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Estudi de regeneració en planàries 
Material pel professorat 

 
 
Les planàries (Schmidtea mediterranea) es poden aconseguir a la cambra de cria del CESIRE-CDEC. 
 
La proposta es planteja en forma de tres activitats concretes per portar a l’aula-laboratori, però 
també pot transformar-se en l’embrió d’un treball de recerca. 
 
Activitat inicial: Per què treballar amb planàries? 
 
La finalitat d’aquesta activitat inicial és presentar l’estudi de la regeneració de planàries com un 
exemple de treball amb un organisme model. És important no convertir l’experimentació amb 
planàries en un activisme per l’activisme. No es tracta que l’alumnat comenci a tallar planàries 
sense haver fer prediccions sobre els resultats esperats o sense tenir clara cadascuna de les fases 
del disseny experimental. Al contrari, es suggereix aprofitar l’innegable efecte motivador que pot 
tenir aquesta experimentació per treballar, a la vegada que continguts conceptuals, aspectes 
fonamentals sobre la naturalesa de la ciència. 
 
El fet d’experimentar amb organismes vius pot portar a un cert neguit a l’alumnat. És important 
parlar d’aquest tema i tranquil·litzar-los pel que fa al possible patiment de les planàries. El seu 
sistema nerviós és senzill, no tenen receptors de dolor, han desenvolupat estratègies de  
reproducció asexual per fissió i es produeixen organismes clònics a partir de cues auto seccionades 
per estirament de l’organisme adult mateix. 
 
Des del punt de vista del docent, cal saber que l’experimentació amb animals es regula a Catalunya 
mitjançant la llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i 
per a altres finalitats científiques: 
 

Aquesta  Llei  té  per  objecte  la  protecció  dels animals   utilitzats  o  destinats  a  ésser 
utilitzats amb finalitats  experimentals,  científiques  o educatives, per tal d'evitar  que  se'ls  
pugui  causar  cap  tipus  de  dolor  o patiment  injustificats,   d'evitar  qualsevol  duplicació  
inútil  de  procediments  d'experimentació  i  de  reduir  al  mínim el nombre d’animals 
utilitzats.  
 
Àmbit d'aplicació:                                           
 Als  efectes  d'aquesta  Llei,  s'entén  per  "animal"  qualsevol  ésser  viu vertebrat no humà, 
incloses les formes  de  desenvolupament  de vida pròpia i autònoma, amb exclusió  de les 
formes fetal i embrionàries. 

 
Per proporcionar elements a l’alumnat per contestar les preguntes que es plantegen inicialment es 
suggereix observar a la classe un video de planàries en el seu ambient. És important que es parli de 
la seva  capacitat de regeneració. (per exemple:  
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http://www.youtube.com/watch?v=w0QzSYQGsnA). 
També seria interessant visionar algun sobre cèl·lules mare: 
http://www.xplorehealth.eu/ca/media/podem-curar-amb-cel-lules o un altres semblant que parli 
de malalties que es podrien tractar amb processos regeneratius. 
 
Els següents vídeos resultaran d’interès pel professorat i poden utilitzar-se també a classe (sencers 
o fragments extrets): 
http://www.youtube.com/watch?v=OkSdGL-CaPA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VQddTRqlD88 

 
Les preguntes proposades haurien de servir per despertar expectatives sobre la importància de 
l’activitat: 
 

 Quina característica tenen les cèl·lules mare que les fa tan importants per poder ser 
emprades en el tractament d’algunes malalties humanes? 

 Per què creieu que les planàries són sovint utilitzades com a organisme model pels 
científics? 

 Per què creieu que és important estudiar el procés de la regeneració? Podria tenir 
aplicacions  en la salut humana? Quines? 

 Pot generar estructures el cos humà? Quines? 

 Quins altres organismes coneixeu amb una important capacitat regenerativa? 
 
Serà interessant fer una posada en comú de les respostes. 
 
