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2. RESUM 

Aquesta unitat didàctica (UD) s'elabora per donar resposta a la proposta de repassar 
la cèl·lula i la genètica cel·lular a 1r de Batxillerat. Aquesta circumstància s'aprofita per 
aproximar, de manera contextualitzada, la Naturalesa de la Ciència en la recerca sobre 
la malaltia de Parkinson. La UD es desenvoluparà seguint metodologies 
fonamentalment cooperatives. Els alumnes treballaran en petits grups, es faran 
posades en comú, emprarem la tècnica del puzle de Aronson i la coavaluació. 

Durant quatre dies, els alumnes formaran grups de recerca especialitzats en una 
determinada aproximació tècnica, incloent-hi diferents tipus de microscòpia i de 
biologia molecular. Això els permetrà veure la cèl·lula com s’observa en la realitat i 
revisar conceptes de genètica cel·lular. Com a resultat d'aquest treball, produiran uns 
informes que presentaran als companys. L'últim dia, els grups es formaran amb un 
component de cada equip (un "especialista" en el seu àmbit) i proposaran noves línies 
de recerca, en concret noves teràpies. 

En l’avaluació es donarà una especial rellevància al treball en equip (valorat pel docent 
utilitzant taules d'observació i pels mateixos alumnes, que es repartiran els punts entre 
ells). A més, es farà una avaluació compartida (professor-alumnes) de les exposicions 
i una avaluació, per part del professor, dels informes escrits. Per tal de cedir 
responsabilitat i promoure el compromís de l'alumnat, els criteris d'avaluació es 
consensuaran amb l’alumnat des de la primera sessió.  

Per últim, es passarà un qüestionari de valoració de la UD i els seus continguts de 
caràcter informatiu pel professor, que podrà emprar-se com eina d'autoregulació. 
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3. CONTEXT 

Context d’aprenentatge: es treballarà a partir de diversos materials relacionats amb la 
malaltia de Parkinson. En primer lloc, els alumnes veuran un vídeo sobre la malaltia i 
se’ls hi farà una petita introducció. A partir d’aquesta base, començaran a treballar en 
equips, simulant ser grups de recerca amb diferents aproximacions al problema. 

S’escull aquest context amb la intenció de donar una nova i reforçada significativitat a 
la proposta des de la qual neix aquesta UD: fer un repàs dels temes de la cèl·lula i la 
genètica cel·lular. A més de donar als alumnes un eix de motivació molt més potent 
que el purament teòric per apropar-se a aquests continguts, volem aprofitar aquesta 
estratègia per tractar la Naturalesa de la Ciència, implicant a l’alumne en un rol actiu 
dins d’un equip de recerca. 

Context d’aplicació: serà el mateix que el d’aprenentatge. Els alumnes trobaran una 
aplicació a tot el coneixement que han compartit al llarg de la UD. En concret, 
proposaran de manera justificada una nova estratègia terapèutica. 
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4. TREBALL PER COMPETÈNCIES                     

4.1. Competències transversals 

• Competència comunicativa: es treballa al llarg de tota la UD. Els alumnes 
treballen en equip tot el temps, intercanviant informació, consensuant i 
regulant-se recíprocament. A més, la tercera sessió requereix la 
presentació oral d’un informe a la resta de companys. 

• Competència en gestió i tractament de la informació: les tasques 
encarregades requereixen la cerca i la comparació d’informació. 

• Competència digital: tots els grups disposaran d’ordinadors per treballar i a 
més alguns podran familiaritzar-se amb determinades eines web com per 
exemple els atles histològics.  

• Competència en recerca: la UD es focalitza en apropar als alumnes la 
Naturalesa de la Ciència com vehicle per portar a terme una petita revisió 
dels coneixements adquirits prèviament sobre la cèl·lula i la genètica 
cel·lular. El paper més important  d’aquesta competència el trobem a 
l’última sessió, quan els alumnes han de proposar noves dianes 
terapèutiques a partir del que han après. 

• Competència personal i interpersonal: tot el treball de la UD es realitzarà 
en equip. 

• Competència en el coneixement i interacció amb el món: la UD parteix 
d’una sensibilització amb la realitat de la malaltia de Parkinson, per 
explorar com es treballa la cerca de solucions i terminar amb la proposta 
de noves mesures. 

 

4.2. Competències de l’assignatura de Biologia 

• Competència en indagació i experimentació: es treballen principalment les 
fases inicials del mètode científic. S’observa un problema, es recull 
informació al voltant i finalment es proposen vies per cercar una solució. 

• Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència: el treball de 
la naturalesa de la ciència estructura tota la UD. Es posa als alumnes en el 
rol de membres de diferents equips de recerca, que cooperen entre ells, 
aportant aproximacions diferents del mateix problema per intentar 
solucionar-ho. 

• Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic: una 
de les tasques dels alumnes serà recollir informació, compartir-la i  
proposar mesures d’actuació per fer front a un problema.  
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5. OBJECTIUS 

• Prendre consciència i sensibilitat pel que fa a la malaltia de Parkinson. 

• Entendre que la ciència encara té reptes importants, que existeixen 
problemes tan complexos que no sabem del tot com funcionen. 

• Submergir-se en la manera de treballar de la ciència, assumint un rol actiu, 
des del que comparar el marc experimental (molt reduït) i el marc teòric 
(molt més ample i divers). 

• Valorar el potencial del treball cooperatiu. 

