
Guia del professorat activitat:  Els  Bacteris  
 

Objectius generals: 
 

- Ajudar els alumnes a:  identificar les parts més importants de 
l’estructura d’un bacteri, comprendre i distingir els fenòmens de 
reproducció bacteriana, relacionar l’aparició de nous caràcters als 
bacteris amb la reproducció asexual i la parasexual.  
 

- Introduir els conceptes de biologia bacteriana a partir d’ un context o 
cas real sobre aplicacions de la biotecnologia.  

 
- Utilitzar el programa informàtic Power Point per tal d’aconseguir una 

bona exposició oral i atenció per part de l’audiència 
 

- Desenvolupar la autonomia dels alumnes en el procés d’aprenentage 
 

 

Sessió 1 
 

Activitat 1.  Explicitar  els objectius. Es poden donar per escrit, en  Power Point   
i comentar-los. 

        Explicar el treball en equip a fer tota la classe : Power Point sobre  

        Bacteri.  Cal donar unes idees generals sobre com es farà i quins resultats  

       es volen assolir (  farem  grups de treball i una  presentació a la classe). 

 

Activitat  2. Exploració d’idees prèvies.  
 

a. Pluja d’idees. Es pot fer oralment demanant als alumnes què 
saben sobre bacteris. Es pot escriure a la pissarra el que diu 
cada alumne i així poden agafar notes. El professor/a estructura 
en blocs la informació aportada.  Pot posar un títol als diferents 
blocs (guix diferent color) p.ex. tipus  de bacteris, tamany, nutrició, 
reproducció… 
Aquests apartats poden servir com  l’index inicial del treball. 

 
b. Donem un petit text a llegir en que hi figura un context real sobre 

bacteris i problemes-dilemes reals. A ser possible ha de ser un 
problema que els hi sigui proper i on figurin actituds que hauran 
de prendre com ciutadans, usuaris… 

 
A partir d’aquest context es demana que escriguin aquelles 
preguntes (5 que els ha sugerit la lectura del context, 8min). El 
professor/a les pot escriure a la pissarra de forma resumida: 
paraules clau (5 min).   

 
c. Els alumnes hauran de buscar informació sobre els apartats de  
     l’index i les preguntes generades amb la lectura del context    
     (paraules clau). 
 

                     Reflexionar sobre cerca d’informació:  com ho fem (general a     



particular...), tipus de textos  (enciclopedies i llibres de text 
primer),  llocs  (biblioteques, seminari, webs…), anotar referències 
( webs també). 
 

 
 
 
 
 

Activitat 3. Establiment dels grups de treball 
 

Negociar amb els alumnes els grups de treball, (3-4 alumnes) de 
manera que cada grup s’encarregui d’una part  de la presentació 
(apartats de l’index) i que  cada alumne participi fent i exposant la 
seva part. Intentar que hi hagi a cada grup algú que tingui 
coneixements del Power Point. 
 
(Per exemple,  3 grups: un pot fer introducció, tipus,forma, 
tamany, bacteris patògens , bacteris beneficiosos, i l’altre 
l’estructura cel.lular  i funcionament, cobertes de la cèl.lula 
bacteriana amb mesosomes i orgànuls, i l’altre pot fer DNA i 
reproducció ). 

 

Han de donar al professor un escrit amb els noms dels membres 
de cada grup i de la part del teball que cada membre es 
responsabilitza a  fer. 

 

 

Activitat 4.  Deures  
 

Cada grup hauria de buscar a casa imatges i informació sobre la 
seva part i les hauria de guardar de manera segura per portar-les 
a la propera sessió de classe ( es aconsellable el llapis digital o el  
MP3 perquè  no donen problemes de compatibilitat ni de memòria 
).  Cada alumne participa individualment. 
 
També podem demanar als alumnes que escriguin 2-3 qüestions 
o exercicis d’avaluació sobre la part que els hi ha tocat preparar . 
Aquestes preguntes a més de les que pugui plantejar el/la 
professor/a es poden passar a l’audiència en acabar la 
presentació com avaluació dels coneixements adquirits pel 
conjunt de l’alumnat. 
 
El professor/a aporta material bibliogràfic a l’aula com exemple i 
ofereix l’accés al seminari. 
 