Idees que convé que es professor faci sortir a partir de la posada en comú de les respostes a 
preguntes com les anteriors: 
 
- Els éssers humans no poden regenerar extremitats perdudes, poden regenerar sang o reparar 
ferides  (pell) o fractures. 
- Les cèl·lules mare en els teixits en regeneració  "saben" com i quan han de diferenciar-se, però no  
tenen un destí predeterminat. 
- Les planàries tenen una sorprenent capacitat per regenerar tots els seus teixits (inclòs el nerviós) 
degut al fet que gairebé el 20% de les seves  cèl·lules són cèl·lules  mare (neoblasts). És per això 
que s’utilitzen com a organismes model en l’estudi de la regeneració. 
- Les salamandres tenen la notable capacitat de regenerar les extremitats després d’una 
amputació, perquè poden “desdiferenciar” cèl·lules properes a la zona amputada. 
-  El volum mínim a partir del qual pot regenerar una planària és 1/279ava part del seu volum total. 
O bé, un fragment d’unes 10,000 cèl·lules.  
- Si es divideix un embrió en estadis molt inicials per la meitat, es formen bessons. 
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Activitat 1: Dissenyant un experiment 
La tasca que s’encarrega a l’alumnat és enunciar una hipòtesi de treball i dissenyar un experiment 
per explorar la regeneració en planàries. 
 
Caldrà que el professor/a mostri com es realitzen els talls. El professor/a explicarà com es  tallen les 
planàries o bé podrà mostrar un vídeo. 
 
Material necessari: 
- placa de Petri amb aigua mineral (la mateixa que es fa servir per a mantenir les planàries) 
congelada 
- quadradets de cartolina negra (2x2 cm aproximadament) 
- bisturí 
- pipetes Pasteur 
- pinces fines 
- lupa binocular 
 

Procediment: 

1. Es tallen en una placa de petri amb 
aigua congelada (és per evitar que es 
moguin, no per evitar el dolor ja que 
no tenen receptors pel dolor) i a sobre 
d’alguns quadradets de cartolina. 
 

2. Una vegada tallades, es tornen a la 
placa de Petri general amb ajut de la 
pipeta Pasteur 
 

L’esquema indica la forma habitual de tallar les planàries per a experimentació (entre els ulls i la 

faringe)1: 

 

Però es poden tallar de diferents maneres per a observar possibles diferències pel que fa a la 
regeneració: 

                                                
1
 A la faringe i per sobre dels ulls no hi ha cèl·lules mare, per això si es tallen per sobre els ulls aquest tros no pot 

regenerar un individu complert (tampoc si es deixa sola la faringe) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


 

 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

4 de 9 

     
 

 

 
3. És important no alimentar les planàries durant l’experimentació. Així evitarem embrutar 

l’aigua i afavorir possibles infeccions. 
 

En el seu disseny experimental l’alumnat ha d’incloure: 
- La hipòtesi de partida 
- El nombre d’individus que necessitaran i el material 
- El procediment que seguiran.   
 
Es recomana treballar en petits grups i fer posteriorment una posada en comú amb tot el grup 
classe per tal d’aprofundir en les característiques d’un bon disseny experimental. 
Els grups no començaran el seu experiment fins que el professor/a hagi donat el vist i plau al 
disseny. 
 
És important treballar amb els alumnes  sobre la hipòtesi de partida. Han de saber que no es pot 
començar una experimentació sense un objectiu clar i que les hipòtesis estan basades en el 
coneixement previ. Els científics enuncien les seves hipòtesis utilitzant coneixements previs, 
aquestes han de ser raonables (basades en raonament científic) i comprovables. Es recomana que 
enunciar les deduccions (a partir de les quals sorgiran les hipòtesis) amb la forma “Si... llavors...” 
 
