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Objectius:
L’objectiu principal és que aprenguis a fer una preparació microscòpica i a utilitzar el microscopi.
Amb aquesta activitat podrem veure cèl·lules. Per això agafarem unes que són força interessants de veure, les de
microorganismes. Pensa que, com que es tracta de cèl·lules animals, costa una mica veure definits els límits de la cèl·lula ja
que no tenen la segona membrana exterior de cel·lulosa (paret cel·lular).
Molt Important:
Sempre treballarem sobre un tros de paper de filtre, estès a la taula, per tal de tenir tots els elements ordenats en un mateix
lloc i evitar que pugui caure alguna cosa.
Material que necessites:






Paper de filtre
Microscopi
1 Portaobjectes
1 Cobreobjectes
1 mostra d’aigua preparada. La preparació d’aquesta aigua s’ha de fer amb uns quants dies d’antelació seguint el que
explica el guió de la pàgina següent.
 Pipeta per agafar mostres de líquids
 Agulla emmanegada
Preparació:
 Recorda: Sempre treballarem sobre un tros de paper de filtre situat a la taula per tal de tenir tots els elements
centralitzats en un mateix lloc i evitar que els líquids es puguin escampar si cau alguna gota.
 Prepara el portaobjectes i controla que estigui ben net. Fes servir un tros de paper de filtre per a netejar-lo en cas
necessari.
 Agafa amb la pipeta una mostra de l’aigua que s’ha preparat amb uns dies d’antelació, intentant agafar fragments dels
materials que suren a l’aigua.
 Posa, amb molta cura i ajudant-te amb l’agulla emmanegada, situes el cobreobjectes sobre la preparació intentant que no
quedin bombolles d’aire. Atenció que el cobreobjectes és molt delicat i es trenca molt fàcilment. I també ves amb molta
cura, que talla molt.
Molt important
 Comencem a mirar amb el microscopi. Sempre has de començar per l’objectiu de menor augment. Enfoca la preparació
de forma que la platina vagi de dalt cap a baix. Mai de baix cap a dalt. Si aquest apartat no l’entens, demana al professor
que te l’expliqui, que és molt important.
 Abans de posar l’ull a l’ocular, puja la platina al màxim sense que l’objectiu toqui la preparació. Ara ja pots mirar per
l’objectiu per anar enfocant, sempre baixant molt a poc a poc fins que vegis clara la imatge. Anota les dades de
l’observació (augments amb els que treballes, dibuix del que veus, explicació dels detalls del que veus, ...)
 Un cop feta tota la feina, pots intentar utilitzar un objectiu de major augment. Pensa que al màxim augment del microscopi
és força més difícil enfocar i que la preparació està molt a prop de l’objectiu, per la qual cosa hi ha perill de trencar alguna
cosa.
Resultats (pots fer servir un full en blanc per anotar els resultats):
Cada vegada que aconsegueixis enfocar clarament una preparació has de fer varies coses:
1 - Dibuixa el que veus al microscopi fent traços nítids.
2 - Posa al costat de cada dibuix els augments amb els que has fet l’observació. Recordes com es calcula el total
d’augments? Has de multiplicar els augments de la lent superior (a l’ocular) i els augments de la lent inferior (al revòlver).
3 - Explica en detall el que has observat (forma de les cèl·lules, si tenen moviment, quins tipus d’éssers vius creus que has
observat, ...)
4 - Explica com t’ha anat aquesta observació i els problemes que t’han sorgit durant la realització de la pràctica.

