
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Origen i funcionament dels lisosomes 
 
 
Objectius  
L’objectiu d’aquesta activitat és descriure l’origen i la funció dels lisosomes, 
a partir d’interpretar la informació continguda a l’esquema i una animació, 
diferenciant els processos d’endocitosi-exocitosi i d’autofàgia-heterefàgia.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
Es tracta de que l’alumnat intenti definir una sèrie de conceptes que 
l’ajudaran a entendre l’origen i funció dels lisosomes a partir de l’observació 
d’un esquema i d’una animació explicativa. 
La complexitat de l’activitat radica en que és l’alumne qui ha de deduir les 
respostes a les qüestions per tal de construir el seu propi coneixement. 
Al final hi ha una activitat on l’alumne pot posar a prova l’aprenentatge del 
nou vocabulari après en relació a les estructures que ha treballat. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat de 1r de batxillerat. 
 
Recursos emprats 
Ordinadors i/o aula amb projector. 
 
Temporització 
Es pot realitzar en una única sessió de classe. També pot ser interessant que 
la treballin a casa i es posi en comú amb tot el grup classe. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
L’activitat es pot treballar individualment, però es suggereix treballar 
inicialment de forma individual i després comentar les respostes en petit grup 
on cada alumne pugui aportar la seva visió de la situació presentada.  
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Cal disposar d’ordinadors a l’aula o com a mínim d’un projector on es faci una 
visió conjunta de l’animació, i a partir d’aquesta els alumnes puguin treballar 
individualment o en petit grup a l’aula. 
 
Documents adjunts 
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions:  ExeLearnig (IMS) 
i PDF, de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu 
centre, en un entorn Moodle, per exemple. 
 
Material per l’alumnat: 
Act. 8.pdf 
Activitat 8 (IMS).zip 
 
 Material pel professorat: 
FuncionamentLisosomesguia.pdf: conté informació addicional per al 
professorat i la resposta a les preguntes formulades a l’activitat. 
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