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Com es descompon la cel·lulosa a la natura? 

Aquesta  activitat és una adaptació de: Microbes ate my homework, que es pot consultar a: 

http://www.nuffieldfoundation.org/practical‐biology/microbes‐ate‐my‐homework 

 

Forma part del conjunt de recursos proposats pel grup de treball µBioCat, podeu consultar més 

propostes a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home 

 

 

Objectius  

 

 Investigar l’efecte, en diferents tipus de paper, de les cel·lulases produïdes per 

microorganismes present al sòl 

 Indagar sogre la presència de cel·lulases en altres llocs de la natura 

 Justificar la importància dels microorganismes en el tractament del cicle de la matèria 

en els ecosistemes 

 Justificar la importància dels microorganismes simbionts dels herbívors 

 Justificar la importància de les proves control en el disseny experimental 

 Justificar la importància del control de variables en el disseny experimental 

Alumnat a qui va dirigida 

 

Alumnat d’ESO i  batxillerat 

 

Temporització 

 

La primera sessió, que inclou el muntatge de l’experiència, es necessiten uns 30 minuts.  

El muntatge s’ha de deixar en lloc tranquil del laboratori unes tres setmanes. Una vegada a la setmana 

l’alumnat haurà d’observar i descriure els canvis produïts. Per aquesta tasca es necessiten uns 20 

minuts.  

Una sessió de classe per a la posada en comú de les respostes a les preguntes i de les conclusions de 

l’activitat 

 

Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 

Els microorganismes descomponedors  són molt importants  per mantenir el cicle de la matèria en els 
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ecosistemes. En terra, els descomponedors principals de la cel·lulosa són els fongs (principalment 

Chaetonium, Fusarium, Myrothecium i Trichoderma) amb l’ajut d’alguns bacteris com Cellulomonas, 

Pseudomonas i Ruminococcus .  

La cel·lulosa no és soluble en aigua, de manera que els microorganismes no poden absorbir‐la a l’interior 

de les seves cèl·lules. Segreguen enzims que digereixen la cel·lulosa (cel·lulases) i la descomponen en 

molècules de sucres solubles que poden ser absorbits i utilitzats en el seu metabolisme. Els animals no 

produeixen cel·lulases, el que significa que els herbívors no poden digerir la cel·lulosa  per si mateixos.  

Depenen de bacteris que viuen en el seu tracte intestinal i són capaços de produir cel·lulases. Serà 

interessant treballar amb l’alumnat la participació de la regurgitació, masticació i deglució dels 

remugants, o la ingestió de pellets fecals en els conills. Els éssers humans tampoc podem digerir la  

cel·lulosa, així que tota la que mengem passa a través del nostre sistema digestiu sense canvis, 

constituint el que s’anomena "fibra dietètica". És convenient reflexionar sobre el disseny de 

l’experiència amb l’alumnat: la importància del control de variables, la necessitat de proves control...  

El mateix disseny experimental (amb petites variants) es pot fer servir per a investigar altres aspectes  

Sobre les cel·lulases. Per exemple: 

 

- L’efecte de la temperatura sobre l’activitat dels microorganismes productors de cel·lulases 

- L’activitat cel·lulítica de microorganismes de diferents sòls 

- ... 

 

 

Aspectes tècnics  a tenir en compte 

 

Brou nutritiu: 

• 3g/L d’extracte de carn 

•5 g/L de peptona de carn (també es pot fer servir una pastilla de concentrat de brou, tipus Avecrem) 

 

 

Autoria i contacte 

 

Aquesta activitat ha estat dissenyada i provada pel grup de treball de Microbiologia µBioCat 

(https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home). Us agrairem qualsevol aportació sobre com us ha 

funcionat a classe; podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça: mbiocat@gmail.com 
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