenades dels àcids nucleics.

 El sofre es troba principalment en forma de radical sulfhidril (2SH) en moltes 
proteïnes. Aquests radicals formen enllaços que mantenen l’estructura de les 
pro teïnes.

 El fòsfor es troba bàsicament constituint grups fosfat (PO4)32 units entre si 
2PO2

3~PO2
3 ~PO3

22. Quan es trenca l’enllaç entre dos grups fosfats, tal com 
passa en la molècula anomenada ATP, s’allibera molta energia.

109,5 °

109,5 °

*Aminoàcids. Molècules que 
constitueixen les proteïnes.

*Matèria orgànica. Matèria constituïda 
bàsicament per carboni i hidrogen.

*Orbital. Cadascuna de les zones  
de l’espai a l’entorn de nuclis atòmics  
on és més probable trobar un electró.

Enllaç simple 

carboni-hidrogen

Enllaç doble 

carboni-oxigen

Enllaç triple 

carboni-carboni

C  C

C  C

C  O

C  O

C  H

C  H
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4.1.  Els bioelements secundaris

Els bioelements secundaris tenen diferents funcions. S’hi poden distin-
gir els que són abundants i els que solen ser oligoelements.

Els més abundants són el Na, el K, el Mg i el Ca. Els ions Na1, K1 i Cl2 
són els més abundants en els medis interns i, a l’interior de les cèl·lules, 
intervenen en el manteniment del grau de salinitat i en l’equilibri de 
càrregues elèctriques a una banda i l’altra de la membrana plasmàtica.

 El sodi (Na1) i el potassi (K1) són fonamentals en la transmissió de 
l’impuls nerviós.

 El magnesi (Mg21) és un component de molts enzims i del pigment 
clorofil·la.

 El calci, en forma de carbonat (CaCO3), dóna lloc a les closques dels 
mol·luscs i als esquelets de molts altres animals i, com a ió (Ca21), ac-
tua en moltes reaccions, com ara en els mecanismes de la contracció 
muscular.

Entre els oligoelements cal esmentar, per la importància de les funcions 
que exerceixen, el Fe, el Zn, el Cu, el Co, el Mn, el Li, el Si, el I i el F. 

El ferro és necessari per sintetitzar l’hemoglobina de la sang; el zinc 
s’associa a l’acció de l’hormona insulina, que regula la concentració de 
sucre a la sang; el coure es requereix per formar l’hemocianina, el pig-
ment respiratori de molts invertebrats aquàtics; el cobalt fa falta per 
sintetitzar la vitamina B12; el manganès actua com a factor de creixe-
ment; el liti actua incrementant la secreció dels neurotransmissors i per 
això afavoreix l’estabilitat de l’estat d’ànim; el silici dóna rigidesa a les 
tiges de les gramínies i dels equisets; el iode és necessari per formar 
l’hormona tiroxina, responsable del ritme del metabolisme energètic,  
i el fluor es troba a l’esmalt de les dents i als ossos.

La formulació orgànica

Els hidrocarburs són les molècules formades per àtoms de C i de H. Poden formar 
cadenes lineals, les anomenades cadenes alifàtiques, i cadenes tancades,  
les anomenades cadenes cícliques, pròpies dels compostos aromàtics. 

En les cadenes alifàtiques, si tan sols hi ha enllaços simples entre els carbonis, 
s’anomenen segons el nombre de carbonis: metà (CH4), età (C2H6), propà (C3H8), butà 
(C4H10), pentà (C5H12), hexà (C6H14), heptà (C7H16), octà o benzina (C8H18), etc. 

Si hi ha un doble enllaç, la terminació és en -è, i si és triple, la terminació és en -í.  
S’ha d’especificar amb un nombre el primer carboni de l’enllaç no simple, per exemple, 
1-butè (CH25CH2CH22CH3).

Si un radical hidrogen (2H) és substituït per un radical alcohòlic o hidroxil (2OH), 
la terminació és en -ol o -ílic; per exemple, etanol o alcohol etílic (CH32CH2OH), 
propantriol o glicerina (CH2OH2CHOH2CH2OH); si ho és per un grup amino (2NH2),  
la terminació és -amina; per exemple, l’etilamina (CH32CH2NH2), i si ho és per un grup 
metil (2CH3), etil (2CH22CH3), etc., s’anteposa com a prefix; per exemple, el 2-metil-1 
3-butadiè, també anomenat isoprè (CH25C(CH3)2CH5CH2).

Si presenta un grup cetònic (2CO2), la terminació és en -ona; com per exemple,  
la propanona o acetona (CH32CO2CH3). 

Si presenta un grup aldehid (2CHO), la terminació és -al o -aldehid; per exemple, 
el propanal o gliceraldehid (CH32CH22CHO). Si presenta un grup àcid o carboxil 
(2COOH), la terminació és en -oic; per exemple, l’àcid etanoic o àcid acètic 
(CH32COOH).

F  Formula els compostos següents: metanal, alcohol propílic, etilè, acetaldehid, àcid 
butanoic, metanol, àcid metanoic, àcid butíric i àcid etandioic.

SABER-NE MÉS

12. Per què el carboni i no el silici ha permès 
la matèria viva?

13. Significa el mateix matèria viva que 
matèria orgànica?

14. Per què l’oxigen permet obtenir tanta 
energia a partir de la matèria orgànica?

15. Per què el fòsfor permet emmagatzemar 
energia d’ús immediat?

16. Per què hi ha bioelements que són 
indispensables malgrat que tan sols n’hi 
ha traces?

17. Per què es creu que la vida va aparèixer 
en el medi aquós?

18. Corregeix el text següent:

 «El carboni, l’oxigen, l’hidrogen i el nitrogen 
són oligoelements de pes atòmic baix, fet 
que els impedeix formar enllaços covalents. 
Són elements escassos a les capes més 
externes de la Terra i els compostos 
químics que formen no es dissolen bé  
en aigua.»

ACTIVITATS

Propanona o acetona CH3 CO CH3

 H O H
 | || |
H C C C H
 |  |
 H  H

Butà C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3

 H H H H
 | | | |
H C C C C H
 | | | |
 H H H H

1-propanol CH3 CH2 CH2OH

 H H H H
 | | | |
H C C C C OH
 | | | |
 H H H H

Metà CH4 H
|

H C H
|
H
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La composició dels éssers vius 1

Els principis immediats o biomolècules5

Si s’efectua una anàlisi física de la matèria viva, de manera que es pugui separar 
cadascuna de les substàncies que la componen sense que aquestes s’alterin, s’ar-
riba als anomenats principis immediats o biomolècules. Els mètodes utilitzats 
per dur a terme aquesta anàlisi són l’evaporació, la filtració, la destil·lació, la diàli-
si, la cristal·lització, l’electroforesi i la centrifugació.

