
 

...I VA APARÈIXER EL COLOR… 
CROMOPLASTS 

 
L'objectiu d'este taller és introduir als alumnes el concepte, tipus i 

utilització dels pigments, l'estructura de la cèl·lula vegetal i la utilització de 
material de laboratori com el microscopi. 

Començarem mostrant-los una presentació de PowerPoint introduint els 
conceptes que es van a utilitzar en la pràctica. 
 
¿Per a què serveixen els colors? 

Els colors cridaners, igual que les olors, són utilitzats per les plantes com 
a reclam per als animals, ja que solen ser plantes que necessiten la presència 
dels animals tant per a la dispersió de les llavors com per a la pol·linització. En 
canvi, en les plantes amb fruits sense color la dispersió es dóna per mitjà del 
vent o altres mecanismes. 
 
Parlem d'evolució 

Les falagueres gràcies a la lignina, substància que els va permetre 
desenvolupar una tija que els subjectaran sense necessitat d’estar 
submergides en l'aigua, van colonitzar el mitjà terrestre amb més eficàcia que 
les molses. 

A partir de les falagueres van evolucionar tres grups de gimnospermes: 
− Ciques 
− Ginkgos 
− Coníferes (Pins, avets, xiprers,…) 

 A partir de les gimnospermes es van desenvolupar les plantes 
angiospermes, que són plantes amb flor, fruit i llavor. Per tant, el planeta era 
verd i marró i quan apareixen les flors, apareix el color. 
 
On estan els colors? 
 Els colors cridaners es troben en el fruit i en la flor, concretament dins de 
les cèl·lules en unes bosses anomenades plastos que contenen els pigments, 
que és el que li dóna color a la cèl·lula. 
 En un principi, els fruits i les flors són verdes a causa de la presència de 
la clorofil·la, que fa la fotosíntesi i els plastos s’anomenen cloroplasts. 
Conforme van madurant els fruits la clorofil·la va sent substituïda per altres 
pigments que els donen colors cridaners (licopè, carotè,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Cloroplast: Dóna color verd a les plantes i serveix per a realitzar la fotosíntesi. 
 

 

 
 
 
Cromoplast: Color roig de la tomaca, que té la funció d'atraure als animals 
perquè es mengen el fruit i dispersen les llavors. 
 

 
 
Què té la cèl·lula vegetal que no tinga l'animal? 

En les cèl·lules vegetals és molt característica la paret vegetal, ja que 
els vegetals no tenen estructures òssies que els subjecten. També trobem 
cloroplasts on es realitza la fotosíntesi (no es troben en les cèl·lules animals ja 
que no fan la fotosíntesi). 

Si observem les cèl·lules vegetals en el microscopi podrem observar una 
estructura poligonal deguda a la rigidesa de la paret cel·lular i els cloroplastos 
que els aporten el color verd. 

 
      
 
 
 
 
 



 

PRÀCTICA 
 

En la pràctica treballarem amb el microscopi, primer ens familiaritzarem 
amb ell i les seues parts: 
 

 
 
Treballarem amb la tomaca. 
 
TOMACA: 
Família: Solanaceae 
Espècie: Lycopersicon esculentum Mill. 

 
És una espècie àmpliament distribuïda per les zones tropicals i 

temperades de tot el món, però concentrades sobretot a Sud-amèrica i Amèrica 
Central. Actualment comprèn prop de 3000 espècies agrupades en 90 gèneres. 
 
 
Preparació de la tomaca: 

1. Agafar un portaobjectes i un cobreobjectes. 
2. Aplicar un poc de tomaca sobre el porta. 
3. Afegir una gota d'aigua i cobrir amb el cobreobjectes. 
4. Observar al microscopi: 

− Licopè (taronja): podem apreciar els cromoplastos sencers o el licopè 
dispers. 

− Per a observar les cèl·lules aïllades és millor mirar en els extrems de 
les mostres. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPIROGIRA i MOUGEOTIA: 
Són algues verdes filamentoses en les que podem observar cloroplastos. En 
l'observació de Mougeotia sp. també podem observar altres organismes com a 
diatomees i euglenes, algues unicel·lulars. 
 
 Preparació de Mougeotia sp.: 

1. Col·locar sobre el porta els filaments d'algues i afegir unes gotes d'aigua. 
Assecar un poc amb paper de filtre l'excés d'aigua. 

2. Observar al microscopi a diversos augments. 
 

 


