
 

 

Hacking the code 

 

Objectius 

• Establir relacions entre la informació continguda en 
l'ADN i la proteïna que en resulta. 

• Identificar els elements reguladors del codi genètic: 
codons STOP, codons inici. 

• Deduir a partir de diverses seqüències les 
característiques del codi genètic (triplets, codons 
sinònims,...) 

• Dissenyar experiments de mutacions dirigides per a 
testar hipòtesis sobre el codi genètic. 

• Comunicar termes i conceptes científics en anglès. 

Descripció de la proposta 

L’activitat és una proposta d’indagació en la que els 
alumnes descobreixen el codi genètic resseguint els 

experiments originals de Nirenberg i Khorana que van dur al seu descobriment. Es proposen 
diverses seqüències ADN/pèptid als alumnes i per associació han de descobrir el codi genètic 
(l’existència i significat dels triplets, els codons sinònims, els codons stop i inici,...). Les seqüències 
es proporcionen en diverses etapes per anar graduant els aprenentatges. L’activitat es realitza per 
equips i es tanca amb una argumentació conjunta per a construir el codi genètic a partir de les 
dades generades.  
 
L’activitat s’ofereix al lloc web https://sites.google.com/a/xtec.cat/hacking-the-code/  juntament amb 
indicacions sobre com dur-la a terme. Estan disponibles observacions sobre la seva aplicació a 
l'article:  Hacking the code: una aproximació indagadora a l’ensenyament del codi genètic, o 
seguint les passes de Nirenberg i Khorana. Ciències (2013) 25, 20-25 J. Domènech  
 
L’activitat ha estat premiada per la xarxa europea Pathway amb el segon premi del concurs 
d'activitats didàctiques d'indagació “We inquire” (2013). 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

És important dur a terme l’activitat sense haver explicat prèviament a l’alumnat res sobre el 
Dogma Central de la Biologia Molecular ni el codi genètic. L’activitat té un format d'Ensenyament 
de les Ciències Basat en la Indagació, per tant es recomana que les ajudes per part del professor 
es restringeixin a millorar les preguntes de l’alumnat o qüestionar els seus processos més que no 
pas a certificar la correcció de les respostes. De fet, es recomana que NO es contrastin els 
resultats obtinguts amb els alumnes amb el codi genètic real com a part de l’activitat, ja que això 
és contradictori amb la dinàmica de construcció del coneixement científic i gestió de la incertesa 
que es pretén instaurar. 
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https://sites.google.com/a/xtec.cat/hacking-the-code/
http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/images/pdfs/n25/ciencies_025_p20_Hacking.pdf
http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/images/pdfs/n25/ciencies_025_p20_Hacking.pdf
http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/index.php/all-numeros/13-numero-25
http://www.ub.edu/euelearning/news64.html
http://www.ub.edu/euelearning/news64.html


 

Recursos emprats 

No són necessaris recursos especials i es recomana no proporcionar als alumnes ordinadors ni 
connexió a internet, ja que la cerca de pautes és un punt important en el procés d’indagació. Cal 
imprimir les fitxes que s’ofereixen al lloc web de l’activitat.  
Tota l’activitat (en anglès) i els materials són disponibles a la pàgina:  
https://sites.google.com/a/xtec.cat/hacking-the-code/ 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

Es treballa principalment el codi genètic i l’efecte de les mutacions. L’alumnat identifica pautes i e 
treu conclusions de dades incompletes, argumenta i aconsegueix consensos en forma de 
coneixement científic. Aprendre a aprendre, Interacció amb el Món Físic, Social i ciutadana són les 
competències implicades més directament. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

La proposta s’orienta a alumnat que no hagi sentit parlar abans del codi genètic, especialment 
alumant de 4 ESO o batxillerat. El fet que l’activitat estigui en anglès no suposa un problema, ja 
que la major part del llenguatge usat és en “idioma” genètic. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

L’activitat és un bon punt de partida per a analitzar els canals d’impacte de la informació genètica 
en la biologia dels organismes i discutir sobre “productes miracle” que ofereixen qui-sap-quins 
efectes directes de fórmules enriquides amb ADN. 

Documents adjunts 

[CAMP OBLIGATORI EN CAS QUE HI HAGI DOCUMENTS ADJUNTS]  
• Material per al professorat. 

L’activitat ha estat publicada al número 25 de la revista Ciències (2013), on apareixen comentaris 
més amplis sobre aspectes didàctics. 
 

• Material de treball per a l’alumnat:  https://sites.google.com/a/xtec.cat/hacking-the-code/  
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
 

Autoria 

Jordi Domènech Casal 
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