Un exemple d’una deducció senzilla que podria proposar un alumne podria ser: “Si tallem una 
planària per la meitat, llavors la meitat que conté el cap creixerà fins a formar un organisme 
complert i proporcionat, i la que conté la cua desenvoluparà un cap i formarà també un altre 
organisme complert i proporcionat. Penso que això serà així degut a les explicacions que he vist en 
el vídeo o en altra informació que he llegit ” 
 
Es suggereix animar als alumnes a buscar informació sobre les planaries abans d’escriure les seves 
hipòtesis.  
 
Si els alumnes tenen dificultats per a pensar en possibles hipòtesis, se’ls pot ajudar  preguntant-los  
quines conseqüències pensen que podrien tenir les següents accions en la regeneració de les 
planàries i per què: 
 

- La separació  d'una o de les dos taques oculars (fotoreceptors) de la resta del cos 
- Un secció longitudinal del cap o la cua sense separar el cuc en diferents parts 
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- El tall de segments circulars, triangulars, rectangulars o de diverses parts del cos 
- El tall no lineal (és a dir, corbat o en forma de V) 
- Qualsevol tall que creï una discontinuïtat en alguna característica de l'anatomia interna (per 

exemple, la faringe o ganglis cefàlics) 
 
Altres possibles preguntes que podrien animar als alumnes a enunciar hipòtesis: 
 

- Poden unes parts del cos regenerar més ràpid que unes altres? Per què creus que pot ser 
així? 

- Quins factors mediambientals podrien afectar la regeneració? 
- Els caps comencen a moure’s abans que altres parts tallades? Per què creieu que pot ser? 
- Els caps es dirigeixen abans cap al menjar? Per què creieu que pot ser? 

 
Sobre el nombre d’individus que necessitaran i el material és important (en el moment de la 
correcció del disseny experimental) indicar la importància de fer rèpliques, ja que un sol individu 
pot no ser representatiu de la població i les conclusions podrien no ser vàlides. Igualment és el 
moment de recordar que han d’incloure un control en el seu experiment (alguna planària sense 
tallar). Aquest fet proporcionarà l’ocasió de discutir la necessitat d’una prova control en  tot procés 
d’indagació científica. 
 
Altres aspectes a tenir en compte en el disseny del procediment:   

o Cal recordar que han de ser explícits sobre el tipus de tall que es proposen fer 
(d’acord amb la seva hipòtesi): nombre de talls, simètrics o asimètrics, separant 
totalment les parts de l’animal o no... 

o Retolar  correctament les plaques de petri  on mantindran els animals (exemple: 
“Tall 1, planària 1-cap; Tall2, planària 1_cua) 

o Preveure quines dades recolliran i com. Per exemple: mesurar la longitud de cada 
fragment, prendre la temperatura de l’habitació on es mantenen els animals , 
descriure la coloració dels segments, descriure la mobilitat dels segments, 
comprovar si responen o no a la presència de llum, indicar si són visibles o no els 
fotoreceptors... construir taules o fitxes per  recollir les dades 

 
Un exemple de fitxa per a recollir les dades: 
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“Les dades obtingudes de l’experimentació són coherents amb la vostra hipòtesi? Per què?” 
La finalitat d’aquesta pregunta és ajudar a l’alumnat a identificar les accions que fa en el procés 
experimental: cal confrontar les dades obtingudes amb les hipòtesis inicials i reformular aquesta si 
fos necessari. Sovint s’infravalora tot el que es pot aprendre a partir d’una hipòtesi no referendada 
per les dades. El coneixement científic avança avaluant les hipòtesis i revisant-les en funció de les 
dades. 
 

Dia  Data Grup Nº placa 
Petri 

Longitud total 
(mm) 

 

Dibuix del tall: Temperatura 
(°C) 

 

Color 

 

Mobilitat 

 

Fotoreceptors 
visibles? 

 

Respon a la 
llum? 

 

Observacions 
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Al final de l’experimentació es recomana també fer una sessió de tota la classe on cada grup 
d’estudiants comuniqui quina era la seva hipòtesi, quina ha estat la seva experimentació, els 
resultats que han obtingut així com les seves conclusions.  
Pot ser interessant demanar un redactat final que reuneixi la informació obtinguda per tota la 
classe. Es podria preguntar: Què hem aprés a partir dels experiments de tota la classe?  O, què 
sabem ara sobre com es regeneren les planàries? Serà important indicar als alumnes que no han 
d’indicar només les conclusions sinó també les evidències que els han portat a aquelles 
conclusions.  
 
