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Cèl·lules i microscopis 
 
 
Objectius  
 
En aquesta activitat es proporciona una sèrie de webs als alumnes on poden 
trobar les dades per respondre a les qüestions que es plantegen sobre els 
diferents tipus de microscopis, així com del càlcul de mides i augments. 
Aquesta forma de treballar permet als alumnes construir el seu propi 
coneixement. A continuació es plantegen una sèrie de qüestions on l’alumnat 
ha d’interpretar, comparar i/o calcular diferents aspectes de microfotografies 
obtingudes amb diferents tipus de microscopis. 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Recerca a pàgines web. 
Comparació dels diferents tipus de microscopis (funcionament, color i 
dimensionalitat de la imatge, resolució,...) 
Càlcul de mida real, mida aparent i/o augments. 
Ús d’unitats per treballar amb estructures microscòpiques (micròmetre, 
nanòmetre i àngstrom). 
Comparació de cèl·lules i identificació d’orgànuls fent ús de microfotografies 
fetes amb diferents microscopis. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
Alumnes de 1r de batxillerat. 
 
Temporització 
Caldrà un mínim de 1-2 sessions per treballar una part a classe. Pot ser 
interessant que la resta ho acabin a casa. Després serà necessari una sessió 
més com a mínim per corregir les activitats i posar en comú les diferents 
respostes. 
 
Al final es proposen una sèrie d’activitats de Selectivitat en les que l’alumne 
pot treballar pel seu compte donat que hi ha un enllaç a les respostes. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
És una activitat que es suggereix treballar en grups d’entre 2-3 alumnes per 
ordinador per a que d’una banda tots puguin anar seguint les webs que han de 
consultar, però a la vegada es qüestionin les respostes afavorint l’adquisició 
de coneixements a través de la interacció entre ells. 
 
Al finalitzar s’haurà de fer una posada en comú amb tot el grup classe. 
 
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.  
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Material alumnat: 
Act. 3.pdf  
Activitat 3 (IMS).zip 
 
Material professorat: 
Cèl·lules i microscopis_guia.pdf 
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