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FECUNDACIÓ “In vitro” de Mytilus galloprovincialis 

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
 És una pràctica llarga: cal, com a mínim dues hores per aconseguir l’alliberament dels 

gàmetes i per procedir a la fecundació, i a partir d’aquí cal fer observacions periòdiques.  
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 

• És important treballar amb el material ben net i no utilitzar aigua dolça per res. Les 
diferències  de pressió osmòtica podrien petar les cèl·lules. 

• Cal anar amb compte si s’usa formol. 
• Les observacions periòdiques s’han de pactar al principi de la pràctica i seguir-les amb 

rigurositat. 
• Si es fa el comptatge, cal establir un criteri homogeni per tal que tots els grups el facin 

igual i obtenir així dades comparables.  
 
Propostes de recerca 
Aquesta pràctica està indicada per fer un treball de recerca, sobretot si es combina amb un 
estudi de contaminació. 
 
En el cas que es vulgui fer un experiment amb contaminants cal procedir de la manera indicada 
en el protocol anterior però: 
 
1. Si es vol veure l’efecte del contaminant en el desenvolupament embrionari, un cop obtinguts 
els gàmetes, s’han d’efectuar dues fecundacions: 
 

a) La primera, que ens servirà com a control, es farà tal com hem descrit al protocol inicial. 
b) La segona, fecundació problema, s’ha de fer en l’aigua de mar prèviament contaminada. 

Per tant, abans d’afegir-hi els gàmetes cal fer la solució contaminant. Prèviament cal 
decidir la concentració o concentracions de contaminants més adient. Per tal d’anar 
sobre segur, és important fer una mica de recerca bibliogràfica per trobar quins són els 
valors habituals del contaminant utilitzat, en el medi marí. A partir d’aquests valors es 
poden fer concentracions 5, 10 o 100 cops més grans.  

 
Un cop feta la fecundació, cal seguir el desenvolupament embrionari en paral·lel, en les dues 
condicions experimentals. És important anotar totes les diferències que s’hi observin, encara 
que ens semblin insignificants. 
 
2. Si es vol veure l’efecte de la contaminació dels adults en relació amb la capacitat de 
reproducció: 
 
Una o dues setmanes, segons el temps de què es disposi, abans d’iniciar l’experiment de 
fecundació, cal estabular els musclos en dos aquaris, un considerat com a control i l’altre com a 
problema. El nombre de musclos, ha de ser més o menys de 10 individus/aquari. El volum 
d’aigua de mar és com a mínim 1l /individu. Durant el temps que els musclos estiguin 
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estabulats se’ls ha d’alimentar diàriament, excepte el primer dia, amb un preparat comercial per 
a animals filtradors (fàcilment adquirible en botigues especialitzades, ex. Dauer (c/ Tallers, 
Barcelona). És aconsellable que la contaminació s’efectuï diàriament o cada dos dies, això 
significa que cal canviar l’aigua, per tant cal tenir en compte, al principi de l’experiment la 
quantitat d’aigua de mar que caldrà utilitzar. No oblideu, que per tal que les condicions del 
control i el problema siguin comparables, també cal canviar l’aigua de l’aquari control. 
Passat el període de contaminació, es procedirà a l’experiment d’alliberació de gàmetes i de la 
fecundació tal com hem descrit en el protocol inicial. 
 
 

Orientacions tècniques 
L’única dificultat que presenta aquesta pràctica recau en la viabilitat dels musclos emprats.  
És recomanable que siguin musclos del Mediterrani i l’època més adient per dur-la a terme és a 
finals d’hivern i primavera. 
 

 

En principi aquesta pràctica no suposa cap risc ni té cap component tòxic o 
nociu per al medi ambient. 
Només en el cas que s’usi el formol, cal anar en compte amb la seva manipulació. 
No el pipetegeu amb la boca!!! 
 
En el cas de fer l’experiment de contaminació, caldrà preveure la gestió dels 
residus. Tant de l’aigua dels aquaris on hi ha el contaminant com dels residus 
sòlids.  
 

 
 
 
 

Conclusions 

Resultats esperats 
L’objectiu, i per tant el resultat que esperem, és que l’alumne observi i sigui capaç d’identificar 
cada una de les fases del desenvolupament embrionari. 
Per altra banda, si es fa l’estudi semiquantitatiu, cal que l’alumne entengui el mètode utilitzat 
per obtenir les dades, que sigui capaç d’ordenar-les i presentar-les tant en forma de taula com 
en forma d’una gràfica entenedora.  
 
 
 
 
 
  