• Introduir el funcionament bàsic d’algunes tècniques de microscòpia molt 
utilitzades en ciència. 

• Reconèixer la cèl·lula i les seves parts en imatges reals de microscòpia. 

• Revisar des d’un punt de vista pràctic aplicacions de la biologia molecular. 
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6. CONTINGUTS 

Els continguts curriculars són els següents: 

• Explicació i localització dels processos de duplicació de l'ADN, transcripció 
i traducció. 

• Concreció d'alguns mètodes d'estudi de la cèl·lula. Identificació d'algunes 
estructures cel·lulars en preparacions microscòpiques i microfotografies.  

• Descripció de l'estructura i la funció d'algunes cèl·lules especialitzades: 
secretores, musculars, nervioses. 

Diferents grups d’alumnes tractaran diversos continguts. Posteriorment, es farà una 
posada en comú on tots podran veure imatges de preparacions de microscòpia, 
obtingudes a partir de teixit nerviós, i hauran de reconèixer mínim les estructures 
fonamentals. Un dels supòsits inclourà un exercici relacionat amb el procés 
d’expressió d’un gen. El contingut que estructura tota la UD és, però, la Naturalesa de 
la Ciència. 

6.1. Consideracions al voltant dels continguts 

Abans: A dins del present curs, aquesta UD es planteja com un exercici de repàs i 
d’aplicació de temes ja tractats en aquest curs: la cèl·lula i la genètica cel·lular. No 
obstant això, el bagatge de l'alumne (i per tant el desenvolupament de les bastides 
amb les quals afronta el curs) pot ser divers en funció de la trajectòria que hagi seguit 
al llarg de l'ESO. A 4t d’ESO, les matèries de l’àmbit cientificotecnològic no són 
obligatòries. La perspectiva de l’alumne pot ser diferent en funció de si ha cursat 
Biologia (que haurà vist la cèl·lula i la genètica cel·lular), Cultura Científica (més 
focalitzada en qüestions com la Naturalesa de la Ciència i els impactes socials de les 
malalties), Ciències aplicades (enfocada cap al món laboral relacionat amb la Ciència) 
o cap d’elles. Al proposar-los diferents rols, tractem de donar espai a aquesta diversitat 
de perspectives. 

Idees prèvies:  

• El Parkinson consisteix en un tremolar de les mans i és molt infreqüent 
• La visió de la cèl·lula com el model dels llibres de text 
• La Ciència com activitat solitària 
• La Ciència com portadora de certesa 

Després: Tot i que la línia d’aquesta UD no se cenyeix a la matèria de Biologia de 2n 
(que incideix més en metabolisme cel·lular), considerem que ofereix una bona 
oportunitat als alumnes per fer-se una idea de com podria ser treballar en Ciència 
(Medicina i Biomedicina especialment). A més, tota inversió en Naturalesa de la 
Ciència pot tenir un impacte positiu en les capacitats de l’alumne per abordar un temari 
de caràcter científic. 
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7. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

7.1. Sessió I: Introducció a la malaltia de Parkinson. 

• Fase del cicle: contextualització i exploració d’idees prèvies 

• Descripció de la seqüència: 

Ordre Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 (10’) Presentar el tipus 
d’activitats a realitzar 
(repàs de la cèl·lula i la 
genètica cel·lular, NdC, 
treball cooperatiu), els 
objectius i consensual 
els criteris d’avaluació. 

Apuntar els objectius i 
els criteris d’avaluació, i 
consultar dubtes si 
escau. 
Proposar els punts a 
tenir en compte per 
valorar la qualitat del 
treball en equip i les 
presentacions. 

Volem que els 
estudiants disposin 
d’aquesta informació 
com a eina 
d’autoregulació. 
Volem donar-los una 
certa responsabilitat en 
el disseny per afavorir 
l’acceptació de la 
proposta. 

2 (30’) Contextualització: Posar 
el vídeo sobre el 
Parkinson i fer una 
petita introducció, 
recolzada en algunes 
preguntes. 

Veure el vídeo i 
participar en el diàleg 
introductori promogut 
pel professor. 
Prendre nota del que es 
consideri rellevant 

Volem aportar 
significativitat al tema 
(intentant emocionar). 
Volem fer-nos una idea 
del coneixement previ 
sobre la malaltia. 

3 (10’) Formar grups 
heterogenis. Recordar 
que durant l’activitat 
hauran de preparar un 
petit informe com si 
fossin un grup de 
recerca, per després 
compartir-ho amb els 
companys. Proposar les 
àrees de recerca i 
repartir els materials 
auxiliars. 

Formar els equips i 
consensuar quina de les 
aproximacions de 
recerca els interessa 
més. 
Un cop decidit, rebran el 
material auxiliar i 
començaran a plantejar 
l’exposició. 

Volem atendre a la 
diversitat d’interessos 
donant varietat de rols, 
deixant que escullin 
entre fer de doctors, 
d’especialistes en 
microscòpia o en 
biologia molecular. 

 

• Gestió d’aula: la participació en el diàleg introductori serà individual. 
Després es formaran els grups de treball heterogenis de quatre alumnes. 

• Atenció a la diversitat: es procurarà que els equips de treball siguin de 
quatre alumnes amb diferents nivells, de manera que es puguin 
complementar entre ells. En el cas d’observar un alumne que no participa, 
li donarem un rol significatiu a dins del seu grup. 