Els principis immediats poden ser simples o compostos. S’anomenen simples 
quan les molècules estan formades per àtoms del mateix tipus, com és el cas de 
l’oxigen (O2), i compostos quan hi ha àtoms de diferents elements, com ara l’ai-
gua (H2O). Els principis immediats compostos poden ser inorgànics, com l’aigua, 
les sals minerals (carbonats, fosfats, etc.) i el diòxid de carboni (CO2), i orgànics, 
és a dir, constituïts bàsicament per polímers de carboni i hidrogen, com ara els 
glúcids, els lípids, les proteïnes i els àcids nucleics.

5.1.  L’aigua

L’aigua és la substància química més abundant en la matèria viva. En els humans 
adults representa el 63 % del seu pes; en l’embrió humà, el 94 %, i en les algues, el 
95 %. Entre els límits inferiors hi ha els ossos, amb el 22%; algunes llavors, amb  
el 20 %, i la dentina de les dents, amb tan sols el 10 %. Hi ha una relació directa 
entre el contingut en aigua i l’activitat fisiològica d’un organisme. Els percentat-
ges més baixos es donen en éssers amb vida latent, com ara llavors, espores, etc.

L ’aigua es troba en la matèria viva en tres formes:

 Com a aigua circulant; per exemple, a la sang, a la saba, etc.

 Com a aigua intersticial, entre les cèl·lules, sovint força adherida a la subs-
tància intercel·lular («aigua d’imbibició»), com succeeix en el teixit conjuntiu.

 Com a aigua intracel·lular, al citosol i a l’interior dels orgànuls cel·lulars.

En els éssers humans, l’aigua circulant representa el 8 % del seu pes; l’aigua in-
tersticial, el 15 %, i l’aigua intracel·lular, el 40 %.

Els organismes poden aconseguir l’aigua directament a partir de l’aigua exterior o 
a partir d’altres biomolècules per mitjà de diferents reaccions bioquímiques; és el 
que s’anomena aigua metabòlica. Per exemple, a partir de l’oxidació de la glucosa, 
es produeix aigua: 

C6H12O6 1 6O2 → 6CO2 1 6H2O

L’aigua, a temperatura ambient, és líquida, al contrari del que caldria esperar, 
si es considera que altres molècules d’un pes molecular semblant, com el CO2, 
el NO2, el SO2, etc., són gasos. Aquest comportament físic és degut al fet que en 
la molècula d’aigua els dos electrons dels dos hidrògens estan desplaçats cap a 
l’àtom d’oxigen. Per això en la molècula apareix un pol negatiu, on hi ha l’àtom 
d’oxigen, a causa de la densitat electrònica més alta, i dos pols positius, on hi ha 
els dos nuclis d’hidrogen, a causa de la densitat electrònica més baixa. Així doncs, 
les molècules d’aigua són dipolars.

Entre els dipols de l’aigua s’estableixen les forces d’atracció anomenades enllaç 
d’hidrogen, que originen grups de tres, quatre i fins a poc més de nou molècu-
les. Amb això, s’assoleixen pesos moleculars alts i el H2O es comporta com un 
líquid. Aquestes agrupacions duren fraccions de segon (de 10210 a 10221 s), la qual 
cosa confereix a l’aigua totes les seves propietats de fluid. En realitat, coexisteixen 
aquests petits polímers d’aigua amb molècules aïllades que omplen els buits. Ponts d’hidrogen entre molècules d’aigua.

Molècula d’aigua. Al voltant de l’oxigen es 
concentra una densitat de càrrega negativa, 
i al voltant del nuclis d’hidrogen,  
que queden desproveïts parcialment  
dels seus electrons, es manifesta  
una càrrega positiva.

Biomolècules

Simples

Oxigen molecular (O2)

Nitrogen molecular (N2)

Compostes

Inorgàniques Orgàniques

Aigua (H2O)

Diòxid  
de carboni 
(CO2)

Sals minerals  
(NaCl, 
CaCO3...)

Glúcids, constituïts  
per C, H i O

Lípids, constituïts 
bàsicament per C i H

Proteïnes, 
constituïdes per C, H, 
O, N i S

Àcids nucleics, 
constituïts per C, H,  
O, N i P

d2

d1 d1

H H

O

d2

d1

d1
d2d2

d1

d2d1

Ponts 
d’hidrogenH

H
O

H2O
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Característiques fonamentals de l’aigua

 Elevada força de cohesió entre les molècules gràcies als enllaços 
d’hidrogen. Això explica que l’aigua sigui un líquid gairebé incom-
pressible, idoni per donar volum a les cèl·lules, provocar la turgència 
de les plantes, constituir l’esquelet hidrostàtic d’anèl·lids i celente-
rats, etc. També explica que l’aigua tingui una elevada tensió su-
perficial, és a dir, que la seva superfície oposi una gran resistència a 
trencar-se. Això permet que molts organismes visquin associats a 
aquesta pel·lícula superficial i que la saba bruta ascendeixi pels tubs 
capil·lars. El fenomen de la capil·laritat depèn tant de l’adhesió de 
les molècules d’aigua a les parets dels conductes com de la cohesió 
de les molècules d’aigua entre si.

 Elevada calor específica. És la quantitat de calor que s’ha de donar 
a una substància química determinada per augmentar-ne la tempera-
tura. La temperatura d’un cos és donada pel grau d’agitació de les 
seves molècules. Com que les molècules d’aigua formen polímers, 
perquè estiguin lliures i agitades cal trencar molts enllaços d’hidro-
gen. Per tant, per augmentar la temperatura de l’aigua s’ha d’escalfar 
molt. Per això l’aigua té una elevada calor específica. Això la conver-
teix en estabilitzador tèrmic de l’organisme davant dels canvis brus-
cos de temperatura de l’ambient.

 Elevada calor de vaporització. És la quantitat de calor que s’ha de 
donar a una substància química determinada per aconseguir que 
canviï d’estat i passi a l’estat gasós. En l’aigua té un valor alt pel fet 
que per passar de l’estat líquid al gasós cal trencar tots els enllaços 
d’hidrogen, cosa que la converteix en una bona substància refrige-
rant quan s’evapora, que és el que passa amb la suor.

 Densitat més alta en estat líquid que en estat sòlid. Això expli-
ca que el gel floti a l’aigua i que formi una capa superficial termoaï-
llant que permet la vida a sota, en rius, mars i llacs. Si el gel fos més 
dens que l’aigua, al final es gelaria tota l’aigua.

