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Vols construir una gota de sang? 
 Descripció detallada 

 
L’Hospital General de la teva comarca té un greu problema: les reserves del 
seu banc de sang són mínimes i necessita fer una campanya publicitària de 
sensibilització per obtenir donants de sang. 
La imatge escollida per a il·lustrar els tríptics i les pancartes de publicitat és 
una gota de sang. Els publicistes no volen cap imatge microscòpica, pensen 
que és millor una dibuix però, no saben quines cèl·lules han de dibuixar, no 
saben les seves mides i tampoc saben les proporcions d’aquestes components 
de la sang.  
Els pots ajudar?? 
 
Es pot fer el treball en grups de dos alumnes 
 
Objectiu: 
 
Representar de forma proporcional els elements formes (eritròcits, leucòcits i 
trombòcits) que es troben a la sang. 
 
Material: 

- Cartolines 
- Col·la 
- Retoladors 
- Llapis de colors 
- Regle 
- Calculadora 

 
Procediment: 
 
1. Cal que obriu la següent pàgina web: 
 
 www.slideshare.net/mamacal/la-sang
 
2. Cerqueu la informació corresponent només a la segona columna de la 
taula següent (si trobeu dos valors per cada element, utilitzeu els valors més 
elevats). 
 
Nom dels 
element formes 

Abundància 
(recordeu 
escriure les 
unitats) 

Operació 
matemàtica 

Nombre en una 
gota de sang 

 
Eritròcit o glòbul 
vermell o 
hematia 

4.500.000 
eritròcit/ml sang 

4.500.000/10.000 450 

 
Leucòcit o glòbul 
blanc 

10.000 
leucòcits/ml sang 

10.000/10.000 1 
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Trombòcit o 
plaqueta 
 

300.000 
trombòcits/ml 
sang 

300.000/10.000 30 

 
3. Els valors són extremadament alts per poder-los representar. Cal que 
dividiu cada un dels tres valors per mateix nombre, de manera que la 
proporció dels tres elements sanguinis no variï. Escriviu l’operació matemàtica 
en la tercera columna de la taula i el resultat de l’operació en la quarta 
columna. 
 
4. Retalleu un tros de cartolina en forma de gota i dibuixeu (o retalleu en 
cartolina i enganxeu en la gota) el nombre d’eritròcits, de limfòcits i de 
trombòcits de l’última columna de la taula. 
El millor és que els glòbuls vermells els dibuixin directament sobre la 
cartolina. El glòbul blanc el solen dibuixar sense nucli (val la pena comentar 
que és una cèl·lula amb nucli) 
La major part dels alumnes retalles les plaquetes amb una forma irregular (i 
normalment les fan més grans que els glòbuls vermells). No fem cap 
comentari sobre això, ja que seran ells qui, amb les preguntes que hi ha a 
continuació, veuran que s’han equivocat. 

 
Imatge de la gota de sang feta per alumnes de 3r d’ESO 

 
5. El resultat serà una gota de sang amb la proporció correcta dels elements 
formes. 
 
6. Heu fet una representació proporcional respecte al nombre però, la mida 
és proporcional? 
 
 
7. Per poder calcular la mida real, i després la mida proporcional, de cada 
tipus de cèl·lula sanguínia, utilitzarem la imatge que hi ha a continuació. 
Primer escriviu els noms de les estructures marcades. 
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eritròcits 

leucòcits 

trombòcits 

(Crusellas et al. Nutrició Humana. El medi intern. 
Ed La Magrana, Barcelona 1992) 

 
8. Mesureu amb un regle el diàmetre de cada una de les estructures 
senyalades (mida aparent) i l’escriviu a la taula inferior (primera columna). 
 

 mida aparent 
(cm) 

Operació 
matemàtica 

proporció 

Glòbul vermell 
o eritròcit 

0,7 cm  0,7/0,3 2,3 

Glòbul blanc o 
leucòcit 

1,7 cm 1,7/0,3 5,7 

Plaqueta o 
trombòcit 

0,3 cm 0,3/0,3 1 

 
 
9. Calculeu la proporció dels diàmetres dels tres tipus d’estructures 
sanguínies. Recordeu que heu de dividir els tres valors entre el mateix 
nombre; el resultat de la divisió el podeu escriure a la tercera columna de la 
taula anterior. 
 
10. Ara ja sabeu la proporció entre les mides del diàmetre dels tres elements 
formes de la sang. En la vostra gota de sang, comproveu si heu dibuixat els 
elements tenint en compte aquesta proporció. Feu un comentari a 
continuació. 
 
Normalment els glòbuls vermells els fan més petits que les plaquetes. 
 
 
11. Tenint en compte les informacions següents, calculeu l’augment 
d’aquesta imatge.  

 mida aparent = mida real x augments (amb aquesta relació podeu 
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trobar la fórmula dels augments) 
 La mida real del diàmetre d’un glòbul vermell és de 7 µm. 
 La relació entre micròmetres i metres és 1 µm = 1 x 10-6 m = 0,000001 

m (amb aquesta informació, podeu calcular la relació entre µm i cm o 
entre µm i mm) 
 

Anem pas per pas: 
 
Escriviu la fórmula dels augments 
 

 
Augments =  mida aparent/mida real      
                   

 
Escriviu la relació entre µm i cm 
 

 
1 µm = 1 x 10-4  cm = 0,0001 cm  
                 

 
Escriviu la relació entre µm i mm 
 

 
 1 µm = 1 x 10-3    mm = 0,001  mm  
 

 
Ara apliqueu la fórmula dels augments fent servir la mida real i la mida 
aparent dels glòbuls vermells (recordeu que les unitats han de ser les 
mateixes). Els augments de la imatge microscòpica anterior és de: 
 
                  
   Augments: 0,7 cm / 7 x 10-4 = 1000 augments 
                   
 
12. Ara que ja sabeu els augments, podeu calcular la mida real de les altres 
dues estructures sanguínies. Anoteu els resultats en la segona columna de la 
taula que hi ha a continuació. 
 

 mida aparent 
(cm) 

mida real 
(µm) 

Glòbul vermell 
o eritròcit 

 0,7 cm 7 µm = 7 x 10-6 m 

Glòbul blanc o 
leucòcit 

1,7 cm 17 µm 

Plaqueta o 
trombòcit 

0,3 cm 3 µm 

 
 
 

  4/5 



          
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   
    
Conclusió 
 
La vostra gota de sang és proporcional respecte al nombre i a la mida dels 
elements formes? 
 
Primer inseriu la fotografia de la vostra gota de sang i a continuació feu un 
escrit explicant si ho teníeu ben representat o si la representació no era 
correcta.  
 
En funció de la gota de sang que hagi fet cada alumne, l’explicació de la 
correcció que cal fer és diferent. 
 
Per acabar,  redacteu unes instruccions per als publicistes explicant les 
mides, el nombre i les formes que han de tenir les cèl·lules sanguínies que 
mostrin en la gota de sang de la campanya publicitària. 
 
Per explicar-ho han de fer servir els valors obtinguts en els exercicis anteriors. 
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