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Respiració cel·lular: el descobriment del cicle de Krebs 
 
Objectius  
Aquesta activitat es proposa per ajudar l'alumnat a entendre que la ciència es 
un procés en construcció, un treball en equip i que els grans avanços es fan 
sobre treballs dels científics que ens precedeixen en el temps i pel qual cal 
una dosis important de deducció, experimentació i compartir dades. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
En aquesta activitat es treballen conceptes com respiració aeròbia i 
anaeròbia, cicle de Krebs, descarboxilació, deshidrogenació, reaccions redox i 
altres conceptes relacionats amb el metabolisme. Cal partir d'algun 
coneixement cel·lular (ja adquirit durant el primer curs) que aquest curs s'ha 
d'ampliar amb el coneixement de l'estructura interna dels mitocondris. 
 
És una activitat que es presenta com activitat d'ampliació bàsicament per tres 
motius: 

− l'alumnat ha d'aplicar coneixements de química (alguns d'ells poden no 
freqüentar aquesta matèria i llavors aquesta activitat se'ls fa difícil 
d'entendre); 

− l'alumnat ha de deduir el recorregut realitzat pels científics que han 
descobert el cicle de Krebs. Podem estudiar el cicle de Krebs sense fer 
aquesta deducció, però si tenim alumnes amb l'interès de seguir un via 
d'investigació a l'hora de triar un curs universitari. 

 
És una activitat molt interessant com exercici de meta-cognició, que 
afavoreix l'assoliment de una competència bàsica com és “l'aprendre a 
aprendre”. L'alumnat ha d'entendre el cicle de Krebs, estudiant els processos 
químics que es donen i seguint la lògica dels seus descobridors, i al mateix 
temps se li demana que vagi explicant amb les seves pròpies paraules. És una 
activitat que permet que a l'alumnat li sigui difícil oblidar el cicle de Krebs, 
perquè es dedueix i perquè l'ha de convertir en els seves “pròpies paraules”.  
 
El temps de programació a l'activitat, depenen de la mida del grup-classe ja 
que hem de decidir si ha de ser un treball individual o d'equip (2 o 3). De 
totes maneres, és un treball molt interessant per desenvolupar com treball 
individual a casa que després es pot comentar a classe, fent la seva correcció. 
 
S'aconsella que el professor valori els treballs fora de classe en la nota de la 
matèria, sobretot si és un recurs utilitzat com forma d'afavorir la reflexió de 
les teories presentades. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
Es tracta d'una activitat dirigida a l'alumnat de 2n de batxillerat que fa la 
modalitat de biologia. 
Es pot presentar com una activitat extra per pujar la nota individual. 
 
 
Recursos emprats 
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Material d'oficina. 
 
Temporització 
20 minuts de classe: correcció del treball fet a casa. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Pot ser interessant plantejar l'activitat en petit grup (2 o 3 alumnes) si es 
considera que el grup d'alumnes és fluix en coneixements de química i entre 
tots es poden ajudar. Però també potser un treball individual pels alumnes 
que segueixen la matèria de química i així connectar les dos matèries. O 
simplement, un exercici d'ampliació per motivar els alumnes especialment 
interessats en aquests aspectes de la matèria com la bioquímica. 
  
Documents adjunts 
Cicle de Krebs_alumnes.pdf: material per l’alumnat 
Cicle de Krebs_guia didàctica.pdf: material addicional pel professorat. 
 
 
 
 
 
 

Projecte Biologia en context                                                                         2/2 
 