 Elevada constant dielèctrica. Pel fet de tenir molècules dipolars, 
l’aigua és un gran medi dissolvent de compostos iònics, com les sals 
minerals, i de compostos covalents polars, com els glúcids. El procés 
de dissolució és degut al fet que les molècules d’aigua, com que són 
polars, es disposen al voltant dels grups polars del solut; en el cas 
dels compostos iònics, ar riben a desdoblar-los en anions i cations, 
que així queden envoltats per molècules d’aigua. Aquest fenomen 
s’anomena solvatació iò nica.

 Aquesta capacitat dissolvent de l’aigua i la seva abundància en el 
medi natural expliquen que sigui el vehicle de transport de moltes 
substàncies i el medi on es fan totes les reaccions químiques de l’or-
ganisme, com per exemple la digestió dels aliments i la distribució 
dels nutrients resultants.

 Baix grau d’ionització. De cada 10.000.000 de molècules d’aigua, 
només una es troba ionitzada:

 H2O → 2 H1 1 OH2

 Això explica que la concentració d’ions hidrogen (H1) i d’ions hidroxil 
(OH2) sigui de només 1027 mols per litre. Atesos els baixos nivells de 
H1 i de OH2, si s’afegeix a l’aigua un àcid (s’hi afegeix H1) o una base 
(s’hi afegeix OH2), encara que sigui molt poca quantitat, aquests  

19. Totes les característiques fonamentals de l’aigua es deriven 
d’una sola propietat. Quina?

20. Dibuixa l’estructura de la molècula d’aigua i indica  
les diferències de càrrega que hi ha. Per quin motiu es produeix 
aquesta distribució asimètrica de càrregues elèctriques?

ACTIVITATS

SOLUBILITZACIÓH2O

H2O
2

2

2
2

2
2

2 2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

1 1

1

1

11

1

1

1

1
1

1

1 1

1
1

1
11

1 1

1

1

1

1

1

1
1

1 1

11

1

1

1
1

Na1 Na1

Cl2

Cl2

NaCl

nivells varien bruscament. Un ió hidrogen H1 és simplement un protó. 
En l’aigua s’ajunta a una molècula de H2O i forma un ió hidroni (H3O1). 
Per tant, hi ha una equivalència entre els termes ió hidrogen, ió hidro-
ni i protó.

Funcions de l’aigua en els éssers vius

A causa de les peculiaritats de l’aigua, aquesta exerceix funcions impor-
tants en els organismes vius. Les més importants són:

 Funció dissolvent i de transport de les substàncies. A l’aigua, 
medi aquós, tenen lloc gairebé totes les reaccions biològiques. Això li 
permet ser el mitjà de transport de les substàncies des de l’exterior 
fins a l’interior dels organismes i en el mateix organisme.

 Funció bioquímica. L’aigua intervé en nombroses reaccions quími-
ques, per exemple, en la hidròlisi (ruptura d’enllaços amb la interven-
ció de l’aigua) que es dóna durant la digestió dels aliments, en la fo-
tosíntesi com a font d’hidrogen, etc.

 Funció estructural. El volum i la forma de les cèl·lules que estan 
mancades de membrana rígida es mantenen gràcies a la pressió que 
exerceix l’aigua interna. Quan les cèl·lules perden aigua, perden la 
turgència natural, s’arruguen i fins i tot es poden trencar (lisi).

 Funció mecànica amortidora. Per exemple, els vertebrats tenen a 
les articulacions mòbils bosses de líquid sinovial que evita el frega-
ment entre els ossos.

 Funció termoreguladora. És deguda a la seva elevada calor espe-
cífica i a la seva elevada calor de vaporització. Per exemple, els ani-
mals, quan suen, expulsen aigua, la qual, en evaporar-se, pren calor 
del cos i, com a conseqüència, aquest es refreda.

Acció dissolvent de l’aigua sobre els compostos iònics i solvatació 
d’aquests.

L’elevada força de cohesió de les molècules de l’aigua és aprofitada 
per alguns insectes, com ara els sabaters, per desplaçar-s’hi  

pel damunt.
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Les diatomees són els components 
majoritaris del plàncton. Tenen un esquelet 
de sílice. 

L’esquelet dels peixos, com el de qualsevol 
vertebrat, està compost de fosfat de calci. 

 Les sals minerals6

Les sals minerals es poden trobar en els éssers vius de tres formes: precipitades, 
dissoltes o associades a substàncies orgàniques.

 Les sals minerals precipitades constitueixen estructures sòlides, insolubles, 
amb funció esquelètica. Per exemple, el carbonat càlcic de les closques dels 
mol·luscs; el fosfat càlcic, Ca3(PO4)2 i el carbonat càlcic que, dipositats sobre el 
col·lagen, constitueixen els ossos; la sílice (SiO2) dels exosquelets de les diato-
mees i de les gramínies, etc.

 Les sals minerals dissoltes donen lloc a anions i cations. Els més importants 
són el següents. 

 Cations: Na1, K1, Ca21 i Mg21

 Anions: Cl2, SO4
22, PO4

32, CO3
22, HCO3

2 i NO3
2

 Aquests ions mantenen un grau de salinitat constant dins de l’organisme, 
i també l’ajuden a mantenir constant el grau d’acidesa (pH). Els líquids  
biològics, malgrat que estan constituïts bàsicament per aigua, a penes no varien 
el grau d’acidesa per l’addició d’àcids o bases. En part, això és degut al fet que 
aquests líquids contenen sals minerals que es poden ionitzar en més o menys 
grau i donar lloc a ions H1 o a ions OH2, fet que contraresta l’efecte de les bases 
o els àcids afegits. Aquest fenomen s’anomena efecte tampó, i aquestes disso-
lucions s’anomenen dissolucions tampó o amortidores. D’altra banda, cada 
ió exerceix funcions específiques i, de vegades, antagòniques; per exemple, l’ió 
K1 augmenta la turgència de la cèl·lula, mentre que l’ió Ca21 la minva. Això es 
dóna perquè el K1 afavoreix la captació de molècules d’aigua (imbibició) al vol-
tant de les partícules citoplasmàtiques, mentre que el Ca21 la dificulta. Un altre 
exemple és el cor de la granota, que s’atura en sístole si hi ha excés de Ca21, i en 
diàstole si l’excés és de K1. El Ca21 i el K1 són, doncs, ions antagònics. El medi 
intern dels organismes presenta unes concentracions iòniques constants. Una 
variació provoca alteracions de la permeabilitat, l’excitabilitat i la contractilitat 
de les cèl·lules.

 Les sals minerals associades a substàncies orgàniques se solen trobar 
juntament amb proteïnes, com les fosfoproteïnes; juntament amb lípids, com 
els fosfolípids, i també amb glúcids, com l’agar.