• Avaluació i regulació: en aquesta sessió no hi haurà avaluació. Com 
eines d’autoregulació, es donaran els objectius de la UD, es consensuaran 
els criteris d’avaluació i s’entregaran els fulls de treball. 
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• Materials i recursos: vídeo introductori, connexió a Internet, projector, 
Power Point introductori, ordinadors pels alumnes i fulls de treball pels 
equips (veure annex II).  

 

7.2. Sessió II: Elaboració de l’informe 

• Fase del cicle: construcció del coneixement 

• Descripció de la seqüència: els alumnes disposaran de tota l’hora per fer 
el treball en equip. 

• Gestió d’aula: es procurarà disposar d’una aula d’informàtica amb taules 
per tal de tenir a l’abast recursos per desenvolupar les diferents tasques 
del treball, sense trencar la cohesió espacial del grup. 

• Atenció a la diversitat: el format de l’informe de treball serà lliure, donant 
espai a les preferències de cada grup. Esperem que, entre ells, s’organitzin 
i reparteixen les tasques en funció de les preferències i capacitats de 
cadascú. 

• Avaluació i regulació: s’avaluarà el treball en equip utilitzant taules 
d’observació (veure annex III). 

• Materials i recursos: aula d’informàtica amb taules. Taules d’observació. 

 

7.3. Sessió III: Presentació de l’informe 

• Fase del cicle: construcció del coneixement 

• Descripció de la seqüència: els grups disposaran de 7-8 minuts per fer 
les seves presentacions, i la resta podrà fer-los preguntes. 

• Gestió d’aula: els grups exposaran els seus treballs consecutivament. 
Cada presentació haurà d’indicar el llistat d’autors, com si es tractés d’un 
article científic, ordenats per participació. 

• Atenció a la diversitat: el format de l’exposició serà lliure. 

• Avaluació i regulació: s’avaluarà l’exposició i la proposta (contingut i 
disseny). Aquesta avaluació la farà el professor, però també l’alumnat, 
utilitzant una rúbrica i fent comentaris i preguntes després de cada 
exposició. Els hi anunciarem que en la següent sessió necessitaran la 
informació dels companys per resoldre un problema, tractant així de fer-los 
estar més pendents.  

• Materials i recursos: pissarra, projector o altres materials que puguin 
sol·licitar els alumnes. Taules d’observació i rúbriques d’avaluació (veure 
annex III i IV). 
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7.4. Sessió IV: Síntesi i aplicació 

• Fase del cicle: síntesi i aplicació del coneixement 

• Descripció de la seqüència: 

Ordre Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 (15’) Organitzar als alumnes 
segons la dinàmica de 
puzles.  
Demanar que realitzin 
un document de síntesi 
amb informació sobre el 
Parkinson.  

Resum o mapa 
conceptual sobre el 
Parkinson, indicant els 
noms dels 
col·laboradors. 

Volem que comparteixin 
el nou coneixement i 
vegin que posant-lo en 
comú assoleixen una 
millor comprensió del 
problema. 

2 (20’) Demanar a cada grup 
que faci un llistat de  
pros i contres de la 
teràpia habitual i una 
proposta justificada de 
diana terapèutica. 
Recollir el document. 

Posar en comú. Fer un 
llistar de pros i contres 
de la teràpia habitual i 
consensuar una nova 
diana terapèutica. 

Volem que facin una 
valoració a partir del 
que han après i que 
proposin noves 
estratègies per abordar 
el problema. 

3 (15’) Recuperar els grups 
inicials i donar la nota 
col·lectiva perquè se la 
reparteixin entre ells, de 
forma justificada, 
utilitzant el llistat 
ordenat d'autors que 
van adjuntar a la 
presentació. 

Consensuar i justificar la 
repartició de punts fent 
servir una taula.  

Volem que es coavaluïn 
i es reflecteixi la seva 
aportació. 

4 (5’) Comunicar que hauran 
d’omplir un petit 
qüestionari sobre NdC 
al moodle. 

Omplir el qüestionari a 
casa abans de la 
següent sessió. 

Volem tenir una idea 
sobre el resultat de 
l’activitat. 

 

• Gestió d’aula: tota aquesta sessió es farà emprant la dinàmica de puzles 
de Aronson, simulant equips multidisciplinars de recerca. 

• Atenció a la diversitat: treball cooperatiu en grups heterogenis, on les 
idees de tots els membres són necessàries per desenvolupar la tasca. El 
professor podrà donar alguna indicació si veu que algun grup no avança. 

• Avaluació i regulació:  Aquesta sessió inclou diversos punts relacionats 
amb l’avaluació. El resum i la proposta terapèutica són materials 
avaluables pel professor, així com el funcionament dels nous grups 
(utilitzar les taules d’observació). El qüestionari final serà per avaluar la 
UD, no als alumnes. 

• Materials i recursos: pissarra, full de repartició de punts i taules 
d’observació. 
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8. CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Al principi de la UD es fa un intent de motivar a una majoria de l’aula, a través de les 
emocions, amb un vídeo. Per altra banda, es dissenyen fulls de treball amb diferents 
aproximacions al món de la recerca amb diferents rols, amb la intenció de crear un 
espai per inquietuds diverses. Per últim, la proposta implica el treball cooperatiu en tot 
moment, de manera que els mateixos alumnes puguin equilibrar els seus nivells 
recíprocament. 

