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El quefir, el fan éssers vius? 

3. Es relacionen? 
 

Objectius  

• Comprovar experimentalment que els organismes que formen els grànuls de quefir 
responen a canvis ambientals. En l’experiment proposat el canvi serà la temperatura 
d’incubació.  

• Utilitzar evidències experimentals per fer explicacions  
 

Descripció de la proposta  

 

Es treballa la competència científica. L’alumnat ha de ser conscient de la importància de fer 
bones  
preguntes, definir hipòtesis que orientin la investigació, realitzar el treball experimental de 
forma acurada,  
interpretar els resultats.  
També es dona una gran importància a la comunicació de les conclusions de l’activitat.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 

En aquest senzill disseny experimental és important deixar clar que la variable  que estudiem és 
la diferent temperatura a la qual es mantenen les dues plaques de Petri. També és important 
treballar aquí la precisió en el moment de recollir les dades.  
A continuació s’adjunten algunes fotografies dels resultats obtinguts. La fotografia de l’esquerra 
correspon sempre a la mostra mantinguda a l’estufa i la de la dreta a la incubada a temperatura 
ambient.  
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Recursos emprats  

• Grànuls de quefir  
• Cúter o bisturí  
• Plaques de Petri amb medi de cultiu LB  
• Estufa d’incubació o iogurtera  

 

Temporització  

Mitja sessió de classe, però cal tenir en compte s’han de fer observacions i fotografies de les  
plaques a les 24, 72 i 96 hores  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 6è de Primària i 1r curs d’ESO 

 

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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