26. Explica els fenòmens que s’observen, tot relacionant-los amb el pas de l’aigua  
a través de les membranes cel·lulars. Per què convé deixar buit el tercer clotet,  
sense afegir-hi res?

 SABER FER

Processos d’osmosi

Podem comprovar l’osmosi d’una manera 
senzilla.

Necessitem una patata gran, clorur de sodi, 
aigua destil·lada i una cullereta petita.

Agafem tres rodanxes gruixudes de patata  
i amb una cullereta petita hi fem un clotet  
a cadascuna. A continuació, omplim de sal  
el primer clotet, d’aigua destil·lada el segon, 
i no hi posem res a la tercera mostra. 

Al cap d’un temps, observem:

 El clotet amb sal de la primera patata 
s’ha omplert d’aigua.

 El clotet amb aigua destil·lada ha quedat 
sense aigua.

 En la patata sense res no s’ha observat 
cap canvi.

ACTIVITATS

21. Per què a temperatura 
ambient l’aigua és un líquid, 
si el CO2 és un gas?

22. Per què l’aigua té una 
elevada tensió superficial, 
una elevada calor específica, 
una elevada calor  
de vaporització, més densitat  
en estat líquid que en estat 
sòlid, una elevada constant 
dielèctrica i un baix grau 
d’ionització?

23. Comenta una conseqüència 
per a la vida d’aquestes 
propietats de l’aigua:

 –  Elevada calor de vaporització.

 –  Elevada tensió superficial.

 –  Elevada calor específica.

24. La fórmula H2O no correspon 
realment a l’aigua líquida.  
Per què?

25. Què vol dir ions antagònics? 
Posa’n exemples.

ACTIVITATS
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 Les dissolucions i les dispersions col·loïdals7

Els líquids que hi ha en els éssers vius contenen molts tipus de molècules dis·
perses o soluts i un sol tipus de fase dispersant o dissolvent, que és l’aigua.

Els soluts poden ser de pes molecular (PM) baix (s’anomenen cristal·loides), com 
per exemple el clorur sòdic (PM 5 58,5) i la glucosa (PM 5 180); o poden ser de 
pes molecular elevat, d’uns quants milers (s’anomenen col·loides). Aquests po-
den ser macromolècules com, per exemple, la proteïna albúmina (PM 5 entre 
30.000 i 100.000), o poden ser micel·les (agrupació de moltes molècules petites), 
com per exemple, els grups de molècules aïllats entre si que es formen en posar 
fosfolípids en aigua. Les dispersions de soluts de pes molecular baix s’anomenen 
dissolucions, i les de pes molecular elevat s’anomenen dispersions col·loïdals. 
Així, una substància pot ser insoluble en aigua però pot ser dispersable en aigua, 
com passa amb els fosfolípids.

7.1.  Propietats de les dissolucions

Les propietats de les dissolucions amb més interès en biologia són: la difusió, 
l’osmosi i l’estabilitat del grau d’acidesa o pH*.

 Difusió. És la repartició homogènia de les partícules d’un fluid (gas o líquid) en 
el si d’un altre en posar-los en contacte. Aquest procés és degut al moviment 
constant en què es troben les partícules de líquids i gasos. L’absorció o dissolu-
ció d’oxigen a l’aigua és un exemple de difusió.

 Osmosi. És el pas del dissolvent entre dues solucions de concentració diferent 
a través d’una membrana semipermeable que impedeix el pas de les molècules 
de solut.

El dissolvent, que en els éssers vius és l’aigua, es mou des de la dissolució més 
diluïda fins a la més concentrada, ja que el percentatge de molècules d’aigua és 
més alt en la solució més diluïda. Per tant, el nombre de xocs d’aquestes molècu-
les contra la membrana és superior en el medi més diluït. Apareix així un impuls 
d’aigua cap a la més concentrada, l’anomenada pressió osmòtica.

La membrana citoplasmàtica és una 
membrana semipermeable i dóna lloc  
a diferents respostes davant de la pres-
sió osmòtica del medi extern. Si aquest 
és isotònic respecte del medi intern cel-
lular, és a dir, té la mateixa concentració, 
la cèl·lula no es deforma. Si el medi ex-
tern és hipotònic (menys concentrat), la 
cèl·lula s’infla (turgència) perquè hi en-
tra aigua a l’interior. Si el medi extern és 
hipertònic (més concentrat), la cèl·lula 
perd aigua i s’arruga i la membrana pot 
acabar trencant-se (plasmòlisi).

Els processos d’osmosi expliquen com 
les plantes aconsegueixen absorbir grans 
quantitats d’aigua del sòl, i per què l’aigua 
del mar no fa passar la set, ja que, com que 
conté més sals que el medi intracel·lular, 
provoca la pèrdua d’aigua en les cèl·lules.

*pH. Logaritme decimal canviat de signe 
de la concentració d’ions d’hidrogen.

pH 5 2log[H1]

Processos d’osmosi. 

A  Cèl·lules en una dissolució isotònica. 

B  Cèl·lules en una dissolució hipertònica.

C  Cèl·lules en una dissolució hipotònica.

Medi 
extracel·lular

Medi 
extracel·lular

Medi 
extracel·lular

Medi 
intracel·lular

Medi 
intracel·lular

Medi 
intracel·lular

A B C
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 Estabilitat del grau d’acidesa o pH. Antigament, una dissolu-
ció era considerada àcida quan tenia un gust semblant al del vina-
gre, i bàsica quan era semblant al de la sosa (NaOH). El 1909, 
Sörensen va establir el concepte de pH per valorar quantitativa-
ment el grau d’acidesa, i el de pOH per al grau de basicitat de la 
dissolució.

Els valors del pH oscil·len entre 0 i 14. Així, segons si superen o 
no el valor mitjà de 7, podem distingir els tipus de dissolucions 
següents:

[H1] , 1027 mols de H1/litre → pH . 7 (dissolució bàsica).

[H1] 5 1027 mols de H1/litre → pH 5 7 (dissolució neutra).

[H1] . 1027 mols de H1/litre → pH , 7 (dissolució àcida).

Tots els éssers vius mantenen constant el pH del seu medi intern. 
Això s’aconsegueix, sobretot, gràcies a les sals minerals dissoltes, 
que constitueixen les dissolucions tampó. Si el pH variés, moltes 
reaccions químiques canviarien el sentit de reacció, i molts enzims 
precipitarien, amb la qual cosa es provocarien trastorns greus i, 
fins i tot, la mort.

Un exemple de dissolució tampó són els ions dihidrogenofosfat 
(H2PO4

2) i monohidrogenofosfat (HPO4
22), que es troben en equi-

libri. S’anomenen sistema tampó fosfat. Aquest sistema manté 
el pH intern cel·lular constant en 7,2, i està interrelacionat amb els 
fosfats orgànics, com l’ATP.

