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La proteïna RTFQ i el transport a través de la membrana 
Nucli 

 
 
Objectius  

 
L’activitat pretén que l’alumnat reflexioni sobre la regulació de la humitat 
del mucus bronquial, a partir d’analitzar el model de funcionament de les 
proteïnes de membrana, canals i bombes, i la influència  que unes tenen 
sobre les altres. Pretén també que els alumnes apliquin en l’activitat els 
conceptes de difusió i transport actiu, per justificar el  desplaçament dels 
ions a través de la membrana, i els fluxos d’ions que es generen en aquest 
sistema.  
L’alumnat haurà de saber predir, basant-se amb els fonaments teòrics i amb 
els dibuixos de l’activitat, que passa en els malalts de fibrosi quística quan el 
canal RTFQ no funciona.  
Finalment hauran d’aplicar aquests coneixements en la interpretació d’una 
animació en un context diferent, en la formació del suc pancreàtic.  
 
Processos que es treballen de forma explícita 

Els alumnes han d’observar i analitzar processos, descrivint de manera 
científica com es produeixen els fluxos d’ions en l’epiteli bronquial. 
Hauran de comparar aquests fluxos en persones sanes, quan la dinàmica de les 
cèl�lules produeix un  moc  fluid o  quan originen un moc més espès.  
Finalment també hauran de  comparar regularitats i diferències entre el 
model en persones sanes i el dels  malalts de Fibrosi quística.  
S’aplicaran els coneixements apresos per a  entendre un funcionament similar 
en una altre context, en el pàncrees. 
  
Alumnat a qui va dirigida 

 
Alumnat de batxillerat 
 
 
Temporització 

 
1 hora de classe  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
Es una activitat adient per fer en petit grup. L’alumnat ha de fer reflexió i 
anàlisi individual, així com prediccions per diferents situacions. Per aquest 
motiu és molt adient que pugui contrastar els resultats del seu anàlisi amb 
altres companys.  
 
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
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Les eines d’aquesta activitat són únicament TIC.  
 
 
 
Documents adjunts 

 
Activitat alumnes proteïna RTFQ. doc 
RTFQ guia didàctica. doc 
 
 
 
 


