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Expressió de gens:  Conills Himalàia, gats siamesos i milfulles. Guia 
didàctica.  

 
 
Objectius  
 
Es pretén que l’alumnat observi situacions en les que l’expressió d’un gen 
depèn d’un factor ambiental com la temperatura. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
L’alumnat haurà d’analitzar les dades de les experiències que es relaten amb 
la finalitat que puguin treure’m conclusions sobre l’expressió del gen de la 
tirosinasa, que determina la síntesi de melanina en molts animals 
especialment vertebrats. Es planteja el cas concret de l’expressió de la 
melanina en el pèl dels gats siamesos i dels conills Himalàia, que està 
condicionada pel l’al·lel termodepenent ch del gen de la tirosinasa. Així 
mateix, es presenta el cas de la mida de la planta “milfulles” , que a 
diferents alçades sobre el nivell del mar assoleix mides diferents. En aquest 
cas l’alumnat no ha d’associar la mida amb la Tº en la que es desenvolupa la 
planta, donat que el creixement és més petit a alçades intermèdies sobre el 
nivell del mar.  
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
És una activitat que va dirigida a l’alumnat de Biologia de 1r de batxillerat. 
 
Recursos emprats 
 
Protocol de treball de l’alumnat amb les experiències que han d’analitzar. 
 
Temporització 
 
L’activitat es pot realitzar en menys d’una hora de classe. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
L’alumnat haurà de practicar la seva capacitat de trobar evidències que 
puguin justificar el comportament del gen de la tirosinasa, i utilitzar aquesta 
forma de treballar per interpretar una situació que té un context diferent, 
però en la que també l’expressió dels gens està condicionada a un factor 
ambiental.  
 
En l’activitat és important el raonament i la discussió amb els companys. Per 
això, a més d’un treball inicial individual per reflexionar sobre les 
experiències i respondre a les qüestions plantejades, és també important que 
l’alumnat intercanvi les seves opinions i conclusions amb companys, per tant 
s’aconsella que aquesta part es faci en parelles.  
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Documents adjunts 
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions: PDF i ExeLearnig 
(IMS), de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu 
centre, en un entorn Moodle, per exemple.  
 
Material de l’alumnat: 
 
Act29.pdf 
Activitat29(IMS).zip 

Material del professorat: 

Expressió de gens Conills  gats milfulles. Guia didàctica.pdf 
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