 H2O 1 H2PO4
2 

acidifica

neutralitza

 HPO4
22 1 H3O1

 

Si en la cèl·lula augmentés l’acidesa [H1], la reacció es desplaçaria 
cap a l’es quer ra; i si disminuís, la reacció es desplaçaria cap a la 
dreta. Així s’amortirien les variacions.

Un altre exemple és el sistema tampó bicarbonat:

H3O1 1 HCO3
2 

acidifica

neutralitza

 H2CO3  CO2 1 2H2O

 

L’àcid carbònic (H2CO3) és molt inestable i de seguida es descom-
pon en CO2 1 H2O. Davant d’una acidosi a la sang (excés de H1), 
el HCO3

2 s’uneix a l’excés de H1 i dóna H2CO3, que es descompon 
immediatament en CO2 1 2H2O.

Dissolució àcida

Àcid clorhídric

Àcids de l’estómac

Suc de  
llimona

Vinagre

Cafè

Aigua

Sang

Bicarbonat sòdic

Dissolució 
sabonosa

Hidròxid sòdic

Dissolució neutra

OH2

OH2

H1

OH2

OH2

OH2 OH2

OH2
H1 H1 H1

H1
OH2 H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

OH2

H1

H1

H1

H1

OH2

OH2

OH2

OH2

Increment d’acidesa Increment d’alcalinitat

Dissolució bàsica

Alta concentració 
d’ions hidrogen

Alta concentració 
d’ions hidroxil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L’escala del pH. El H1 en realitat s’associa  
a un H2O i forma H3O1.

Dissociació de l’aigua

L’aigua pura té la capacitat de dissociar-se en ions, 
per la qual cosa es pot considerar una mescla que 
conté:

– Aigua molecular: H2O 

– Ions hidronis o hidrogenions: H1

– Ions hidroxils: OH2

En realitat, aquesta dissociació és dèbil, i en aigua  
a 25 °C el producte iònic de l’aigua és:

[H1] · [OH2] 5 1 · 10214

Aquest producte és constant. Això significa que  
la concentració d’ions hidronis i hidroxils és  
de 1 · 1027. Per tant, si augmenta [H1] disminuirà 
[OH2]. La concentració d’ions [H1] es mesura 
mitjançant l’escala de pH.

SABER-NE MÉS

H

H H

H

H H

1HO O O O

Ió hidroni Ió hidroxil

1 2
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7.2.  Propietats de les dispersions col·loïdals

La major part dels líquids dels éssers vius són dispersions col·loïdals; per 
això és tan important estudiar-ne les propietats. Les principals són:

 Capacitat de presentar·se en estat de gel. Les dispersions col·loïdals 
es poden presentar en dos estats: en forma de sol o estat líquid, i en for-
ma de gel o estat semisòlid.

 El sol es produeix quan la fase dispersa és un sòlid i la fase dispersant és 
un líquid. Té aspecte de líquid. El gel es produeix quan la fase dispersa  
és un líquid i la fase dispersant és un conjunt de fibres entrellaçades en-
tre les quals queden retingudes, per capil·laritat i hidratació, les molècu-
les del líquid. Té aspecte semipastós o gelatinós. De l’estat de sol es pot 
passar al de gel, però no sempre aquest procés és reversible.

 El citosol que hi ha a la perifèria de la cèl·lula (ectoplasma) presenta estat 
de gel, mentre que el citosol interior (endoplasma) presenta estat de sol. 
El pas de l’ectoplasma a estat de sol permet l’emissió de pseudòpodes i, 
per tant, el moviment ameboide i la fagocitosi. La transformació de sol 
en gel, i a l’inrevés, està en relació amb la polimerització o despolimerit-
zació, respectivament, de proteïnes fibril·lars.

 A nivell pluricel·lular, els gels, com que retenen l’aigua, permeten mante-
nir humides estructures en el medi aeri. Per exemple, la pell dels cargols 
terrestres.

 Elevada viscositat. La viscositat és la resistència interna que presenta 
un líquid al moviment relatiu de les seves molècules. Les dispersions col-
loïdals són molt viscoses perquè contenen molècules o agrupacions de 
molècules molt grans.

 Elevat poder adsorbent. L’adsorció és l’atracció 
que exerceix la superfície d’un sòlid sobre les molècu-
les d’un líquid o d’un gas. La mateixa quantitat de subs-
tància exerceix més adsorció si es troba dividida fina-
ment. Exemples biològics d’adsorció són els contactes 
«enzims amb substrats» i els contactes «antigen amb 
anticòs». S’ha d’evitar confondre l’adsorció, que és 
l’adhesió de les molècules d’un fluid a una superfície 
sense penetrar-la, de l’absorció, que n’és la penetra-
ció. Exemples d’absorció són la captació d’aigua per 
part de les arrels i l’enriquiment en oxigen de l’aigua 
mitjançant l’aireig d’aquesta.

 Efecte Tyndall. La mida de les partícules col·loïdals 
oscil·la entre una mil·limicra i 0,2 micres, que és el lí- 
mit d’observació amb el microscopi òptic. Així doncs, 
les dispersions col·loïdals, igual que les dissolucions, 
poden ser transparents i clares. Però si s’il·luminen la-
teralment i sobre fons fosc, s’hi observa una certa opa-
lescència provocada per la reflexió dels rajos llumino-
sos. És un efecte semblant al que passa quan un raig de 
llum il·lumina la pols d’una habitació que és a les fos-
ques. Si la il·luminació és frontal, la pols ja no resulta 
apreciable.

 Sedimentació. Les dispersions col·loïdals són estables 
en condicions normals; però si se sotmeten a forts 
camps gravitatoris, es pot aconseguir que les seves 
partícules sedimentin.Formes de sol i de gel d’una dispersió col·loïdal.

Ameba. La formació de pseudòpodes i el moviment 
ameboide té lloc gràcies al pas de gel a sol  
de l’ectoplasma (zona perifèrica del citoplasma).

Fase  
dispersant

Fase dispersa col·loïdal

Sol

Gel

Gelificació
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Principals tècniques  
utilitzades en bioquímica8

Les principals tècniques utilitzades en els laboratoris de bioquímica són la centri-
fugació, la diàlisi, l’electroforesi, la cromatografia i l’espectrofotometria.

 Centrifugació. Els diferents orgànuls cel·lulars i els complexos macromolecu-
lars de les dispersions col·loïdals són estables en condicions normals; però si se 
sotmeten a forts camps gravitatoris, se’n pot aconseguir la sedimentació. Això 
es fa a les centrifugadores i a les ultracentrifugadores, que poden arribar a 
30.000 i 100.000 revolucions per minut, respectivament. Segons la velocitat que 
s’empri, es poden separar les estructures grans de les petites.

