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El quefir, el fan éssers vius? 
Descripció detallada 

 
Es tracta d’un itinerari format per 5 elements on es treballa el model d’ésser 
viu, analitzant les característiques necessàries i suficients que ha de tenir un 
ésser per poder afirmar que és viu. La primera activitat presenta un context a 
partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és 
possible que hi hagi éssers vius o no.  
A partir d’aquí es plantegen tres activitats bàsiques per demostrar que els 
microorganismes del quefir realitzen modificacions en el seu medi, reaccionen 
davant de les modificacions d’aquest i es reprodueixen.  
Les dues activitats següents (De què està format un grànul de quefir? i Algunes 
propietats saludables del quefir), són opcionals, ja que impliquen un 
aprofundiment major en el treball experimental. 
 
Objectius  

• Analitzar les característiques necessàries i suficients que han de 
complir els éssers vius 

• Aprofundir en el disseny experimental i en la realització de treballs 
pràctics 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Es treballa la competència científica. L’alumnat ha de ser conscient de la 
importància de fer bones preguntes, definir hipòtesis que orientin la 
investigació, realitzar el treball experimental de forma acurada, interpretar 
els resultats. 
També es dona una gran importància a la comunicació de les conclusions de 
cada activitat. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 

• Alumnat de 6è de Primària i 1r curs d’ESO 
  
Recursos emprats 
 
Grànuls de quefir, llet, plaques de Petri amb medi de cultiu, portaobjectes, 
cobreobjectes, pinces, colorant (blau de metilè), estufa de cultius o iogurtera 
 
Temporització 
 
Activitat 1: 1 sessió de classe i és necessiten 24 hores per poder observar el 
resultat 
Activitat 2: ½ a 1 sessió de classe i és necessiten 24 hores per poder observar 
el resultat 
Activitat 3: ½ a 1 sessió de classe i cal llegir resultats a les 24, 72 i 96 hores 
Activitat 4: 1 sessió de classe 
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Activitat 5: Dues sessions de classe i es necessiten 48 hores per a llegir els 
resultats 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Cal tenir en compte que proposem sempre treballar amb el quefir de llet, no 
el d’aigua 
 
Documents adjunts 
 
Veure el document adjunt “Quefir, informació complementària pel 
professorat” 
 
 
 
 
 