Activitat 2. Aprofundim en l’estudi de la regeneració en planàries 
 
Ara serà el moment de fer conscients als alumnes del que encara els queda per saber, del que 
passa en altres nivells d’organització diferents al d’organisme (que és el que acaben d’estudiar). Per 
exemple es pot preguntar: 
 

- Què penseu que estava passant en les cèl·lules de les vostres planàries després de fer els 
talls? 

- Per què penseu que els científics estudien la regeneració al nivell cel·lular? Per què no es 
conformen amb estudiar el que passa a les planàries a nivell d’organisme? 

 
Una vegada observat el procés de regeneració a nivell d’organisme l’alumnat estarà en una bona 
disposició per abordar l’estudi de la regeneració a nivell cel·lular. 
 
Podem començar per fer preguntes de l’estil de: 

- Quina és la causa per la qual s’ha regenerat el cos de les planàries? 
 
Caldrà conduir la discussió fins arribar a una explicació semblant a aquesta: 

Les planàries tenen unes cèl·lules  anomenades neoblasts que poden dividir-se i construir 
així les zones que han estat danyades o tallades. Aquests neoblasts són cèl·lules totipotents 
que tenen l’habilitat de transformar-se en qualsevol dels tipus cel·lulars que formen el cos 
de les planàries 

 
Si encara no s’ha estudiat el cicle cel·lular i la mitosi, aquest és un bon moment per introduir-los. Si 
ja s’han treballat, és un bon moment per a fer explícit que els neoblasts són les úniques cèl·lules de 
les planàries que es divideixen i que són cèl·lules totipotents. 
També és important fer èmfasi en el significat de cèl·lula totipotent i en que totes les cèl·lules 
tenen la informació genètica complerta.  
 
La regeneració cel·lular es produeix tant en les planàries intactes (sense tallar) per reemplaçar les 
cèl·lules velles o danyades, com tallades. Conèixer més sobre com aquest procés té lloc és de gran 
interès per als científics, saber com aquestes cèl·lules indiferenciades es traslladen per tot el cos 
pot ajudar a desenvolupar noves teràpies i tractaments, per exemple, per a lesions cerebrals i de la 
medul·la espinal. 
 
Es proposa treballar en grups de 4 estudiants. Per tal d’afavorir el màxim possible la interacció 
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entre l’alumnat, dos estudiants de cada grup es poden encarregar de treballar la tècnica 1 i els 
altres dos la tècnica 2. Posteriorment, hauran de posar en comú el que hagin aprés per tal de 
poder interpretar les imatges proposades al final de l’activitat.  
 
Sobre la tècnica 1 (Marcatge  amb  BrdU): 
Es pretén que l’alumnat sigui capaç d’explicar que les cèl·lules incorporaran la BrdU en la fase S del 
cicle cel·lular, durant el procés de duplicació del DNA. Hauran de deduir que no només quedaran 
marcades les cèl·lules en fase S sinó que, si l’observació es fa dies després del marcatge, també la 
progènie d’aquestes cèl·lules (que seran cèl·lules diferenciades) serà visible. 
És interessant que l’alumnat dedueixi que no hi ha neoblasts ni en la zona situada en la part 
anterior a les taques oculars ni al voltant de la faringe. 
 
Sobre la tècnica 2 (Marcatge  de PH3) 
Es pretén que l’alumnat sigui capaç d’explicar que les cèl·lules que es visualitzaran mitjançant 
aquesta tècnica serà exclusivament aquelles que es trobin a l’inici de la mitosi. Per tant, 
exclusivament neoblasts; les cèl·lules ja diferenciades no estaran en mitosis. 
 