Materials  professor/a:  llibres de text o altres fonts bibliogràfiques  

      del seminari, guix color 
       
 
 
 



 
 
 

Sessió 2 
 
 

       
 

Activitat 5. Intercanvi sobre eïnes i versions  del programa  “Power Point”:   
 

(Es necessita aula amb ordinadors i accés a internet; canó de projecció.) 
 

Utilitzem el canó per presentar el programa informàtic i cada grup 
d’alumnes (3-4) ens pot seguir, utilitzant un ordinador.  Al mateix 
temps, es pot introduir i reflexionar sobre normes i tècniques 
recomanables per lograr una presentació correcta. Per exemple: 
sempre diapositiva llegible, tamany de la lletra gran, un sol 
concepte per cada diapositiva…; el format horitzontal permet 
cobrir millor tota l’àrea projectada. 

 
a. Disseny del tipus de diapositiva (imatge i text….) 
b. Escriure el text (lletra gran , frases curtes …/font ) 
c. Imatges (relacionades amb el text  e idees que exposem…/copiar 

i enganxar – arrossegant amb el ratolí) 
d. Selecció dels efectes especials durant la presentació (seleccionar 

el text o imatges que volem animar. Anar al menú: 
Presentació/Animaciones/personalizar/efectos ) 
 

e. Selecció del color del fons diapositiva (important que el contrast 
amb el color de les lletres sigui bo, escollir colors complementaris 
de la paleta) 

 
 

f. Menció de la bibliografia utilitzada. També de las pàgines web 
visitades. 

 
 

***Cada grup agafa fonts bibliogràfiques com treball personal i un 
full on anotar la bibliogràfia consultada (a portar proper dia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sessió 3 
 
 

Activitat 6. Construcció del Power Point per part dels alumnes 
 
 

A-  Expliquem com haurien de treballar en equip. Aquí donem normes 
sobre com fer una lectura cooperativa de la informació i que 
després han d’arribar a un consens per tal d’escriure les frases del 
Power Point. (5 min) 

 B-       Fem parelles dins del petit grup. (3 min) 
  

C- Donem un full esquema com el següent:  
(A cada parella, hi pot estar a la pantalla del canó. Respectar la 
temporització. Si cal es fa només una petita part de la informació, 
4-5 paràgrafs,la més dificil, i la resta es deixa per que practiquin 
ells la tècnica, per deures…) 
 

1- Treball en parelles dins del petit grup: (Professor 

dona full d’avaluació i l’explica, un per parella.  Respectar temps 
límit!!!, es pot treballar de manera que tots han de seguir la 
temporització)  (5 min) 

 

a) Lectura cooperativa i comprensió (10 
min/_______) 

 

b) Pensar i escriure les preguntes que es 
contesten al text i les respostes 

consensuades en frases curtes resum pel 

Power Point (10 min/_________) 

 

 

c) Pensar suport  il.lustratiu i 
justificar: imatge, animació,  objecte, 

exercici….(5min/_______) 

 

d) Escriure preguntes/ esquemes avaluació 
audiència per deures (veure exemples, 

          2 min/________) 

 

2- Treball en petit grup (es reuneixen els membres del 

petit  grup. El professor/a explica que s’han de fer torns 

estrictes ) 
a) Intercanvi coneixements (torns 



paraula!!!), i comprovar ajust a 

requeriments d’avaluació (full 

d’avaluació) (10 min/_______) 

 

b) Discussió, anàlisi (pros & cons) i 
presa de decisions petit grup 

(5min_______) 

 

c) Creació Power Point   (ordinadors). 
Guardar treball a llapis digital (15 

min/_______) 

 
 
 

Els alumnes creen la seva presentació i el professor/a pot resoldre 
els possibles dubtes  de cada grup preveient els conceptes difícils 
d’entendre ( p.exemple: funció dels mesosomes, bacteris Gram- i 
Gram +, fenòmens  parasexuals….) per tal de clarificar-los. 
 
En acabar, i abans d’ escollir el color del fons  de la diapositiva, 
d’aquesta manera no gastarem tanta tinta,és convenient fer una 
impressió de la presentació ja que aquesta es pot passar a tots 
els alumnes per tal que la tinguin durant l’exposició.  
 
Podem donar  normes per fer una bona exposició: veu alta, 
inflexió de la veu, parlar lentament, senyalar sobre dibuixos e 
imatges, repetir processos complicats , explicar detalls importants, 
en acabar fer un resum o conclusió de les idees importants…..  
 

 
 

 
 


