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Amb aquesta activitat volem comprovar com varia la intensitat de la fermentació alcohòlica segons la 
quantitat de llevat emprat
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El problema que es planteja és el següent: Pot influir la quantitat de llevat en la intensitat de la fermentació alcohòlica que aquest rea-

litza?

Per poder contestar la pregunta

1.  Es formula una hipòtesi

2. La variable independent serà la quantitat de llevat i la variable dependent  la quantitat de CO2 que es desprendrà

3. Es dissenya l’experiment

Es fan tres grups, cada un d’ells disposarà de tres xeringues de tres vies, per tal de poder fer rèpliques.

El primer grup ficarà a cada una de les xeringues 0’3 g de llevat, el  segon 0’5 g i el tercer 0,7g. 

Per assegurar que només hi hagi una variable, a totes les xeringues haurà la mateixa quantitat ,10 ml ,d’una dissolució de glucosa a 

la mateixa concentració 7% i a les mateixes condicions ambientals

4. Es fica en marxa l’experiment: Es tanquen les xeringues, cada deu minuts es mira la quantitat de CO2 que es va acumulant a la 

part superior

5. S’analitzen els resultats

6. Es treuen conclusions
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Resum

1.- Preparació de la dissolució de glucosa.

Estudi de la fermentacio alcoholica

2.- Muntatge de les xeringues.

2.- Comparació de resultats.

4.- Xeringa amb 0,3g de 
llevat a les 3 hores.

5.- Xeringa amb 0,7 g de llevat a les 3 
hores

6.- Acumulació de CO2.

 

Concentració de CO2 en funció de la quantitat de llevat
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