Les activitats poden adoptar un caràcter multinivell fàcilment: els alumnes hauran de 
tractar com a mínim els punts proposats en els fulls de treball, que van acompanyats 
per tota una sèrie de recursos i bastides en diferents idiomes. No obstant això, tindran 
total llibertat per buscar els seus recursos i ampliar la proposta. 

Comptem amb un nouvingut no familiaritzat encara amb el Català. Es disposarà de 
còpies dels materials en Castellà (el seu idioma matern). Els recursos recomanats 
estan en Català, Castellà i Anglès. Confiem en la complementarietat dels alumnes per 
afrontar aquests petits reptes. 

Una possibilitat amb un context d’aquest tipus (una malaltia) és que algun alumne es 
trobi emocionalment compromès. En aquest cas, tractarem que vegi la part bona de 
l’activitat. Si tot i així li costés treballar aquest tema, consensuarem una millor 
alternativa de treball amb aquesta persona. 
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9. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 

Tota la puntuació serà grupal: 

1. 30% informe: 
o el treball toca tots els punts indicats pel full de treball 
o el treball és clar, entenedor i equilibrat (ni molt extens ni massa sintètic). 
o el treball indica que es compren la Naturalesa de la Ciència (es comenta 

adequadament la comparació proposada, quan correspon es fan 
hipòtesis i/o es discuteix sense afirmacions categòriques) 

o les propostes són adequades, o, en tot cas, es veuen recolzades per un 
raonament fonamentat. 

o el material seleccionat està referenciat i és pertinent. 
 

2. 25% presentació (la puntuació resultarà de la mitjana entre les rúbriques 
valorades pels companys): 

o tots els membres del grup participen 
o la presentació és clara i entenedora 
o el contingut és adequat i està bé estructurat 
o els alumnes parlen amb claredat, mirant al públic i amb una expressió 

corporal equilibrada 
 

3. 20% treball en equip (taules d’observació): 
o treballen en equip sense excloure a ningú 
o s’ajuden entre ells 
o s’organitzen 
o estan centrats en el treball 
o compleixen els terminis 

 
4. 25% resum de la sessió VI 

o el resum està complet i és coherent 
o la proposta de diana terapèutica està acompanyada per una justificació 

Els punts corresponents als apartats a, b i  l’apartat c de la sessió II (un màxim de 26 
per un grup de quatre persones) se’ls repartiran entre ells de manera justificada i 
respectant l’ordre d’autors que han posat a l’informe. Els punts obtinguts a l’apartat c 
corresponents a la sessió IV (màxim 1 punt) se sumarà amb la nota obtinguda a 
l’apartat d. Per l’apartat d, cada membre del puzle obtindrà la puntuació del resum (un 
màxim de 2,5 punts). 
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10. CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

Altres matèries poden tractar temes relacionats, com per exemple: 

• Ciències per al món contemporani: Identificació i estudi d'alguna malaltia i 
del seu impacte social. Coneixement i classificació dels mitjans de 
diagnòstic (anàlisis clíniques, diagnosi per la imatge). Sinopsi de les bases 
moleculars i funcionals de la genètica. Identificació d'algunes aplicacions de 
la biotecnologia a la medicina i de les seves implicacions socials, ètiques i 
jurídiques.  

• Tecnologia industrial: Anàlisi de l'evolució tecnològica. Relació entre 
ciència, tecnologia i societat. 

Es podria organitzar, en col·laboració amb altres matèries: 

• Lectura d’articles de recerca rellevants per la UD amb la matèria d’anglès. 
• Projecte d’educació visual i plàstica relacionat, agafant com tema el 

Parkinson i proposant fer pòsters o infografies utilitzant des de 
microfotografies fins a “empremtes” de la mà de diferents pacients.  
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11. ANNEXOS DE MATERIALS DIDÀCTICS 

11.1. ANNEX I: Material sessió introducció 

• Enllaç vídeo Parkinson: https://www.youtube.com/watch?v=qWLi18JHYvs 

• Preguntes per guiar el diàleg posterior: 

o Havíeu sentit parlar abans de la malaltia de Parkinson? Sabíeu que 
era tan freqüent? 

o Us esperàveu que una malaltia tan coneguda no tingués encara les 
seves causes definides? 

o Coneixeu a algú amb Parkinson? En cas afirmatiu, voleu explicar 
alguna cosa? 

o Hi ha alguna part que no heu entès? 

o Al final del vídeo es parla de l’assistència emocional. Per què 
penseu que és important? Què vol dir que la malaltia és 
degenerativa? 

• Presentació Power Point per introduir els conceptes més bàsics de la 
malaltia a nivell fisiològic. 
 

 
 

11.2. ANNEX II: Fulls de treball dels alumnes 

Fulls de treball amb els diferents contextos. Es demana a cada grup un informe i una 
presentació, en els que hauran d’incloure, almenys: 

• un apartat sobre com han organitzat el treball en equip. 

• un apartat amb l’explicació general de les tècniques de la seva especialitat 
(veure guions). 

• una comparació d’imatges amb una mostra amb Parkinson i una mostra 
control. 
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Full de 
treball 1 

 
Grup de metges 

 

Formeu part de la Unitat de Parkinson i Trastorns Motors del Hospital Clínic de 
Barcelona. Esteu molt interessats a aconseguir millores en les teràpies amb les qual 
es tracten els vostres pacients, vist que tenen greus efectes secundaris. Manteniu un 
contacte estret amb grups de recerca a l’espera d’alguna troballa que pugui conduir a 
un assaig clínic. Mentrestant, continueu treballant en la definició de l’etiologia de la 
malaltia i gestionant la cessió de mostres del Banc de Teixits Neurològics. 

