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Treball en context amb un laboratori virtual d’ADN 

 

[ 
Entorn de treball [captura de pantalla editada des de http://www.tuatara.info/lab/ ] 

 

Objectius  

 

 Introduir la seqüència de treball en una anàlisi genètica a partir d’un context real. 

 Realitzar una simulació informàtica de la digestió amb enzims de restricció i de 

l’electroforesi d’ADN. 

 Provocar la indagació i la presa de decisions a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts 

en un experiment. 

 

Descripció de la proposta  

 

La situació plantejada demana a l’alumnat que decideixi quin és l’enzim de restricció adequat  

per a utilitzar-lo com a eina per a una anàlisi genètica de tipus RFLP (Polimorfismes de longitud 

de fragments de restricció). 

 

o Simulació del procés de digestió enzimàtica  

Es fa la comprovació de la possible utilitat diagnòstica de 4 enzims de restricció proposats per a 

detectar una mutació en una seqüencia [mostra_2] respecte de la seqüència de referència 

[mostra_1]. 

 

L’alumnat ha de decidir quin dels enzims és útil per a realitzar el diagnòstic d’aquesta 

mutació a partir dels fragments resultants de la digestió de cadascuna de les mostres. 

 

o Determinació de la longitud dels fragments obtinguts 

Cal incorporar les dues mostres i simular una electroforesi per tal de determinar la longitud dels 

fragments de restricció obtinguts. Cal carregar algunes barreges de marcadors de pesos 

moleculars, per tal de determinar la longitud dels fragments per interpolació. 

 

L’alumnat ha de decidir quin tipus de mutació [deleció, addició o mutació puntual] 

presenta la persona portadora (mostra_2) respecte de la seqüencia de referència 

(mostra_1) a partir dels resultats de l’electroforesi virtual. 

http://www.tuatara.info/lab/
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

És una activitat molt pautada amb instruccions clares de com funciona el laboratori virtual, 

simulant la manipulació dels mateixos elements que en una experimentació real de digestió 

amb enzims de restricció  i electroforesi. 

Una vegada après el funcionament de les eines del laboratori virtual, l’alumnat i el professorat 

poden utilitzar-lo per resoldre altres situacions contextuals diferents i molt variades. 

  

Recursos emprats  

 

El Laboratori Virtual és una aplicació informàtica de lliure accés allotjada a la pàgina web de la 

Universitat Internacional de Catalunya. http://www.uic.es/ca/laboratori-virtual.  

Cal tenir accés a ordinadors amb connexió a Internet. L’aplicació demana una identificació, 

però no es necessita cap clau d’accés, és suficient posar qualsevol nom. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Donada la pràctica impossibilitat de realitzar aquest tipus d’experiments als laboratoris dels 

centres, les possibilitats que ens donen els laboratoris virtuals com aquest permeten que 

l’alumnat treballi a partir d’un context i de forma indagativa, havent de fer una anàlisi de les 

conseqüències dels resultats obtinguts.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Alumnat de la matèria de Biologia de Batxillerat 

 

Documents adjunts 

 

 document_alumne.pdf: conté totes les instruccions necessàries per a realitzar l’activitat. 

 sequencies.zip: fitxer comprimit que conté els arxius mostra_1.fasta i mostra_2.fasta, amb 

les seqüencies d’ADN de referència i mutant respectivament. Aquestes seqüències s’han 

obtingut del Centre for Molecular and Biomolecular Informatics, [http://mrs.cmbi.ru.nl/m6/] 

 

Autoria 

 

Aquest treball ha estat elaborat per Carlos Giménez Esteban del Col·legi Sant Gabriel de 

Viladecans i per Maribel Perdices Pla de l’IES Marina de La Llagosta dins del grup de treball 

CTM en col·laboració amb el CESIRE. 

http://www.uic.es/ca/laboratori-virtual

