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Vols construir una gota de sang? 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
Activitat pràctica per aprendre la proporció en l’abundància i en la mida dels 
elements formes de la sang. En ser una activitat manipulativa amb una 
producció final, que es pot penjar a la classe o al laboratori, és més fàcil que 
els alumnes recordin els resultats. 
Treballar la relació entre la mida real, la mida aparent i els augments d’una 
preparació microscòpica. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Estudi de les cèl·lules sanguínies pel que fa al nombre i a la mida. Davant la 
impossibilitat de realitzar un frotis sanguini, es proposa aquesta activitat 
pràctica per a dur a terme mentre es treballa el tema de la sang.  
Els alumnes han de ser competents a l’hora de realitzar càlculs per obtenir 
proporcions i canvis d’unitats. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
S’ha pensat i s’ha realitzat amb alumnes de 3r de l’ESO. Pels alumnes que 
presentin dificultats en l’aprenentatge, es pot fer la mateixa activitat però 
només una part (buscar la proporció pel que fa al nombre de cèl·lules o 
buscar la proporció pel que fa a la mida de les cèl·lules, la primera és més 
senzilla) 
 
Recursos emprats 
 
Pàgina web que s’adjunta o qualsevol altre recurs on es pugi trobar el nombre 
de cèl·lules sanguínies per ml. 
Imatge, que s’adjunta,  d’una preparació microscòpica (fotografia o 
esquema). 
Cartolines, colors o retoladors, tisores, col·la, regle, calculadora, màquina de 
fotografiar. 
 
Temporització 
 
Dues hores de classe per fer els càlculs i la gota. L’escrit final es pot demanar 
per deures o es pot fer a classe durant 15 minuts. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 

- Cal assegurar-se que els alumnes tinguin clar el concepte de proporció. 
En principi, a 3r d’ESO, l’haurien d’haver assolit. 

- Cal anar en compte amb l’expressió de nombres decimals amb 
potències de 10. Crec que és millor fer servir potències, però si els 
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alumnes es troben més còmodes, es poden fer servir les expressions 
decimals. 

- Pel alumnes que presentin dificultats en l’aprenentatge, es pot reduir 
la pràctica. 

- Per avaluar l’activitat es comprovarà la correcció de la gota de sang i la 
correcció de l’escrit final (detecció i explicació de les errades i 
propostes de millora) 

 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Disposar de cartolines i la resta del material esmentat. En donar les 
instruccions, cal remarcar que si hi ha algun element de la sang que apareix 
en un nombre molt alt, en lloc de retallar i enganxar, es poden dibuixar 
aquests elements (és el que passa amb els glòbuls vermells) 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat, guia didàctica i imatge. 
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