A partir d’aquest supòsit, elaboreu un informe explicant: 
• els conceptes: etiologia, banc de teixits i assaig clínic 
• els símptomes de la malaltia de Parkinson 
• els factors de risc de la malaltia de Parkinson 
• expliqueu la següent imatge, corresponent a un PET 

 

 

Imatge transversal del cervell d'un control sa (esquerra) i d’un pacient amb malaltia de 
Parkinson (dreta), obtinguda mitjançant PET després d’administrar el traçador 18F-DOPA 
als participants. En la malaltia de Parkinson, hi ha una pèrdua asimètrica de la captació del 
traçador. Extret de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3158735/. 

 

El format de l’informe és lliure, però recordeu que haureu d’exposar-lo a classe. 
Recordeu que al document haurà de contenir un apartat dedicat a explicar com heu 
organitzat el treball en equip incloent, tal com es fa en els articles de recerca, un llistat 
ordenat d’autors (de major a menor participació en el treball). 
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Full de 
treball 2 

empresa dedicada als models 
d’experimentació 

 

Formeu part d’una empresa que es dedica a distribuir diferents models de malalties a 
grups de recerca. Per descomptat, compteu amb un comitè d’ètica que supervisa tota 
l’activitat i lluita per la reducció de l’ús d’animals en l’experimentació i fomenta el 
desenvolupament d’altres tipus de models. Heu rebut consultes de diversos grups de 
recerca que treballen amb la malaltia de Parkinson i us demanen una reunió 
informativa conjunta. Prepareu-la dissenyant una exposició i un informe que incloguin: 

• una introducció on es tractin les possibilitats a l’hora de seleccionar un model 
experimental i els avantatges i inconvenients de cadascú: línies cel·lulars, 
models animals, llevats. 

• una presentació d’un model de tipus genètic i un altre basat en lesió selectiva 

• una avaluació de la qualitat d’un dels models, és a dir, una comparació entre el 
model i el seu control, i entre el model i la malaltia de Parkinson. 

El format de l’informe és lliure, però recordeu que haureu d’exposar-lo a classe. 
Recordeu que al document haurà de contenir un apartat dedicat a explicar com heu 
organitzat el treball en equip incloent, tal com es fa en els articles de recerca, un llistat 
ordenat d’autors (de major a menor participació en el treball). 

Recurs recomanat:  

o http://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/SALUD_10/Bioquimica/
7.pdf 
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Full de 
treball 3 

 
Grup d’histologia 

 

Formeu part d’un grup de recerca especialitzat en Histologia. Rebeu moltes mostres 
del Banc de Teixits Neurològics per caracteritzar a nivell macroscòpic i microscòpic de 
com avança la malaltia. A més, col·laboreu amb altres grups de recerca, que us envien 
mostres dels seus models i controls per definir les diferències. Tot i que són clàssiques 
i tenen molt de temps, sense les tècniques que domineu els avenços de la Ciència es 
veurien compromesos. També feu una important tasca assessorant altres equips de 
recerca sobre com fer bones preparacions pel microscopi. Aviat tindreu una reunió 
amb diversos grups que treballen amb la malaltia de Parkinson (PD). Per preparar-la, 
feu un informe i dissenyeu una presentació abordant els següents punts: 

• localitzeu la substancia negra i compareu una mostra de cervell amb i sense 
malaltia de PD  

Recursos recomanats:  

o http://patologia.gabeents.com/data/Pathologic/cns4/record0009.html 
o http://www.thehumanbrain.info/brain/bn_brain_atlas/brain.html 

 
• les tècniques que domineu han mostrat com els nivells de la proteïna VPS53 

varien en els afectats per la malaltia de Parkinson. Expliqueu breument la funció 
d’aquesta proteïna i mostreu aquesta diferència d’expressió a partir de la 
següent imatge. Proposeu quines implicacions pot tenir aquest fenomen. 

 

 

Immunomarcatge de 
VPS35 endògena en 
l'escorça del gir cingular 
humà control (1) subjectes 
amb malaltia de Parkinson 
(3) Escala: 200 μm. Les 
imatges d'alta magnificació 
de les neurones piramidals 
de capa cortical III 
corresponent a la zona de 
caixa de control (2) 
cervells amb malaltia de 
Parkinson (4) cervells. 
Escala: 50 μm. 

Extret de: 

https://www.ncbi.nlm.nih.g
ov/pmc/articles/PMC41194
14/ 
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• feu una breu introducció sobre el funcionament del microscopi òptic i les 
possibilitats que ofereixen alguns tipus de tinció per veure neurones.  

 

El format de l’informe és lliure, però recordeu que haureu d’exposar-lo a classe. 
Recordeu que al document haurà de contenir un apartat dedicat a explicar com heu 
organitzat el treball en equip incloent, tal com es fa en els articles de recerca, un llistat 
ordenat d’autors (de major a menor participació en el treball). 

