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Com controlen les cèl·lules l’expressió dels seus gens? 
Informació addicional pel professorat 

 
Es proposa la construcció d’un model retallable tridimensional (en paper) que 
representa com les histones acetilades o el DNA metilat controlen l’accés dels 
enzims responsables de la transcripció del DNA, regulant així l’expressió o no 
de determinats gens. 
 
És aconsellable que els alumnes treballin en petits grups d’un màxim de 4 
alumnes. Entre tots retallen el material i construeixen el primer model en el 
que el DNA no presenta les histones acetilades i, a més, el DNA està metilat. 
En aquest punt l’activitat planteja 2 qüestions als alumnes: 
 
Penseu que es pot transcriure un fragment significatiu de DNA? 
El vostre model representa un gen actiu o inactiu? 
   
Es suggereix fer una posada en comú en aquest punt per a que quedi clar que 
en aquest cas la RNA polimerasa no pot transcriure el DNA. De vegades pot ser 
interessant que mentre estan fent el model el docent passi per les taules i 
assenyali una part de la cadena de DNA d’un color diferent i expliqui que 
aquella regió del DNA és un gen que cal transcriure. Els alumnes s’adonaran 
que amb el DNA enrotllat a les histones o el DNA metilat no és possible la 
transcripció d’aquella regió que representa un gen, per tant el gen és inactiu. 
 
Durant la posada en comú en aquest punt, es pregunta als alumnes de quines 
maneres creuen que es podria dur a terme la transcripció, què creuen que 
caldria per fer-la possible. Un cop valorades totes les idees es passa a la 
construcció del model de DNA accessible als enzims. Es deixa temps perquè 
els alumnes construeixin el model. Si s’han assenyalades amb un color concret 
diverses zones del DNA ara els alumnes s’adonen que la RNA polimerasa és 
capaç de transcriure aquella regió. Si no s’ha optat per pintar una zona del 
DNA, els alumnes igualment veuran que la RNA polimerasa és capaç de 
transcriure una zona del DNA, i ara seran capaços de respondre a les qüestions 
plantejades: 
 
Es podrà llegir una extensió significativa de DNA? 
El vostre model representa un gen actiu o inactiu? 
 
En la primera posada en comú segur que alguns alumnes han comentat que el 
DNA no hauria d’estar enrotllat en les histones per poder fer la transcripció. 
Amb l’elaboració del segon model assoleixen que el desenrotllament d’una 
part del DNA és deguda a l’acetilació de les histones, que fa possible que un 
gen passi a ser actiu i es pugui transcriure. 
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