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Com controlen les cèl·lules l’expressió dels seus gens? 
 
 
Objectius  
 

• Explicar com el DNA del nucli cel·lular s’empaqueta al voltant de 
proteïnes anomenades histones 

• Justificar com el DNA metilat és inaccessible als enzims responsables 
de la transcripció 

• Justificar com les histones acetilades permeten que el DNA sigui 
accessible als enzims de transcripció 

• Explicar com molècules de metil i acetil poden activar o desactivar 
gens en resposta a determinats senyals (metilació del DNA i acetilació 
de les histones) 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Es proposa la construcció d’un model retallable tridimensional (en paper) que 
representa com les histones acetilades o el DNA metilat controlen el accés de 
l’enzim RNA polimerasa al DNA, regulant així l’expressió o no de determinats 
gens. 
 
Recursos emprats 
 
Representació en paper de diferents molècules implicades 
Tisores 
Cel·lo 
Clips 
 
Temporització 
 
1 hora 
Per estalviar temps, es pot dividir la classe en dos grups. L’alumnat d’un dels 
grups pot construir el primer model (DNA inaccessible a la RNA polimerasa) i 
els de l’altre el segon model (DNA accessible a la RNA polimerasa) 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
La metilació de les molècules de DNA és el principal mecanisme epigenètic. 
La metilació consisteix en la transferència de grups metil a algunes de las 
citosines situades immediatament davant d’una guanina. Caldrà donar 
aquesta informació a l’alumnat. 
Com l’acetilació de les histones i la metilació del DNA tenen lloc en les 
cel.ules en desposta a determinats senyals, l’estructura física d’un 
cromosoma és dinàmica. Una vegada els alumnes han construït els seus dos 
models (DNA accessible i DNA inaccessible) és interessant fer que els 
manipulin per transformar-los de manera que s’apropiïn de la idea del 
dinamisme de l’estructura del cromosoma. Per exemple, si comencem amb un 
model de DNA inaccessible, es pot fer que, en desposta a un senyal, l’alumnat 
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desmetili el DNA i acetili les histones, passant així a un model de DNA 
accessible a la RNA polimerasa. 
Es suggereix al final de la classe unir tots els models construïts e per formar 
un cromosoma en el que s’aniran alternant zones amb histones acetilades amb 
zones amb DNA metilat. 
Es pot marcar amb un retolador florescent una zona de la cadena de DNA de 
cada model que representarà un gen. D’aquesta manera l’alumnat podrà 
visionar la presencia de DNA codificant i no codificant en el cromosoma. 
 
Documents adjunts 
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions: PDF i ExeLearnig 
(IMS), de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu 
centre, en un entorn Moodle, per exemple.  
 
Material alumne:  
Full de treball de l’alumnat: 
 Act25.pdf 

Activitat25(IMS).zip 
Annex Model DNA histones retallar.pdf 
 
 
Material del professorat: 
Model DNA i histones_guia.pdf: guia didàctica 
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