Recursos recomanats: 

· https://mmegias.webs.uvigo.es/6-tecnicas/5-general.php 
· https://mmegias.webs.uvigo.es/8-tipos-celulares/neurona.php 
· http://www.wesapiens.org/es/file/4807011/T%C3%A9cnicas+histol%C3

%B3gicas.+Artefactos+de+tinci%C3%B3n 
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Full de 
treball 4 

especialistes en microscòpia  

electrònica 
 

Formeu un grup de recerca especialitzat en microscòpia electrònica. Heu treballat molt 
amb mostres del banc de teixits i amb mostres de models enviades per altres grups, 
descrivint els canvis associats a la progressió de diferents malalties i les diferències 
entre models experimentals i controls. Les vostres tècniques estan entre les més 
potents a l’hora d’augmentar una imatge. Aviat tindreu una reunió amb diversos grups 
que treballen amb Parkinson. Per preparar-la, feu un informe i dissenyeu una 
presentació abordant els següents punts: 

• feu una introducció a la microscòpia electrònica i les seves possibilitats: rastreig i 
transmissió 

Recursos recomanats: https://mmegias.webs.uvigo.es/6-tecnicas/6-electronico.php 

• mostreu exemples de diferents cèl·lules observades amb la tècnica de rastreig, 
indicant-ne el tipus 

• mostreu exemples d’imatges de microscòpia de transmissió indicant diferents 
parts de la cèl·lula que es puguin reconèixer 

• les tècniques que domineu han mostrat com la morfologia de l’aparell de Golgi es 
veu alterada en la malaltia de Parkinson. Expliqueu breument quines poden ser 
les conseqüències i mostreu aquesta diferència a partir de la següent imatge 

 
 

   

Ultraestructura de cèl·lules PC12 com a model de malaltia de Parkinson. (A) Cèl·lules 
control, on l’aparell de Golgi mostra forma aplanada en cisternes. (B) cèl·lules tractades 
amb MET durant 5 dies. En neurones PC12 tractades, l’Aparell de Golgi es molt més petit, 
formant minidictiosomes, en comparació amb les cèl·lules control. Escala 0,2 μm. Extret de 
la tesi doctoral “Alteraciones del aparato de Golgi y del tráfico de membranas en un 
modelo celular de la enfermedad de Parkinson” de Wilson Orlando Rendón.  
 

El format de l’informe és lliure, però recordeu que haureu d’exposar-lo a classe. 
Recordeu que al document haurà de contenir un apartat dedicat a explicar com heu 
organitzat el treball en equip incloent, tal com es fa en els articles de recerca, un llistat 
ordenat d’autors (de major a menor participació en el treball). 
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Full de 
treball 5 

 
Microscòpia de fluorescència 

 

Formeu un grup de recerca especialitzat en microscòpia de fluorescència. Heu 
Treballat amb mostres del banc de teixits i amb mostres de models enviades per altres 
grups de recerca. Descriviu els canvis associats a la progressió de diferents malalties i 
les diferències entre models experimentals i controls. Les tècniques que empreu són 
molt resolutives i tenen una gran especificitat. Aviat tindreu una reunió amb diversos 
grups que treballen amb Parkinson. Per preparar-la, feu un informe i dissenyeu una 
presentació abordant els següents punts: 

• expliqueu en què consisteix el immunomarcatge 

Recursos recomanats:  
o https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/cell-analysis/cell-

analysis-learning-center/molecular-probes-school-of-
fluorescence/labeling-your-samples/immunolabeling.html 

o https://www.qiagen.com/es/resources/molecular-biology-
methods/protein/#Protein%20detection:%20Specific%20antibody-
mediated%20detection%20of%20proteins%20on%20a%20membrane 

• mostreu exemples de diferents cèl·lules observades amb microscòpia de 
fluorescència, indicant-ne el tipus i les estructures que es puguin reconèixer 

• la microscòpia de fluorescència ha mostrat com la proteïna VDAC s’expressa 
menys en els malalts de Parkinson. Expliqueu breument quines poden ser les 
conseqüències i mostreu aquesta diferència a partir de les següents imatges: 
 

 

Extret de la tesi doctoral “Energy methabolism and Protein synthesis in Parkinson’s 
disease and Demencia with Lewy bodies”, de Koneti Anusha. 

 

El format de l’informe és lliure, però recordeu que haureu d’exposar-lo a classe. 
Recordeu que al document haurà de contenir un apartat dedicat a explicar com heu 
organitzat el treball en equip incloent, tal com es fa en els articles de recerca, un llistat 
ordenat d’autors (de major a menor participació en el treball). 
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Formeu un equip de recerca especialitzat en Biologia Molecular que estudia com la 
expressió de determinades proteïnes es veu alterada en alguns contextos patològics i 
tracta d’explicar perquè. Per això compara mostres patològiques i control a diversos 
nivells que poden estar implicats. Els darreres anys, heu treballat bastant amb la 
malaltia de Parkinson, i aviat tindreu una reunió amb diversos grups que treballen amb 
aquest context. Per preparar-la, feu un informe i dissenyeu una presentació abordant 
els següents punts: 

• feu una revisió dels punts que poden fallar a l’hora de regular la expressió d’una 
proteïna, entre el gen i el resultat final 

Possibles punts de regulació de l’expressió gènica en eucariotes 
 

Extret de http://slideplayer.es/slide/2331202/ 

• a continuació podeu veure els vostres resultats relatius a l’estudi de dues 
proteïnes, l’A i la B. Raoneu si el pas “espatllat” en cada cas és pre o post 
transcripcional, i feu una breu introducció sobre aquests mecanismes.  

