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Algunes propietats saludables del quefir 

 

Objectius  

 Fer un disseny experimental  

 Treballar amb microorganismes utilitzant les normes bàsiques de bioseguretat  

 Comprovar l’efecte antimicrobià del quefir  
 

Descripció de la proposta  

Es treballa la competència científica. En aquest cas, es posa l’èmfasi en el disseny del treball  
experimental.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  

Els alumnes hauran de consultar el seu disseny experimental entre els diferents grups i també 
amb el professor. Caldria arribar a un mateix disseny per a tota la classe que serà semblat a 
l’indicat en l’annex 1. No podran començar l’experimentació fins haver consensuat les accions a 
fer. 
Naturalment, el professor/a no donarà l’annex 1 a l’alumnat fins haver consensuat la 
metodologia a seguir.  
És una activitat en la que es consumeix molt de temps discutint entre tots les justificacions de 
cada acció (el per què de cadascun dels passos que es fan), però proporciona una bona ocasió 
per treballar el disseny experimental.  
 
La següent 
fotografia il·lustra 
els resultats que es 
podrien obtenir.  
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Recursos emprats  

 

Material necessari:  
 

 Cultiu del bacteri Microccoccus luteus 

 Plaques de Petri amb medi de cultiu per bacteris  

 Xeringa  

 Discs de paper de filtre  

 Grànuls de quefir i llet quefirada  

 Pinces  

 Encenedor Bunsen (bec de Buncen) o una espelma  

 Retolador  

 Estufa d’incubació o una iogurtera per incubar-hi les plaques 
 

 

Temporització 

Una sessió de classe per fer el disseny experimental i una altra per realitzar-lo. Cal tenir en 
compte que hauran de passar al menys 48 hores per tal de fer la lectura dels resultats 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 6è de Primària i 1r curs d’ESO 

 

Documents adjunts 

Veure el document adjunt “Quefir, informació complementària pel professorat”  

 

Autoria i contacte 

Aquesta activitat ha estat dissenyada i provada pel grup de treball de Microbiologia µBioCat 

(https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home). Us agrairem qualsevol aportació sobre 

com us ha funcionat a classe; podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça: 

mbiocat@gmail.com 
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