 Diàlisi. És la separació de les partícules disperses d’elevat pes molecular (col-
loides) de les de baix pes molecular (cristal·loides), gràcies a una membrana se-
mipermeable que tan sols deixa passar les molècules petites (aigua i cristal-
loides), però no les grans. Una aplicació clínica n’és l’hemodiàlisi, que és la 
se paració de la urea de la sang d’indivi dus amb deficiència renal, sense alterar  
la concentració de les proteïnes sanguínies.

 Electroforesi. És el transport de les partícules col·loïdals a través d’un gel grà-
cies a l’acció d’un camp elèctric. Generalment s’utilitza per separar les diferents 
proteïnes que s’extreuen juntes en un teixit. La velocitat de les partícules és més 
gran com més alta n’és la càrrega elèctrica i com més petites siguin, és a dir, 
com menys pes molecular tinguin. 

Els procés d’electroforesi per a proteïnes bàsiques és el següent:

En primer lloc, es prepara un gel de poliacrilamida afegint un catalitzador a una 
dispersió d’acrilamida. Després, les proteïnes que s’han de separar es dipositen 
a l’extrem oposat al càtode si són bàsiques, i es fa passar un corrent continu a 
través d’una dissolució tampó que xopa el gel. A continuació, el gel es tenyeix 
amb blau de metilè, amb la qual cosa precipiten les proteïnes ja separades en 
les diferents bandes. Per observar-les s’ha de destenyir el gel.

En el procés d’anàlisi de sang se separen 
les cèl·lules sanguínies del plasma 
mitjançant la centrifugació. 

Electroforesi d’una proteïna bàsica. 

Cada mostra conté diferents 
proteïnes bàsiques que  
es volen separar

Gel de poliacrilamida

Càtode

Ànode

M1 M2 M3

Gel de poliacrilamida tenyit amb blau 
de metilè i destenyit amb àcid acètic,  
que mostra els diferents tipus  
de proteïnes que hi ha a cada mostra.

Font  
de corrent 
continu

Gel entre dos vidres
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 Cromatografia. És la separació de diferents substàncies químiques que estan 
barrejades sobre la base del diferent grau de retenció que exerceix un medi fix 
sobre seu. Per dur-la a terme, primer es dissol la barreja en un fluid (un líquid o 
un gas) i després es fa passar aquest fluid (fase mòbil) a través d’un medi fix 
immiscible (fase estacionària). Aquest pot ser una superfície sòlida, com ara un 
paper (cromatografia en capa fina), o una substància continguda en una colum-
na (cromatografia en columna). Les substàncies que són retingudes amb menys 
força avancen més i les que són retingudes amb més força avancen menys. Així 
s’aconsegueix separar-les, per després analitzar-les qualitativament o quantita-
tivament. Quan el fluid és un gas s’anomena cromatografia de gasos.

 Espectrofotometria. És una tècnica d’anàlisi òptica que permet comparar la 
radiació absorbida per una solució que conté una concentració desconeguda 
de solut amb una altra que conté una concentració coneguda del mateix solut. 
Cada substància presenta un grau d’absorció diferent segons la longitud d’ona 
utilitzada (espectre d’absorció), i això permet reconèixer-la. Per esbrinar la con-
centració d’una substància s’utilitza la longitud d’ona en què presenta la màxi-
ma absorbància. Per dur a terme aquesta tècnica s’utilitza un espectrofotòme-
tre, que és un aparell que permet variar la longitud d’ona que es fa servir  
i mesurar la quantitat de radiació que ha travessat la dissolució, és a dir, la ra-
diació transmesa o no absorbida. Els espectrofotòmetres poden utilitzar radia-
cions ultraviolades (de 180 a 380 nm), visibles (de 380 a 780 nm) i infraroges 
(més de 780 nm).

 Ús de marcadors radioactius. Aquesta tècnica consisteix a introduir isòtops 
radioactius en determinades molècules per fer-ne un seguiment i així esbrinar, 
per exemple, en quines molècules es transformen o en quins llocs s’acumulen.

27. Què passaria si el medi intern dels organismes no fos una 
dissolució tampó? Com actua el tampó bicarbonat davant 
d’una pujada i una baixada de pH?

28. Quin és el pH de dues dissolucions en les quals [H1]  
és 1,4 ? 1028 i 4 · 1026?

29. Quines condicions s’han de donar perquè es produeixin 
fenòmens osmòtics?

30. Per què una manera de conservar els aliments és cobrir-los 
amb sal, com es fa amb el bacallà, les anxoves, el pernil, etc.?

31. Per què les fulles d’enciam es posen turgents quan es deixen  
en aigua i després quan s’amaneixen s’arruguen?

32. Per què els gels no s’assequen fàcilment? Esmenta alguns 
exemples que representin un avantatge per als organismes.

33. Per què l’elevat poder adsorbent és un avantatge  
en les reaccions bioquímiques?

34. Per què l’osmosi permet l’absorció d’aigua en les plantes  
i per què l’aigua de mar no sadolla la set?

35. Per què les solucions que s’administren en injecció 
endovenosa han de ser isotòniques per als glòbuls vermells? 
Què podria passar si no fos així?

36. Què són les dissolucions tampó? Cita alguns exemples  
de tampons biològics inorgànics.

ACTIVITATS

Cromatografia en capa fina.

Espectrofotometria.

Molècules problema

Detector

Cubeta de mostra
Radiació  
no absorbida

Radiació  
d’una sola  
longitud  
d’ona

Monocromador

Fase 
estacionària

Mostra 
(mescla)
Fase 
mòbil

Font  
de radiacions
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37. Els bioelements imprescindibles per constituir biomolècules 
orgàniques són...

a. C, O b. C, H, O, N, P, S  c. C, H, O d. C, H, O, N

38. Una de les característiques següents dels éssers vius no  
és correcta. Quina?

a. Són éssers complexos.  c. Es reprodueixen.

b. Sempre són pluricel·lulars. d. Es relacionen.

39. A quin nivell d’organització pertany el gas oxigen (O2)?

a. Nivell atòmic.  c. Nivell biòtic.  

b. Nivell cel·lular.  d. Nivell molecular.

40. Quin bioelement secundari té una funció imprescindible  
en la contracció muscular?

a. Mg21 b. Cu21 c. Na1 d. Ca21

41. Com s’anomena l’enllaç que té lloc quan un àtom capta 
electrons de l’altre?

a. Enllaç covalent.  c. Pont d’hidrogen.

b. Enllaç iònic.   d. Interacció hidrofòbica.