 
 

           

 

 

 

 

Recursos recomanats: http://apuntesbioquimicageneral.blogspot.com.es/ 

El format de l’informe és lliure, però recordeu que haureu d’exposar-lo a classe. 
Recordeu que al document haurà de contenir un apartat dedicat a explicar com heu 
organitzat el treball en equip incloent, tal com es fa en els articles de recerca, un llistat 
ordenat d’autors (de major a menor participació en el treball). 

Full de 
treball 6 

grup de recerca especialitzat en 
biologia molecular 
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11.3. ANNEX III: Taules d’observació del treball en equip 

Aquestes taules són flexibles i s’inclouran els criteris suggerits pels alumnes durant la 
primera sessió. 

Fer una marca quan, durant la ronda d’observació, el grup ho estigui fent bé: 

Sessió II 
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m
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No exclouen a ningú       

S’escolten els uns als altres       

S’ajuden entre ells       

S’organitzen       

Estan centrats en el treball       

Compleixen els terminis       

 

 

Sessió IV Grup I Grup II Grup III Grup VI 

No exclouen a ningú     

S’escolten els uns als altres     

S’ajuden entre ells     

S’organitzen     

Estan centrats en el treball     

Compleixen els terminis     
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11.4. ANNEX V: Taula d’avaluació de l’informe escrit 
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El treball toca tots els punts indicats pel full de treball. (2 punts) 
     

El treball és clar, entenedor i equilibrat (ni molt extens ni massa sintètic). (2 punts) 
     

El treball indica que es compren la Naturalesa de la Ciència (es comenta adequadament la 
comparació proposada, es fan hipòtesis quan correspon i la discussió es fa sense afirmacions 
categòriques). (2 punts)      

Les propostes són adequades, o, en tot cas, es veuen recolzades per un raonament fonamentat. 
(2 punts)      

El material seleccionat està referenciat i és pertinent. (2 punts) 
     

 

11.5. ANNEX IV: Rúbriques d’avaluació de la presentació oral 

Veure document annex. Inclou una rúbrica i unes taules per avaluar utilitzant-la com referència. Cal tenir en compte que podria ser necessari 
modificar alguns punts, depenen del consens al que arribem amb els alumnes. Adaptat del Banc de rúbriques del SIGurb 
(https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/) 
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 Molt assolit (100%) Assolit (60%) Poc assolit (40%) No assolit (0%) 

Llenguatge 
corporal 
(1p) 

El seu llenguatge corporal faciliten 
la comprensió del discurs i 
l'interacció amb l'audiència. 

De vegades no interactua amb 
l’audiència i utilitza només alguns 
gestos que faciliten la comprensió 
del discurs.   

Interactua amb l’audiència i utilitza 
alguns gestos que faciliten la 
comprensió del discurs només 
puntualment.  

No utilitza gestos per interactuar 
amb l’audiència i facilitar la 
comprensió del discurs. Mostra 
nombrosos tics gestuals.   

Contacte 
visual (1p) 

Estableix contacte visual amb tots 
els membres del públic. 

Només estableix contacte visual 
amb una part del públic. 

Només estableix contacte visual 
amb una o dues persones.  

Estableix molt poc contacte visual 
amb el públic.    

Veu (1p) El volum i l’entonació i el ritme són 
adequats. El missatge és percebut 
per tots. La pronúncia dels sons i 
les síl·labes és clara.  

El volum i l’entonació no són 
sempre adequades: massa alts o 
baixos. El ritme algunes vegades és 
massa ràpid o lent. En ocasions, la 
pronúncia no és clara i dificulta la 
comprensió de les paraules.  

El volum i l’entonació sovint no són 
adequades: massa alts o baixos. El 
ritme és sovint massa ràpid o lent. 
La pronúncia no és clara i dificulta 
la comprensió de les paraules.  

El volum és molt alt o molt baix. 
L’entonació és monòtona. El ritme 
és massa ràpid o lent. La pronúncia 
és confusa i fa incomprensible la 
major part del missatge.   

Claredat i 
estructura 
(3p) 

L'orador es presenta i l’explicació 
segueix un ordre i una estructura 
evidents: introducció, cos i 
conclusió. Tanca l’exposició 
valorant el treball realitzat, 
argumenta possibles millores i 
s’acomiada agraint al públic 
l’assistència.  

L'explicació no és del tot ordenada 
(no té les tres parts o no inclou tot 
el que cal) o l’orador no es 
presenta. Tanca l’exposició fent una 
valoració del treball realitzat i 
s’acomiada agraint l’assistència al 
públic.  

L'explicació no és del tot 
ordenada  (no té les tres parts o no 
inclou tot el que cal) o l’orador no 
es presenta. Tanca l’exposició 
sense valorar el treball. No 
s’acomiada de l’audiència.  

L’explicació no és ordenada. El 
discurs no conté les tres parts. No 
tanca l’exposició i no gestiona bé el 
temps de l’exposició.  

Mitjans de 
suport (2p) 

Els documents auxiliars no 
presenten errors de forma 
(ortografia) ni de contingut. Tenen 
unitat d’estil i són pertinents per 
millorar la comprensió de 
l’exposició. 

Els documents auxiliars  presenten 
alguns errors de forma  (ortografia) 
o de contingut. Tenen poca unitat 
d’estil i de vegades dificulten la 
comprensió de l’exposició. 

Els documents auxiliars  presenten 
força errors de forma (ortografia) o 
de contingut. Sembla que s’utilitzen 
per omplir el temps. 

Els documents 
auxiliars  presenten  excessius 
errors de forma i de contingut. 

