
EL LLEVAT, TÈ CÈL·LULES? 
 
La Carla, la Samira i el Toni han après que si volen 
saber si el llevat és o no un ésser viu, hauran de 
descobrir si està o no format per cèl·lules.  
 

1- . Si tu també vols saber si el llevat esta 
format per cèl·lules, has de fer per 
començar, dues tasques individuals: 

a. Explica què creus que cal fer per 
poder comprovar-ho. Disposeu del 
següent material:  
- portes i cubres, agulla 

 emmanegada 
- vas de precipitats 
- aigua 
- microscopi  
- i, llevats de 2 tipus (químic en pols i 
de pastisseria liofilitzat) 
 
 
                     http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optical_microscope_nikon_alphaphot_%2B.jpg
 
 
 

 
 
 
 

b. Creus que els dos llevats seran iguals? Fes un dibuix de com 
creus que serà cada tipus de llevat quan l’observis al microscopi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optical_microscope_nikon_alphaphot_%2B.jpg


2- Feu ara l’observació del llevat seguint els passos següents (cal que us 
poseu per parelles): 

a. Feu una dissolució de cada tipus de llevat en aigua tèbia (a uns 
30ºC aproximadament). 

b. Deixeu-lo reposar uns minuts. 
c. Agafeu una gota de cada dissolució i poseu-les en dos 

portaobjectes diferents. 
d. Feu l’observació al microscopi i dibuixeu el que veieu a dos 

augments diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augments: ______________                                  Augments:______________ 
 
ATENCIÓ!! Poseu el nom de les estructures que identifiquis en el dibuix 
(membrana cel·lular, citoplasma, etc.).  
 

3- Mireu el vídeo i les imatges següents i compareu-los amb el que heu 
observat al microscopi (fixeu-vos en l’aspecte general, forma, etc.). 

http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/M
eaden/video/growth/big/growth.mov
 
 
http://www.sciencephoto.com/  Clickeu sobre la paraula “Images” i introduïu 
a la finestra de “search” (= cerca) la paraula “yeast” (= llevat). Compareu 
només les 3 primeres imatges de la col·lecció que us sortirà amb el que heu 
observat al microscopi.   
 
 

a. Què tenen de semblant?  
 
 
 
 
 

b. Què tenen de diferent? 
 
 
 
 
 

http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/Meaden/video/growth/big/growth.mov
http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/Meaden/video/growth/big/growth.mov
http://www.sciencephoto.com/search/searchResults.html?&perpage=48&searchid=&page=1&oldsearchstring=yeast&matchtype=fuzzy&hires=0&subject=&orderby=both&collectionid=&country=0&subjectid=&historyid=&type=nextpage&power=0&printonly=0&pviewid=&subtype=key&media_type=image&hires_clip=0&photorestrict=&featureid=&set_id=&start_date=&license=all&imageselect=ARRAY%280x981254c%29


c. A quina conclusió podeu arribar en relació al llevat després de 
l’activitat que heu fet? 

 
 
 
 
 
 
 

4- Compareu els vostres resultats amb els de l’altre parella del vostre grup i 
escriviu, com a mínim, 2 conclusions a partir de l’activitat que heu 
realitzat. 

 
 
 
L’activitat ha estat interessant però al Manel, la Carla, la Mar i el Toni els ha despertat 
molts dubtes. Per una banda, tenen clar que el llevat que volen utilitzar per fer el pastís 
podria ser un ésser viu però que han de comprovar d’altres característiques per poder 
afirmar-ho. Observar les seves cèl·lules, però, els ha generat molts dubtes sobre el 
món microscòpic: 

- Quina mida tenen realment les cèl·lules? 
- Totes tenen la mateixa mida?  
- Totes tenen el mateix aspecte? ... 

 
5- Formeu novament els grups de 4. La vostra tasca serà ara resoldre 

aquests dubtes. Per fer-ho, podeu consultar el llistat de webs adjunt i un 
guió d’exemple de la presentació powerpoint que haureu d’elaborar. 
 
Webs on cercar la informació: 
http://www.youtube.com/watch?v=chUx2yshHGo
http://www.xtec.es/~jgurrera/index.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/planeta_habitado/co
ntenidos4.htm
http://www.cellsalive.com/howbig.htm
http://www.cellsalive.com/cells/3dcell.htm
 
Guió de referència de la presentació: 
- Explicació del què és una cèl·lula. 
- Per què estar format per cèl·lules és una característica dels éssers 

vius? És una característica suficient? 
- Quina mida tenen les cèl·lules? 
- Són totes iguals? Per què? 
- Quins són els dos tipus bàsics de cèl·lules? 
- Quines diferències hi ha entre els dos tipus bàsics de cèl·lules? 
- Com són i quina funció tenen les parts bàsiques de les cèl·lules 

eucariotes (membrana, citoplasma, orgànuls –mitocondris i 
cloroplasts-, i nucli) ?  

