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La mitosi. Motic 
 
 
Objectius  
• Observar i identificar cromosomes. 
• Reconèixer les diferents fases de la mitosi en cèl·lules meristemàtiques d’arrel de 
ceba, porro, all, etc. 
• Utilitzar una tècnica de tinció del material genètic i familiaritzar-se amb l'ús del 
microscopi òptic i amb la captura d’imatges amb el programa Motic. 
• Comparar les fases de mitosis vegetals i animals. 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Obtenció de preparacions microscòpiques 
Observació amb microscòpic òptic 
Captura d’imatges amb el programa Motic 
Enregistrament de dades i anàlisi de les dades. 
Tractament d’imatges ( text, mesures)amb el programa motic 
Resolució de qüestions referents a la pràctica i al procés de la mitosi  
 
Alumnat a qui va dirigida 
Batxillerat 
 
Temporització 

 1 hora (mínim) per l’experimentació  
 1 hora per l’anàlisi posterior 
 Cal tenir en compte posar les cebes amb aigua tres dies abans de 

l’experiència 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Abans de realitzar la pràctica, cal que alumne conegui i sàpiga identificar les 
diferents fases de la mitosi. 
 
No es pot fer servir qualsevol ceba per tal de fer l’experiència, la major part 
de les que es venen han estat exposades a antimitòtics i no desenvolupen 
arrels. Cal comprar-les a botigues de cultiu biològic. També es poden fer 
servir cebes tendres,  porros o alls. 
 
És molt important que les arrels tinguin “l’edat” adequada (uns tres dies), 
arrels massa velles o massa petites no són adequades per a fer l’observació. 
 
És convenient capturar imatges de les millors preparacions que hagin obtingut 
els alumnes. Tanmateix us en proporcionem algunes.  
 
Les imatges de mitosi animal s’han obtingut a partir d’úter d’Ascaris.  
 
Totes les imatges que us proporcionem han estat preses amb l’objectiu 
d’immersió (us cal saber-ho per tal de prendre mides correctament). 
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Afegim uns esquemes per tal d’ajudar a la interpretació de les imatges de 
mitosi animal. 
 
En els centres que només es disposa d’un microscopi digital s’aconsella en una 
sessió que les imatges captures es guardin a la unitat s i en un altra sessió 
tractar les imatges a la sala dels ordinadors. Cal recordar que s’ha d’instal·lar 
el programa Motic en tots els ordenadors de l’aula d’informàtica 
 
Una bona manera de treballar és que els alumnes s’enviïn les fotografies 
obtingudes durant la sessió al laboratori a la seva adreça electrònica per tal 
de poder imprimir-les posteriorment i fer el corresponent informe de la 
pràctica.  
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Es necessari el programa Motic 
 
Documents adjunts 
 
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions:  ExeLearnig (IMS) 
i PDF, de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu 
centre, en un entorn Moodle, per exemple. 
S’adjunten una sèrie de fotografies de mitosi animal (ovari d’Ascaris). 
 
Material per a l’alumnat: 
Act.14.pdf 
Activitat 14 (IMS).zip 
anafase 2.jpg 
anafase.jpg 
cromosomes.jpg 
metafase 1.jpg 
profase 1.jpg 
profase 2.jpg 
telofase 2.jpg 
telofase 3.jpg 
telofase 4.jpg 
telofase.jpg 
 
 
Material pel professorat: 
Estudi_mitosi_guia.pdf 
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