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Lípids II: Fosfolípids i lípids de membrana, ceres, esteroides i 
terpens 

 
 
Objectius  
    L’activitat pretén que l’alumnat conegui  la composició química i 
l’estructura física i propietats  de lípids que són  components habituals de la 
membrana, com fosfolípids i esfingolípids, esteroides i  glicoproteïnes. En tots 
casos coneixeran la funció biològica d’aquestes molècules.  
 
L’alumnat haurà de reflexionar al voltant de la solubilitat de les molècules 
lipídiques, en especial quan s’integren en una membrana cel·lular. 
 
Coneixerà altres lípids interessants per la seva funció biològica, com és el cas 
de les ceres, i terpens, i el seu ús en la  indústria.   
 
Processos que es treballen de forma explícita 
L’alumnat ha d’observar i analitzar molècules i fer enllaços d’aquests grups 
de lípids, per treure conclusions sobre les seves característiques químiques i 
propietats, que hauran de plasmar en respostes a diverses preguntes que se’ls 
formula.  
 
Hauran d’apropiar-se del model de la membrana cel·lular, especialment pel 
que fa a la composició en fosfolípids, i altres lípids de membrana 
 
Cercaran informació amb la que coneixeran l’ús de liposomes en la industria 
mèdica, o les conseqüències de la degeneració de la beina de mielina de 
cèl·lules nervioses,  o l’ús dels terpens en la indústria.  
 
Alumnat a qui va dirigida 
Batxillerat 
 
Temporització 
Dues hores. Pot fer-se també com a deures,  en horari no lectiu.  
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Pot ser interessant que l’alumnat s’organitzi en grups per fer les cerques 
d’informació dels diferents lípids, i que posteriorment l’exposin als companys. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Atès que l’activitat presenta hipervincles a webs, és aconsellable que 
l’alumnat treballi en una aula d’informàtica, o amb ordinadors portàtils, a la 
vegada que els permetrà treballa en grups.  
 
Documents adjunts 
Lípids II.pdf: Document de l’alumnat 
Lípids II_guia didàctica.pdf: Document amb les respostes pel professorat 
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