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Models de DNA amb paper i altres materials 
Nucli 

 
 
Objectius  

 
L’activitat pretén que l’alumnat reforci el seu coneixement amb la 
construcció del model de DNA 3D amb materials casolans. És una activitat de 
síntesi en la que la creativitat i el rigor científic junt a delicadesa de la 
construcció manual, han d’ajudar a consolidar el model d’estructura 
secundària en l’alumnat. Aquest objectiu s’assoleix també amb les 
explicacions que els alumnes donen als companys sobre quin elements són 
representats en el seu model i quins no.  
 
Processos que es treballen de forma explícita 

Comprensió de l’estructura secundària del DNA amb visió 3D. 
Comparació de característiques del model realitzat amb el model teòric de 
Watson i Crick. 
Realització de càlculs per determinar l’escala del model. 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 

 
És una proposta que va dirigida a alumnes de batxillerat tot i que pot ser 
utilitzada en el segon cicle de l’ESO.  
 
 
Temporització 

 
La proposta és fer aquest treball a casa, i en una hora de classe fer una 
posada en comú dels treballs fets per cada grup d’alumnes. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
És un treball indicat per fer en petit grup, donat que permet la col�laboració 
en la preparació dels materials i la discussió sobre com muntar el model.  
És una activitat manipulativa, en la que es tracta de representar  el model de 
DNA amb diferents materials. Està plantejada perquè els alumnes facin el seu 
model en grup, i expliquin posteriorment a la resta de la classe quins 
elements dels model de Watson i Crick s’hi representen.  
 
Poden fer qualsevol dels models que es proposen, així com altres que ells 
puguin crear o consultar en pàgines d’Internet.  
 
Donat que es una tasca entretinguda és preferible que els alumnes facin 
l’activitat  fora de l’horari lectiu, i reservar per la classe les explicacions de 
cada model.  
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Per la seva avaluació serveix tant elaboració del propi model, com les 
explicacions que el grup fa a la resta de la classe, així com la coavaluació dels 
alumnes del grup i l’avaluació que fan els alumnes que escolten les 
explicacions del grup.  
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 

 
Els alumnes poden consultar les pàgines d’Internet que acompanyen els 
possibles models, on trobaran explicacions de com fer la tasca, així com 
plantilles que ajudaran a crear el model. 
 
 
Documents adjunts 

 
 
Models de DNA.doc : Material per l’alumnat. 
 
 


