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Lípids II: Fosfolípids i lípids de membrana, ceres, esteroides i 
terpens 

Informació addicional pel professorat 
 
  

o Els fosfolípids 
 
1. Quin tipus d’enllaç hi ha entre C i D?  i entre D i E?. Com es formen aquests 
enllaços? 
Cal explicar la formació d’enllaços éster. 
 
2. Què tenen en comú les molècules de fosfolípids i els acilglicèrids? 
Estan formades per àcids grassos units a glicerina. 
 
3.- Creus que és soluble en aigua aquesta molècula?. Raona-ho. 
L’únic extrem soluble és l’àcid fosfòric, en  
 
4. Observa ara les següents figures en les que hi ha una ordenació de lípids en contacte 
amb l’ aigua:  
 
a) La micel·la correspon a l’ordenació dels àcids grassos en contacte amb l’aigua. Pots 
donar una explicació del perquè s’ordenen d’aquesta manera?. 
La part soluble de l’àcid gras (carboxil) s’orienta cap a l’aigua, i les cadenes alifàtiques 
fugen de l’aigua. El resultat és una esfera amb les cadenes orientades cap endins, i els 
caps polars en contacte amb l’aigua. 
 
b) La membrana de les cèl·lules biològiques és una bicapa de fosfolípids en la qual es 
troben altres molècules, com proteïnes. Compara l’ordenació dels fosfolípids en la 
bicapa amb l’ordenació dels àcids grassos en una micel·la.  Fes una explicació  que 
justifiqui l’ordenació dels fosfolípids en les membranes cel·lulars, i relaciona’ls amb la 
seva solubilitat.  
A la bicapa també hi ha una ordenació dels fosfolípids d’acord a la seva solubilitat en 
l’aigua.  En aquest cas però, entren en joc dues capes de fosfolípids, que s’orienten de 
manera invertida una respecte l’altra. Les cadenes alifàtiques dels fosfolípids d’una capa 
estan enfrontats a les de l’altra capa, i els caps polars corresponents als àcids 
ortofosfòrics, estan orientats en contacte amb l’agua, donat que són els extrems polars 
dels fosfolípids. 
 
c) Creus que les substàncies que viatgen a l’interior del liposoma són hidrosolubles o 
liposolubles?. 
Donada l’ordenació dels fosfolípids en els liposomes, en el centre de l’esfera hi ha els 
caps polars de la capa interna del liposoma. Per tant en el centre hi haurà molècules 
hidròfiles.  
 
Els fosfoaminolípids 
 
A continuació podràs consultar com és la composició química d’un fosfoaminolípid  i la 
seva organització a la membrana de la cèl·lula.   
http://biomodel.uah.es/model2/bicapa_j/frameset.htm . 
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Aquí es tracta que l’alumnat jugui amb aquest petit visor per entendre l’estructura d’un 
fosfoaminolípid. També es pot observar com s’uneixen els fosfolípids en una membrana 
i on s’ubica l’aigua en el conjunt. És a la vegada un simulador, que permet  l’alumnat 
interaccionar amb les explicacions. 
 
 
Els esfingolípids 
 

o Cerca a Internet les conseqüències que té per l’individu, aquesta degeneració. 
Es deixa obert perquè l’alumnat faci una petita cerca sobre els efectes de l’esclerosi 
múltiple. 
 
 
Glicolípids: 
 

o Quina funció creus que tenen els glicolípids en l’esquema?. Pots buscar 
informació a la pàgina http://www.ehu.es/biomoleculas/hc/sugar33b.htm,  fes aquí un 
breu resum. 

És important que l’alumnat pugui donar rellevància al paper de senyalitzadors cel·lulars 
que tenen els glicolípids, juntament a les glicoproteïnes.  
 
 

o Les ceres  
 
1. Posa els noms de les molècules de la taula.. 
 
CH3-(CH2)14-COOH   
 
Nom:  àcid gras 
CH3- (CH2)14 –OH 
 
Nom:  alcohol 

 
 
 
Unió amb enllaç éster 
 
Cera 

 
 
3. Creus que aquesta molècula és soluble en aigua?. Justifica la resposta d’acord amb la 
seva composició química.  
És totalment insoluble donat que bàsicament són cadenes alifàtiques, i l’extrem alcohol 
desapareix per ser utilitzat en la formació de l’enllaç ester.  
 
5. Perquè creus que  els ocells  cabussadors tenen les plomes recobertes amb una capa 
de cera?. I les plantes en climes àrids, per què es troben revestides de cera?. 
Pels ocells és necessari per no mullar-se. Per els vegetals per no deshifratar-se. 
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o Esteroides 
 
1. Escriu aquí sota l’estructura bàsica química de la molècula d’un esteroide. 
 

 
 
 
2. Tenen àcids grassos en la seva composició? I glicerina? 
No 
 
3. Creus que són solubles en aigua els esteroides?. Per què?. 
No, no tenen extrems polars. 
 
4. Un esteroide molt important és el colesterol. Observa la seva composició química en 
l’adreça  http://biomodel.uah.es/model2/bicapa_j/frameset.htm.  
Copia la imatge del model amb boles del colesterol i enganxa-la aquí sota. 
 
 
5. Aquest esquema simbolitza la ubicació d’alguns lípids a la membrana de la cèl·lula. 
Posa els noms a les indicacions : 
Colesterol i fosfolípid 
 
6. Anomena alguns esteroides importants en els éssers vius, i la seva funció. Consulta la 
pàgina http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide.  
Han de parlar de les hormones: cortisol, andrògens, estrògens, progesterona, etc. 
 
 

o Terpens  
 

A l’adreça    http://es.wikipedia.org/wiki/Terpeno. trobaràs funcions dels terpens i també 
utilitats en la industria.  Explica alguna de les funcions d’aquestes molècules en les sers vius. 
 
Han de destacar els pigments vegetals com els carotens, i aromes i  hormones vegetals.  
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