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Resum 

El meu objectiu és aplicar el microscopi dins l’escola. En primer lloc, es presenta el marc teòric 

creat a partir d’una investigació bibliogràfica sobre els ítems més rellevants, com podrien ser: 

la història, els seus usos científics, les seves parts, els descobriments, entre altres. 

En segon lloc, a partir de les conclusions extretes de les entrevistes passades a tres mestres de 

diferents col·legis sobre la importància d’aquest instrument, es presenta una Unitat Didàctica 

sobre l’ús del microscopi dirigit als alumnes d’Educació Primària. Aquesta està composta per 

un gran ventall d’activitats associades a uns objectius, continguts i materials específics. A més 

de tenir en compte les eines i els criteris d’avaluació, l’atenció a la diversitat i les competències 

treballades. 

Finalment, es planteja la possibilitat de posar en marxa aquest projecte per tal de poder observar 

els resultats desitjats juntament amb les possibles millores.  

 

Paraules clau: microscopi òptic, observació, experimentació, laboratori, descobriment.  

 

 

Abstract  

 

My goal is to apply the microscope inside the school. First, it presents the theoretical framework 

created from a bibliographical research on the most relevant items, such as: history, its scientific 

uses, its parts, discoveries, among others. 

Secondly, based on the conclusions drawn from the interviews carried out with three teachers 

from different schools on the importance of this instrument, a didactic unit on the use of the 

microscope is presented to primary school students. This is composed of a wide range of 

activities associated with specific objectives, contents and materials. In addition to taking into 

account the tools and evaluation criteria, attention to diversity and skills worked. 

Finally, the possibility of starting this project is considered in order to observe the desired 

results together with possible improvements. 

 

Key words: optical microscope, observation, experimentation, laboratory, discovery. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
 

La humanitat conviu amb els grans descobriments per analitzar la vida, un d’ells és el 

microscopi. Durant els segles XVI-XVIII es realitzaren investigacions científiques importants, 

una d’elles, endinsar-se en el món dels organismes microscòpics. Abans de la fabricació del 

microscopi, era impossible visualitzar les bactèries. L’instrument bàsic per el diagnòstic el 

representa el microscopi òptic, el qual segueix sent imprescindible en els laboratoris 

d’investigació i diagnòstic. (Sánchez i Oliva, 2015). 

A la civilització asiria es va esbrinar l’ús de les lupes, on es va trobar un vidre de roca tallat en 

forma de lent plano-convex. Els romans coneixien ja el seu poder d’amplificació mentre que 

Séneca i Plinio eren utilitzats per corregir la presumpta miopia. És precís arribar al segle XI per 

trobar, en els llibres de l’àrab Alhazen ben Alhazen, referències a les lents convexes. I més tard, 

en el segle XIII, Roger Bacon assenyala les propietats de les lents biconvexes. Amb el concurs 

de lents, Georges Haefnagel estudia els insectes i publica un treball il·lustrat amb les seves 

observacions. (Bernis, 1997). 

El primer ús de les lents fou amplificar les imatges i algunes de les seves propietats òptiques 

com les superfícies. Per aquesta raó, el sistema de lents del microscopi és fonamental per 

aconseguir una eficaç resolució d’aquest, ja que deriven en gran mesura la qualitat de la imatge 

percebuda per l’ull humà. (Sánchez i Oliva, 2015). 

El 1590 els dos constructors holandesos d’ulleres, Hans Janssen i el seu fill Zacharias foren els 

creadors del primer microscopi compost, format per varies lents dins un tub. Anys més tard, el 

1609 Galileu Galilei va construir el primer microscopi simple però el 1619 va aparèixer un 

microscopi compost per dos lents amb un sol objectiu convex i un ocular, el qual l’autor fou 

Cornelius Drebbel. En 1637 René Descartes en el seu llibre “Dioptrique” descriu un microscopi 

compost, constituït per dos lents, un ocular pla-còncau i un objectiu biconvex. (Sánchez i Oliva, 

2015). 

Antigament, en el segle XVII, els microscopis tenien un caràcter artístic, per aquesta raó totes 

les peces que el composaven estaven ricament ornamentats amb molta dedicació. A més, els 

trípodes usats com suports del tub eren pocs pràctics amb formes d’estil barroc. (Sánchez i 

Oliva, 2015). 
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El nom de microscopi (mikrós, petit i skopéoo, observar) es deu a Jean Faber, membre de 

l’antiga Academia dels Lincei (1624). Aquest terme designa un microscopi compost per un 

objectiu i un ocular, encara que a la pràctica s’hagi fet extensiu a tots els instruments amplificats 

simples i compostos. (Bernis, 1997). 

