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Expressió i regulació del gen galactosidasa 
 
 
Objectius   

• Identificar l’operó com una unitat funcional en l’ADN,  en la qual hi ha 
dos categories de gens, els reguladors i els estructurals, que són 
respectivament responsables de l’expressió de proteïnes reguladores i 
estructurals. L’alumnat estudiarà aquest model en l’expressió del gen 
estructural de la galactosidasa.  

• Conèixer que els gens reguladors, a través de proteïnes reguladores, 
intervenen sobre els gens estructurals permetent o no la seva 
expressió. 

• Conèixer com la presència de substrats com la glucosa o la lactosa 
regulen l’expressió final del gen de la galactosiadasa.  

 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
 
L’alumnat ha de fer observació molt detallada de les seqüències que proposa 
l’animació, identificant tots els elements implicats i la seva funcionalitat. 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnat de 1r de batxillerat de biologia 
 
 
 
Temporització 
 
És una proposta per realitzar-se en una hora de classe. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
L’activitat té una certa complexitat, donat que en l’animació  hi ha molts 
elements per observar,  per la qual cosa és aconsellable que l’alumnat treballi 
en parelles, i posteriorment contrastin les  respostes en grups de 4 persones.  
 
Han de quedar clar el paper dels gens reguladors i dels gens estructurals, en 
l’operó, així com el paper de les proteïnes que originen. En concret cal saber 
com intervé la proteïna repressora, en presència de lactosa en el medi, i 
saber relacionar aquest fet amb l’activitat de l’ARN polimerasa. 
 
D’altra banda, han de veure que l’operó origina ARNm policistrònic, que dona 
lloc a la formació de tres proteïnes, de les quals dos són molt importants en el 
metabolisme de Escherichia coli, ja que una és una permeasa que incorpora 
lactosa a la cèl·lula, i l’altra és l’ enzim galactosidasa.  
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Finalment l’alumnat ha de poder raonar que en un medi amb lactosa 
l’expressió del gen de la galactosidasa és activa i permet la formació de 
l’enzim, el qual hidrolitzarà  la lactosa en glucosa i galactosa, substrats 
metabòlics del bacteri. A  la vegada que l’excés de glucosa, en un medi sense 
lactosa, provoca l’aturada de la síntesi de galactosidasa, aconseguint així un 
estalvi energètic fonamental pel bacteri. 
 
 
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: 
Act.26.pdf 
Activitat 26(IMS).zip` 
 
Material del professorat: 
Regulació Guia didac.pdf 
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