Domini del 
tema (2p) 

Respon amb rigor i coneixement 
les  preguntes que li formula el 
públic. 

Gairebé sempre respon amb rigor i 
coneixement les preguntes del 
públic. 

Dóna respostes que mostren poc 
coneixement del tema. 

No respon amb rigor ni 
coneixement les preguntes que li 
formula l’audiència. 
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Grup avaluador: Puntuació total: 

Grup avaluat:  Molt 
assolit 
(100%) 

Assolit 
(60%) 

Poc 
assolit 
(40%) 

No 
assolit 
(0%) 

Llenguatge corporal (1p)     

Contacte visual (1p)     

Veu (1p)     

Claredat/estructura (3p)     

Mitjans de suport (2p)     

Domini del tema (2p)     

Grup avaluador: Puntuació total: 

Grup avaluat:  Molt 
assolit 
(100%) 

Assolit 
(60%) 

Poc 
assolit 
(40%) 

No 
assolit 
(0%) 

Llenguatge corporal (1p)     

Contacte visual (1p)     

Veu (1p)     

Claredat/estructura (3p)     

Mitjans de suport (2p)     

Domini del tema (2p)     

Grup avaluador: Puntuació total: 

Grup avaluat:  Molt 
assolit 
(100%) 

Assolit 
(60%) 

Poc 
assolit 
(40%) 

No 
assolit 
(0%) 

Llenguatge corporal (1p)     

Contacte visual (1p)     

Veu (1p)     

Claredat/estructura (3p)     

Mitjans de suport (2p)     

Domini del tema (2p)     

Grup avaluador: Puntuació total: 

Grup avaluat:  Molt 
assolit 
(100%) 

Assolit 
(60%) 

Poc 
assolit 
(40%) 

No 
assolit 
(0%) 

Llenguatge corporal (1p)     

Contacte visual (1p)     

Veu (1p)     

Claredat/estructura (3p)     

Mitjans de suport (2p)     

Domini del tema (2p)     
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11.6. ANNEX VI: Taula per la coavaluació 

Cada grup repartirà entre els diferents components el nombre de punts que tingui assignat utilitzat la següent taula: 

Grup: Punts rebuts: Data: 

Component: Punts assignats Accepta? Per què Signatura 
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11.7. ANNEX VI: Qüestionari valoració del treball en equip i la Naturalesa 
de la Ciència 

EL TREBALL EN EQUIP Valoració 
Treballant en equip entenc millor els temes difícils 1 2 3 4 5 
Treballant en equip aprenc més 1 2 3 4 5 
Hem resolt activitats utilitzant recursos propis sense recórrer a 
l'ajuda immediata del professor 1 2 3 4 5 

Ens hem ajudat entre nosaltres amb els dubtes 1 2 3 4 5 
Hem comparat les nostres idees abans de resoldre definitivament 
cada activitat 1 2 3 4 5 

He fet més preguntes treballant en equip 1 2 3 4 5 
He millorat la cooperació, coneixement i comunicació amb diferents 
companys de classe  1 2 3 4 5 

Treballar en equip fa que m’expliqui millor 1 2 3 4 5 
Treballant en equip, abans de respondre una activitat, he:  

• explicat als companys el problema i la resposta, i per això... 1 2 3 4 5 
• he repassat la pregunta i la resposta 1 2 3 4 5 
• he resumit la pregunta i la resposta 1 2 3 4 5 

• preguntat als companys si estaven d’acord amb la resposta 1 2 3 4 5 
• debatut amb els companys sobre la resposta 1 2 3 4 5 

Els meus companys de grup m’han fet perdre el temps  1 2 3 4 5 
He pogut intervenir dins del grup aportant la meva visió i enriquint el 
resultat 1 2 3 4 5 

He treballat més formant part d’un equip 1 2 3 4 5 
Crec que els resultats són millors quan es treballa en equip 1 2 3 4 5 
He iniciat diferents tasques, buscat solucions, indagat sense ser 
motivat exteriorment 1 2 3 4 5 

La meva valoració global del treball en grup és favorable 1 2 3 4 5 
 

 

CONTINGUTS Valoració 
M'han agradat les activitats proposades?  1 2 3 4 5 
Creus que eren massa complicades? 1 2 3 4 5 
He ampliat, mitjançant punts de vista de diferents autors i companys, el 
coneixement que tenia sobre els continguts de la matèria  1 2 3 4 5 

La càrrega de treball ha sigut més el gran treballant en grup? 1 2 3 4 5 
Et semblen adequats els mètodes d'avaluació del treball? 1 2 3 4 5 
He augmentat el meu interès pels temes tractats? 1 2 3 4 5 
i per la ciència? 1 2 3 4 5 
He après sobre:      

• Com és realment la cèl·lula 1 2 3 4 5 
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• Genètica cel·lular 1 2 3 4 5 
• Com s'organitza les investigacions científiques  1 2 3 4 5 
• Tècniques que pot utilitzar la ciència (PET, microscòpia, 

models…) 1 2 3 4 5 

• Malaltia de Parkinson 1 2 3 4 5 
 

Respon a les següents preguntes: 

1. És possible el treball individual en ciència? 
2. Com es pot millorar una hipòtesi? 
3. Per què és important el control d'un experiment? 
4. Es pot obtenir informació d'un resultat negatiu? 
5. Creus que te sentit la frase "està demostrat científicament"? 