En Kircher, sacerdot jesuïta alemany, el 1659 amb l’ajuda d’un microscopi compost, va 

observar les bactèries dins la sang dels malalts de la pesta descrites per ell com si fossin colobres 

o cucs petits. No obstant això, la imperfecció dels microscopis a la concepció metafísica del 

món, no va permetre donar uns gran passos amb respecte al coneixement de les regularitats de 

l’estructura microscòpica dels animals i les plantes. (Sánchez i Oliva, 2015). 

Un altre aspecte a destacar, en Robert Hooke, interessat per totes les ciències: astronomia, 

microscòpia, mecànica, òptica, geologia i fisiologia. El 1665 va dissenyar un microscopi 

compost basat en el principi funcional del telescopi astronòmic, inventat a principis de segle 

pel físic-matemàtic, Galileu Galilei. A més, registrà i il·lustrà cinquanta set observacions 

microscòpiques de minerals, vegetals (suro) i animals a mà. Micrographia (1665), va ser un 

tractat sobre els descobriments físics i biològics que va fer, amb l’aplicació d’un microscopi 

que ell mateix havia construït. Gràcies a la seva tasca de perfecció del microscopi, es va poder 

realitzar la primera descripció de la cèl·lula i observar l’estructura fina dels teixits. (Sánchez i 

Oliva, 2015). 

N’Anton van Leeuwenhoek, el pare del microscopi que va veure i descobrí les bactèries, el 

llevat, la vida existent dins d’una gota d’aigua i la circulació de corpuscles sanguinis en els 

vasos capil·lars. El 1668, va fabricar un microscopi agafant de referència al de Hooke, amb uns 

lents d’augment on va poder observar microbis, sang, plomes, pólvora, pels, insectes, minerals, 

fibres musculars, peixos, esperma, llavors, arbres i plantes. A més, la placa dental composta per 

depòsits blans de microbis i restes de menjar. A més de negar la generació espontània pel 

descobriment dels espermatozous que constituirien la llavor humana i d’altres observacions 

sobre la producció d’insectes, com la presència d’ous en la femella del poll. (Sánchez i Oliva, 

2015). 

El 1839 gràcies al descobriment de la cèl·lula, Schleiden i Schwann presentar la doctrina de la 

teoria cel·lular, part fonamental de la Biologia on explica la constitució dels éssers vius sobre 

la base de les cèl·lules, el paper que tenen elles en la constitució de la vida i en la descripció de 

les principals característiques dels éssers vius.  



4 

 

Segons Berón (2012), la teoria està composta per quatre proposicions: en principi, tots els 

organismes estan compostos de cèl·lules; en les cèl·lules tenen lloc les reaccions metabòliques 

d’organismes; les cèl·lules provenen tan sols d’altres cèl·lules preexistents i les cèl·lules 

contenen el material hereditari.  

Com a dada curiosa, alguns assajos realitzats utilitzaren diamants, safirs, topazis i granats tallats 

en forma de lent. Encara que donessin ampliacions notables, la seva dificultat al tallar-les i a 

seu elevat cost, es van deixar d’utilitzar. Per aquesta raó, Wollastone (1766-1826) va introduir 

el sistema “doblete” que consistia en adjuntar al microscopi un ocular astronòmic, format per 

dos lents separades, en algunes ocasions per líquid, que permeten reduir les aberracions al 

mateix temps que donen millors ampliacions. I després de modificacions, varen obtenir 

ampliacions de 40 a 100 diàmetres. (Bernis, 1997).  

A finals del segle XVIII i principis del XIX, degut al concurs de molts científics i mestres que 

crearen microscopis acromàtics, se varen aconseguir observacions microscòpiques més 

autèntiques i fou possible passar a l’estudi sistemàtic dels teixits animals i vegetals més 

diversos. (Sánchez i Oliva, 2015). 

A finals del segle XIX i principis del segle XX, el microscopi ja se relaciona amb els mestres 

de la microbiologia. L’instrument ja presenta el suport per la platina, el condensador i el mirall. 

A més, li incorporaren una font de llum al peu, la disposició coaxial del mecanisme per 

l’enfocament aproximat (macro) i el de precisió (micro), els botons pel moviments de 

coordenades, la platina lliscant i el revòlver giratori intercanviable. (Sánchez i Oliva, 2015). 