 
Per cadascun d’aquests punts heu de fer un mínim d’una diapositiva i un 
màxim de dues. Recordeu que els textos han de ser curts i clars, que no 
poden ser copiats literalment d’internet i que han d’anar acompanyats 

http://www.youtube.com/watch?v=chUx2yshHGo
http://www.xtec.es/%7Ejgurrera/index.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/planeta_habitado/contenidos4.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/planeta_habitado/contenidos4.htm
http://www.cellsalive.com/howbig.htm
http://www.cellsalive.com/cells/3dcell.htm


d’alguna o algunes imatges. Opcionalment podeu incorporar algun 
enllaç amb algun vídeo o animació curta que aclareixi algun dels 
conceptes explicats. 

 
6- Utilitzeu el quadre següent per anotar les idees clau de la vostra 
presentació, les aportacions de les presentacions dels altres grups i els 
dubtes que us han sorgit:  
 

  Idees clau de la 
nostra 
presentació 

Aportacions de 
les 
presentacions 
dels 
companys/es 

Dubtes que 
tenim 

 Què és una 
cèl·lula? 

   

Els éssers vius 
estan formats  per 
cèl·lules? ? 
Qualsevol ésser 
format per 
cèl·lules està viu? 

   

Mida de les 
cèl·lules 

   

 
Forma de les 
cèl·lules 

   

Quins són els dos 
tipus bàsics de 
cèl·lules? 
 

   

Diferències entre 
els dos tipus 
bàsics de cèl·lules
 

   

Com és i quina 
funció té la 
membrana de les 
cèl·lules? 

   

Com és i quina 
funció té el 
citoplasma? 

   

Com és i quina 
funció tenen els 
mitocondris? 

   

Com és i quina 
funció tenen els 
cloroplasts? 

   

Com és i quina 
funció té el nucli 
de les cèl·lules? 

   



 
7- Finalment, per ordenar les idees clau, elaboreu un mapa conceptual 
utilitzant el programa Cmap Tools. Aquest mapa ha d’incloure, com a mínim, 
els següents conceptes: ésser viu, cèl·lula, mida, forma, procariota, 
eucariota, membrana cel·lular, citoplasma, mitocondri, nucli 
 
8- Com a síntesi de les activitats anteriors, a banda del mapa conceptual 
que acabes de fer, cal donar una resposta a la pregunta que li serveix de 
títol a la seqüència d’activitats: El llevat, té cèl·lules? 
Redacta un breu text que serveixi de resposta.  

 
9- El professor de ciències de la Carla, la Samira i el Toni sembla que vol aprofitar 

la curiositat que els ha despertat això de cercar informació sobre les cèl·lules 
per fer-los treballar de valent. En acabar la sessió a l’aula d’informàtica, els ha 
fet una proposta: 

- Mireu tinc quatre imatges fetes amb microscopi i he perdut el 
paper on tenia apuntat de què són. Recordo que un parell eren 
cristalls de substàncies químiques i les altres dues eren 
d’organismes vius. Cada imatge va acompanyada d’un vídeo. 
- Si em voleu ajudar i m’ho podeu portar demà classificat em fareu 
un favor. Us animeu a fer-ho? 
- I tant, profe! Jo ho faré, perquè vegis que tinc interès per 
l’assignatura. Diu la Carla. 
- Ei, jo també ho vull fer! Exclama el Toni. 
- Perquè no ho fem entre tots quatre? Segur que anem més ràpid i 
ho fem millor. Diu la Samira. 
- Vale! Respon la Carla.   

 
Les quatre imatges que el professor els ha donat són les següents: 
 
 

 
Imatge 1 

http://www.microscopyu.com/moviega
llery/pondscum/loxophyllum/

 

 
 

Imatge 2 
http://www.microscopyu.com/moviegall

ery/chemicalcrystals/ddt/
 

http://www.microscopyu.com/moviegallery/pondscum/loxophyllum/
http://www.microscopyu.com/moviegallery/pondscum/loxophyllum/
http://www.microscopyu.com/moviegallery/chemicalcrystals/ddt/
http://www.microscopyu.com/moviegallery/chemicalcrystals/ddt/


 
 

Imatge 3 
http://www.microscopyu.com/moviega

llery/chemicalcrystals/cholesterol/
 

 
Imatge 4 

http://www.microscopyu.com/moviegall
ery/pondscum/euplotes/

 

 
 
A partir del que heu après en aquesta activitat completeu el quadre següent: 
 
 

Imatge Tipus d’ésser Justificació de la 
vostra classificació 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.microscopyu.com/moviegallery/chemicalcrystals/cholesterol/
http://www.microscopyu.com/moviegallery/chemicalcrystals/cholesterol/
http://www.microscopyu.com/moviegallery/pondscum/euplotes/
http://www.microscopyu.com/moviegallery/pondscum/euplotes/


 


