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La mitosi 
 
Objectius  
L’activitat consisteix en entendre la mitosi com un procés continu. Per això es 
treballa amb unes imatges microscòpiques de cèl·lules en diferent fase de la 
divisió cel·lular. A partir d’aquestes imatges els alumnes han d’ordenar-les i 
descriure els successos més importants que observen en cada fase. A partir 
d’aquestes dades visualitzen un vídeo que els permet treballar la mitosi com 
un procés continu a la vegada que posar nom a les diferents fases de la divisió 
cel·lular. 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Els alumnes treballen a partir d’observar cèl·lules en diferents fases i intentar 
interpretar que està succeint en cada cèl·lula, per finalment adonar-se que 
aquestes imatges formen part d’un procés continu. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
És una proposta adequada per treballar amb alumnes de batxillerat. 
 
Temporització 
És suficient amb una sessió. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Per estudiar el procés de la mitosi es proposen una sèrie d’activitats. Seguint 
la teoria del cicle de l’aprenentatge aquesta primera activitat d’exploració 
inicia l’alumne en la mitosi a partir d’unes imatges microscòpiques 
representatives. Posteriorment en la resta, s’introdueixen conceptes, 
s’estructuren els coneixements, es pren consciència del model construït, i es 
relacionen entre sí les noves idees amb animacions detallades que mostren el 
procés continu. 
 
També es pot aprofitat l’activitat per fer conscients els alumnes que el que 
ells/elles estan fent en aquest moment és el mateix que van fer els citòlegs 
que van ser els primers en descriure el procés. A l’igual que l’alumnat, els 
citòlegs no podien veure en el microscopi tot el procés de la mitosi sencer, 
disposaven dels esquemes que ells mateixos havien dibuixat a partir de les 
imatges observades i sabien, com saben els nostres alumnes, la importància 
del correcte repartiment dels cromosomes en les cèl·lules filles. 
 
Un cop l’alumnat s’ha d’autocorregit en la descripció que ha fet de cada 
etapa a partir de la visualització d’un vídeo, cal una posada en comú amb el 
grup classe. 
 
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 a l’alumnat: 
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Act.12.pdf 
La mitosi inf addic professorat.pdf 
Activitat 12 (IMS).zip 
 
Material pel professorat: 
La mitosi_guia.pdf: conté informació addicional pel professorat 
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