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Del gra de cafè a l’àtom de carboni: Les dimensions de la vida  
Nucli 

 
Objectius  
• Identificar les parts i les propietats òptiques del microscopi i la lupa 
binocular 
• Definir magnificació i poder de resolució d’un aparell òptic i interpretar-ne 
el seu significat 
• Calcular amb unitats diferents les mides reals i aparents d’estructures 
biològiques 
• Establir una base d’orientació sobre les accions que cal fer per a fer una 
bona observació microscòpica 
• Utilitzar la lupa binocular i el microscopi per a l’observació d’éssers vius no 
observables a ull nu 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
Continguts: Utilització de la lupa binocular, el microscopi per a l’observació d’éssers 
vius no observables a ull nu 
Processos: Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos 
Observació i descripció científica d’estructures a l’Univers i a la Terra, de 
materials i éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa. 
Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències 
Identificació de les magnituds a mesurar, estimació de la mesura i selecció 
dels instruments més idonis (analògics i digitals) per obtenir dades 
Disseny i aplicació de procediments de mesura, utilitzant amb cura els 
materials i instruments, respectant les normes de seguretat i recullin les 
dades amb un grau de precisió adequat a l’objectiu de la recerca 
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 
Comparació entre observacions i mesures de materials i d’éssers vius 
Anàlisi dels diferents resultats obtinguts, de les raons que els justifiquen i de 
les maneres d’afrontar el tractament dels errors 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnat de 1r d’ESO 
 
Recursos emprats 
 
Microscopi, lupa binocular  
 
Temporització 
 
2 sessions 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
En aquesta activitat es pretén conèixer microscopi i lupa abans 
d’experimentar amb ells. Es tracta d’aprofundir en el significat de les unitats 
de mesura microscòpiques, de la seva equivalència, del seu significat en 
l’organització de la vida.  
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Activitat 1 
Volem fer èmfasi en la diferència entre AUGMENTS i PODER de RESOLUCIÓ. 
Una cosa és veure més gran i una altra és veure més coses. El nostre alumnat 
no acostuma a tenir gaire assolida aquesta diferència.  
Amb l’animació del començament es veuen molt bé aquestes dues propietats, 
ja que al anar desplaçant el cursor es van fent més grossos els objectes al 
mateix temps que es van veient més coses.  
Quan diem “Torneu a l’animació i desplaceu el cursor fins arribar als objectes 
que podrien ser visibles pel nostre ull” el què pretenem és que es vagi 
desplaçant el cursor fins que en la quadrícula de la cantonada de dalt surti 
0’1mm, o sigui el límit de resolució de l’ull. Quan fem aquesta acció arribem 
a veure ameba, parameci, human egg. El mateix per les altres qüestions sobre 
el poder de resolució. 
Activitat d’ordenar les cartes: joc per a treballar l’equivalència d’unitats  
Equivalències: 
1 micròmetre = 1 µm = 10-6 metres = 10 -3 mil·límetres  
1.000 micròmetres = 1000 µm = 1 mm = 10-3 m  
0,001 micròmetres = 1 nanòmetre (nm)  
1 pm = 1 x 10-12 metres = 0,000 000 000 001 metres  
100 pm = 1 àngstrom  
1000 pm = 1 nanòmetre
1 Å = 10−10 m = 0,000 000 000 1 m  
Activitat 2 i 3:  
Volem fer èmfasi en les semblances i diferències entre lupa i microscopi: llum 
reflectida, llum per transparència, poder de resolució major al microscopi ja 
que aquest resideix en els objectius... 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
Full d’imatges a ordenar segons grandària 
Full d’imatges per ordenar procediment microscopi 
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