A partir de la comparació de les imatges finals es pretén que l’alumnat pugui explicar que en el 
blastema no hi ha neoblasts en mitosi. La utilització de la segona tècnica permet observar que la 
proliferació es dóna principalment a la base del blastema. Allà tenen lloc les divisions cel·lulars i les 
noves cèl·lules formades es van diferenciant i  van fent créixer el blastema. La utilització de la 
tècnica 1 (observant les planàries després d’un dies de ser tallades)  permet la visualització de les 
cèl·lules de neoformació. 
 
A partir de l’anàlisi de les imatges del full de treball, l’alumnat hauria de poder escriure un text 
explicatiu del que passa a nivell del blastema semblant a aquest: 
 
Quan tallem una planària, en la zona del tall hi ha un increment de la taxa proliferativa dels 
neoblasts. Allà els neoblasts, que són cèl·lules totipotents capaces de dividir-se i diferenciar-se en 
cèl·lules de diferents teixits, es divideixen per mitosi i les seves cèl·lules filles són les responsables 
de la regeneració de la zona amputada. Es a dir, del creixement de les estructures (ulls, faringe, 
sistema nerviós...) que havien estat destruïdes.  
Les evidències que tenim que sustenten aquesta explicació son les imatges obtingudes amb la 
tècnica de marcatge  amb  BrdU , que ens permet observar la localització de les noves cèl·lules 
diferenciades formades en diferents dies després de l’amputació, i les obtingudes amb la tècnica de 
marcatge  de PH3, que ens permet observar exclusivament les cèl·lules que estan en mitosi. 
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Activitat 3. Què ens pot aportar l’estudi de la regeneració de les planàries sobre la regeneració 
en humans? 
 
La finalitat d’aquesta activitat és que l’alumnat hagi d’utilitzar el que ha aprés al llarg de les dues 
anteriors per convèncer a una altra persona que la rellevància de la investigació amb planàries. 
Es proposa la lectura d’un text científic per acabar d’estructurar el que han aprés i l’elaboració d’un 
text argumentatiu. 
 
Un text argumentatiu ens transmet una opinió (no ens comunica una notícia), que és defensada 
per l’autor/a amb una sèrie d’arguments que li donen suport. Aquesta mena de textos intenta 
convèncer-nos i acostuma a tractar algun tema polèmic, i naturalment, pretén decantar el nostre 
parer a favor de les opinions que l’autor/a hi expressa. 
 
Estructura d’un text argumentatiu:  
Introducció 
S’enuncia un tema i es dóna l’opinió respecte al tema 
 
Motius o arguments 
Reforcen els fets. Per cada fet presentat, es desenvolupa un argument principal i d’altres de 
secundaris o de suport, si és el cas.  
Els arguments sorgeixen de l’experiència, la formació o els coneixements de cadascú, i també de 
fonts externes a fi de tenir més criteri sobre una qüestió.  
Cal preveure la contraargumentació de l’oponent i tenir recursos adreçats a persuadir 
 
Conclusió 
Recull la idea principal (tesi) del qui parla a favor o en contra del tema, és la síntesi dels 
continguts.  
Cal tenir-la clara abans de verbalitzar els arguments 
 
 
Altres propostes per treballar amb planàries o complementar la proposta anterior: 
 
Identifying the Key Genes for Regeneration:  
http://www.hhmi.org/biointeractive/identifying-key-genes-
regeneration?utm_source=BioInteractive+News&utm_campaign=9d4de6868b-
BioInteractive_News_Vol_107_2017_12_20&utm_medium=email&utm_term=0_98b2f5c6ba-
9d4de6868b-69936097 
 
Classroom Activities: Planaria Regeneration Activity: 
http://www.hhmi.org/biointeractive/classroom-activities-planaria-regeneration-
activity?utm_source=BioInteractive+News&utm_campaign=9d4de6868b-
BioInteractive_News_Vol_107_2017_12_20&utm_medium=email&utm_term=0_98b2f5c6ba-
9d4de6868b-69936097 
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