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Podem posar de manifest els efectes de la llum UV en els éssers vius? 

 

 

Objectius  

 

 Utilitzar tècniques de cultiu i manipulació de 

microorganismes 

 Posar de manifest l’efecte de la radiació UV sobre el 

creixement de bacteris 

 Dissenyar i dur a terme experiments semblats per 

respondre les pròpies preguntes  

 Interpretar resultats experimentals 

 

Descripció de la proposta  

 

Es proporciona a l’alumnat un protocol bàsic d’actuació al laboratori amb microorganismes i es 

demanada que explicitin el motiu pel qual realitzen cada acció amb l’objectiu de que s’apropiïn del 

procediment. Posteriorment l’hauran d’utilitzar per a fer nous dissenys experimentals; per exemple es 

podrien preguntar si diferents microorganismes respondrien de la mateixa manera a l'exposició a la 

radiació UV (de moment, només ho hauran provat amb un tipus de bacteri), quin serà el mínim temps 

d’exposició per observar algun efecte... 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Resultats obtinguts amb E. coli amb 5, 10 i 20 minuts d’exposició 

 

És important dirigir una discussió de tota la classe de manera s’acabi explicitant de manera clara la 

hipòtesi de treball a partir d’una deducció lògica (Si la radiació UV fa malbé el material genètic dels 

bacteris, llavors si exposem a aquesta radiació alguna zona d’una placa de Petri sembrada amb bacteris i 

una altra no, hauríem de trobar diferències en el creixement dels bacteris).  
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Recursos emprats  

 

- Plaques de Petri 

- Cultiu en medi líquid dels microorganismes a estudiar (Microccoccus, E. coli, Serratia,...) 

- Hisops per sembrar 

- Cartolines negres foradades (han de permetre el pas de llum UV en algunes zones i no en unes 

altres) 

- Font de llum UV (nosaltres hem treballat amb una làmpada de 254 nm) 

- Retolador 

 

 

Documents adjunts 

 

Full de treball per a l’alumnat 

Normativa bioseguretat al laboratori 

 

Autoria 

 

Activitat adaptada de: http://www.bteduc.bio.br/es_guias.html 
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