42. Quants enllaços d’hidrogen es poden establir entre tres 
molècules d’aigua?

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

43. Quins tipus d’ions es formen en ionitzar-se les molècules 
d’aigua?

a. H3O1 i OH1 b. H3O1 i OH2 c. H2 i OH2 d. H1 i OH1

44. La característica de l’aigua que li permet ser un gran 
dissolvent de compostos iònics és...

a. la gran abundància.  c. la bipolaritat. 

b. l’elevada força de cohesió.  d. el baix grau d’ionització.

45. Què passaria als eritròcits si s’introduïssin en una dissolució 
saturada de sal?

a. S’inflarien a causa de l’entrada d’aigua i podrien arribar  
a rebentar-se.

b. S’arrugarien a causa de la sortida d’aigua, i la seva membrana 
plasmàtica podria arribar a trencar-se.

c. No els passaria res perquè tenen sistemes per controlar  
les diferències de salinitat.

d. En sortiria aigua a l’exterior i captarien sals fins a igualar  
les concentracions.

46. Què passarà si en un recipient amb dues cubetes separades 
per una membrana per a osmosi es posa, en una cubeta, una 
dissolució A que és més diluïda que la dissolució B, que es 
posa a l’altra cubeta?

a. Com que A és hipotònica i B és hipertònica, passarà dissolvent 
de la B a la A.

b. Com que A és hipertònica i B és hipotònica, passarà  
dissolvent de la B a la A.

c. Com que A és hipotònica i B és hipertònica, passarà dissolvent 
de la A a la B.

d. Com que A és hipertònica i B és hipotònica, passarà  
dissolvent de la A a la B.

47. Quina de les afirmacions següents sobre l’electroforesi  
és la correcta?

a. Els anions són els ions negatius i es mouen cap al pol positiu  
o càtode.

b. Els anions són els ions negatius i es mouen cap al pol  
positiu o ànode.

c. Els anions són els ions positius i es mouen cap al pol positiu  
o càtode.

d. Els anions són els ions positius i es mouen cap al pol  
positiu o ànode.

48 Què li passaria a una planta si es regués amb aigua de mar?

a. Entraria aigua a totes les seves cèl·lules.

b. Sortiria aigua de totes les seves cèl·lules.

c. Només entraria aigua a les cèl·lules de les arrels.

d. Només sortiria aigua de les cèl·lules de les arrels.

49. Quina de les afirmacions següents es compleix en una 
solució amb pH 5 4?

a. Presenta una baixa concentració de H1.

b. Presenta una elevada concentració de H1.

c. Presenta una baixa concentració de H2.

d. Presenta una elevada concentració de OH2.

50. Què passaria si a un sistema tampó fosfat s’hi afegís  
una petita quantitat d’àcid clorhídric?

 H2PO4
2 → HPO4

22 1 H1

a. El pH de la dissolució disminuiria perquè es formarien més ions 
dihidrogenofosfat (H2PO4

2).

b. El pH de la dissolució disminuiria perquè es formarien  
més ions monohidrogenofosfat (HPO4

22) i més ions hidrogen 
(H1).

c. El pH de la dissolució no variaria perquè als ions hidrogen 
afegits (H1) s’hi unirien ions monohidrogenofosfat (HPO4

22)  
i els neutralitzarien.

d. El pH de la dissolució augmentaria perquè els ions hidrogen 
afegits (H1) afavoririen la ionització de més dihidrogenofosfat 
(H2PO4

2).

51. En quins estats es poden presentar les dispersions 
col·loïdals?

a. Es poden presentar en estat de gel i de sol.

b. Es poden presentar en estat de dispersió col·loïdal  
i de dissolució.

c. Es poden presentar en estat sòlid, líquid i gasós.

d. Només es poden presentar en estat de sol o de dispersió 
col·loïdal.

52. Com s’anomena la tècnica de separació de les molècules 
solubles respecte a les molècules col·loïdals? 

a. Electroforesi.   c. Diàlisi. 

b.  Cromatografia.   d. Centrifugació.

53. Com s’anomena la propietat que permet als enzims que  
les molècules de substrat tendeixin a fixar-se sobre seu?

a. Absorció.    c. Adsorció.

b. Absorbància.  d. Sedimentació.
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54  Entre quins tipus d’àtoms es formen enllaços iònics? Per què  
els compostos iònics es dissolen bé en l’aigua?

55  Entre quins tipus d’àtoms es formen enllaços covalents apolars?  
Per què les molècules així originades no es dissolen en l’aigua?

56  A què és deguda l’entrada d’aigua a les arrels d’una planta?  
I l’ascensió de l’aigua cap a les fulles?

 

57  Quin tipus de funció fa l’aigua del líquid cefaloraquidi i del líquid 
amniòtic que envolta el fetus?

58  Quina funció duu a terme l’aigua de la suor? Per què?

59  Per fer la digestió dels aliments es necessiten molècules d’aigua  
que trenquin els enllaços que uneixen les seves molècules. 
Aquest procés en què la molècula d’aigua es trenca en un OH2  
que queda unit a una part i un H1 que queda unit a l’altra part  
es diu hidròlisi. Quin tipus de funció fa aquí l’aigua?

60  Les fulles presenten, a l’epidermis transparent i impermeable,  
unes estructures anomenades estomes que permeten l’entrada  
i la sortida de gasos. Els estomes estan formats per un parell  
de cèl·lules que si s’inflen d’aigua es deformen i obren un espai  
que hi ha entre elles, i si contenen poca aigua es desinflen  
i el tanquen. Quina funció fa l’aigua d’aquestes cèl·lules  
de l’estoma?

 

Estoma

61  Quina funció duu a terme l’aigua de la sang, de la limfa,  
de la saba, del riu i del mar respecte a les larves?  
I l’aigua de la pluja respecte a les sals del sòl?

62  Què passa quan posem sal sobre la carn? Per què passa això?

63  Per què és necessari que els infants i els adolescents segueixin  
una dieta rica en calci?

64  Una vegada s’ha extret sang d’un animal es vol constatar  
el comportament dels glòbuls vermells davant de l’aigua  
amb diferents concentracions salines. Què passa amb els 
glòbuls vermells si s’hi afegeix aigua destil·lada? I s’hi afegeix 
aigua saturada de sal?

65  La putrefacció de la carn és un procés degut als bacteris i els 
fongs que s’alimenten de la matèria orgànica morta. Aquests 
microorganismes suporten bé el fred i un pH àcid, però  
no la calor, la manca d’aigua o un pH molt bàsic. Indica per què  
per evitar la putrefacció del pernil o de les anxoves s’hi afegeix 
sal.

66  Per què en zones molt àrides, on pràcticament no plou i el sòl 
és ple de sals, els animals també han d’ingerir sal? 

67  Per què el gel flota a l’aigua? A quina temperatura té l’aigua  
la seva densitat màxima?

68  La pressió osmòtica depèn del nombre de molècules dissoltes, 
independentment de la mida que tinguin. Una de les molècules 
més abundants a l’interior de la cèl·lula és la glucosa. Aquesta 
molècula pot originar polímers de centenars de glucoses juntes. 
Quin avantatge pot comportar la formació d’aquests polímers  
en el control de la pressió osmòtica?

69  Els radicals carboxil 2COOH i els radicals 2NH2 dels compostos 
orgànics es poden ionitzar en aigua de la manera següent:

 COOH → COO2 1 H1

 NH2 1 H2O → NH3OH → NH3
1 1 OH2

 Indica que passarà si afegim al medi un àcid i una base.

70  Quines de les molècules següents són solubles en aigua i quins 
són els noms de totes elles?

 C4H10, CH32CH2OH, C8H18 , C6H6 (benzè), CH32COOH i NaCl

71  Els purins són els residus líquids procedents del bestiar criat  
en granges. Aquests residus estan formats bàsicament per  
la barreja de l’orina i la femta dels animals. Els purins són 
utilitzats com a adob als camps de conreu pel seu contingut  
en nitrogen, fòsfor i potassi, necessaris per a les plantes.  
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat 
de Lleida fa deu anys que duu a terme un estudi sobre els purins 
a la comarca del Segrià. Una part d’aquest estudi investiga  
la dosi de purí més adient en la producció de panís o blat  
de moro (Zea mays). Les característiques del sòl on es conrea  
el panís, la composició dels purins, el tipus de maquinària amb 
què s’apliquen els purins i la varietat de panís utilitzada són 
alguns dels factors que es controlen en cada experiment.  
Digueu quin problema s’investiga i quina n’és la variable 
independent i quina la dependent.

 

ACTIVITATS FINALS
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72  Uns alumnes de 1r de Batxillerat van fer l’experiment següent: 
van agafar una patata, la van pelar i la van pesar. A continuació 
la van deixar submergida durant un parell de dies en un 
recipient ple d’aigua amb una gran quantitat de sal comuna. 
Després la van tornar a pesar. Quin resultat creieu que van 
trobar? Com explicaríeu aquest resultat?

73  Fa temps que es detecta la presència d’herbicides als rius 
catalans. L’aigua d’escorrentia s’emporta part dels herbicides 
que s’utilitzen als camps de conreu i van a parar als rius. 

 Els alumnes d’un institut van visitar l’Institut Català de Recerca 
de l’Aigua (ICRA), i en un dels laboratoris van fer una petita 
investigació per veure com afectava un herbicida els cultius 
d’algues.

 El gràfic següent indica els resultats que els alumnes van 
obtenir en analitzar l’efecte de l’herbicida diuron sobre un cultiu 
d’algues de l’espècie Scenedesmus vacuolatus.
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a. Quina és la variable dependent en aquest experiment?  
I la independent? 

b. Quines altres variables cal controlar durant l’experiment? 
Esmenta’n quatre.

c. Quina conclusió pots treure a partir de la informació  
del gràfic? 

74  Determinats peixos d’aquari d’aigua dolça sovint pateixen 
l’anomenada malaltia del punt blanc, caracteritzada per la 
presència de petites taques blanques a les escates i les aletes. 
Una anàlisi microscòpica de les taques evidencia la presència 
d’un protozou paràsit. Submergint durant uns minuts els peixos 
en aigua amb una concentració salina superior a la de l’aquari, 
els paràsits desapareixen en la major part dels casos.

a. Quin fenomen provoca que el paràsit desaparegui? Explica 
les transformacions que experimenta l’organisme paràsit.

b. La taula següent mostra els resultats d’un experiment fet 
amb peixos d’aigua dolça d’una mateixa espècie, que tenien  
la malaltia del punt blanc, i eren submergits durant un minut 
en solucions salines a diverses concentracions. Fes un gràfic 
dels resultats i raona a quina concentració és més eficient  
el tractament.

Concentració  
salina (g · L21)

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

Nombre de paràsits 
en un peix

150 150 150 150 140 100

Concentració  
salina (g · L21)

17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0

Nombre de paràsits 
en un peix

45 10 8 5 0 0

 Nota important: Quan se submergien els peixos a una 
concentració superior a 20 g · L21, la major part morien.

75  Una investigació publicada a la revista Nature el setembre  
del 2014 explica que els ratolins que ingereixen edulcorants 
artificials (sacarina, aspartam o sucralosa) tenen el nivell  
de glucosa en sang més alt que els que ingereixen edulcorants 
naturals (sacarosa). La investigació també revela que  
els edulcorants artificials modifiquen la composició  
de la microbiota intestinal i que els canvis en els bacteris 
d’aquesta microbiota exerceixen un efecte directe sobre  
el metabolisme de la glucosa dels ratolins.

 En un dels experiments d’aquesta investigació es van fer servir 
dos grups de ratolins que no havien pres mai cap edulcorant.  
Als ratolins d’un dels grups se’ls van transferir bacteris 
intestinals procedents de ratolins alimentats amb edulcorants 
(sacarina). Posteriorment, es va mesurar el nivell de glucosa  
en sang als ratolins dels dos grups i es van obtenir els resultats 
següents: 

 

Ratolins amb 
bacteris 

transferits

Ratolins sense 
bacteris 

transferits

Nivell de glucosa 
en sang

Alt Normal

 Determineu el problema que s’investiga en aquest experiment  
i formuleu una possible hipòtesi.

76  Per saber el contingut en aigua de dos tipus d’aliments s’han 
pesat i s’han introduït en una estufa de dessecació durant  
7 dies. Cada dia s’han pesat i els resultats obtinguts són  
els següents:

 

Espinacs Carn

Pes inicial 20 g 30 g

1r dia 8,1 g 16,5 g

2n dia 5,2 g 13,0 g

3r dia 3,7 g 12 g

4t dia 2,7 g 11,1 g

5è dia 2,1 g 10,4 g

6è dia 2,0 g 10,3 g

7è dia 2,0 g 10,3 g

 Observa les dades de la taula i respon:

a.  Representa gràficament com ha anat canviant el pes 
d’aquests aliments.

b.  Quin percentatge d’aigua contenien aquests dos aliments  
al principi?

c.  Representa gràficament com ha anat canviant el percentatge 
d’aigua d’aquests aliments.

d.  Com es pot saber si ja s’ha arribat a deshidratar 
pràcticament l’aliment?

e.  Quina conclusió final es pot deduir? 

29
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