En la dècada de 1930, Max Knoll i Ernst Ruska varen inventar el primer microscopi d’electrons 

que va possibilitar observar el detall cel·lular a nivell molecular i les estructures detallades 

d’organismes procariotes i eucariotes; i la observació i identificació dels virus. El 1955, el físic 

alemany Erwin Müller i Kanwar Bahadur foren els primers en veure un àtom amb un 

microscopi d’ions en camp. (Sánchez i Oliva, 2015). 

Cal destacar la definició de biodiversitat o diversitat biològica segons Villareal et al. (2012) ja 

que és la variabilitat d’organismes vius de qualsevol font, entre altres coses, els ecosistemes 

terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexos ecològics dels que formen part; 

comprèn la variació dins de cada espècie, entre les espècies i els ecosistemes. Permetent així la 

combinació de múltiples formes de vida i les mútues interaccions amb la resta de l’entorn 

fonamentant el suport de la vida sobre el món.  
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Finalment, segons la revista científica “QUO”, (2015) en el 2010 el professor Ozcan de la 

Universitat de Califòrnia (UCLA) inventà una versió sense lent que pesa molt poc, amb un led 

i un sensor digital que crea imatges hologràfiques pel professor. I en el 2012 a la Universitat de 

Victoria, en Canadà, s’instal·là el microscopi d’electrons més poderós en el seu departament de 

Microscòpia Avançada. Amb més de quatre metres d’alt i 50 lents, podent augmentar la imatge 

de la mostra més infinitesimal fins 20 milions de vegades. Però la mida segueix important, les 

mostres han de ser d’una mil·lèsima d’un pèl humà.  

L'ús principal dels microscopis és la investigació científica. En el cas del microscopi òptic ens 

permet observar mostres que a primera vista seria impossible, d'1 mm fins a 1 micres. La ciència 

té moltes branques i per això hi ha una gran varietat de mostres que poden ser observades pel 

microscopi. Per exemple: cèl·lules de qualsevol teixit (plantes, animals i fongs), bacteris  

virulents (identificant-les per la seva forma), etc. (Cuello i Vidal, 1987).  

A més, la histopatologia forense és l’estudi dels canvis microscòpics o anormalitats en els teixits 

com a resultat d’una lesió o malaltia. Per aquesta raó, és imprescindible l’estudi microscòpic el 

qual permet confirmar, modificar o descartar l'observat macroscòpicament, donant major 

solidesa científica a l'estudi de l'autòpsia; a més determina en diversos casos la causa de mort i 

proporciona informació per explicar els mecanismes d'algunes malalties que ocasionen mort 

natural. (Sabillón, 2015).  

En l'àmbit de la medicina, l'ajuda d'aquest instrument permet identificar virus, bacteris i 

microorganismes virulents que estan infectant els organismes, o bé, observar teixits amb certes 

inflamacions. En microbiologia, com és l’estudi dels microorganismes (microscòpics) que 

viuen de forma aïllades o grups de cèl·lules. Aquests influeixen extensament en la vida i 

constitució tant física com química del nostre planeta. I els éssers humans tenen 1 relació estreta 

amb els microorganismes; més del 90% de les cèl·lules del cos correspon a microbis.  

Per tant, el microscopi és fonamental per a la identificació d'espècies mitjançant el seu fenotip, 

o també, en la indústria de la salut dels científics o tècnics de laboratori els fan servir per 

identificar patògens en mostres de teixits, excrements u orina provinents del pacient. (Brooks, 

G. F., Carroll, K. C., Butel, J. S., Morse, S. A., i Mietzner, T. A., 2011). 
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La zoologia és la ciència ques estudia els teixits d’animal on el microscopi és l’aparell essencial 

per a l'observació i identificació d’espècies com flagel·lats, rizòpodes, amebes, ciliats, 

artròpodes, etc. D'altra banda, en la botànica, el microscopi s'empra bàsicament per a 

l'observació d’algues microscòpiques, fongs, plantes terrestres, polen, etc. (Bernis, 1997).  

L’utilització del microscòpi per part dels embriòlegs és per estudiar el creixement dels embrions 

humans, animals o plantes. Estudien des de la creació, el desenvolupament de l'embrió fins als 

possibles problemes que podria desenvolupar durant aquesta etapa prematura de la vida. Un 

altre ús és amb la inseminació artificial per a la fertilització de l'òvul fora de l'úter i després 

implantar l'embrió en el futur. (Figueroa et al., 2015).  

Per una altra banda, és un gran aliat amb la Petrografia per l’estudi complet d’una roca, seccions 

primes encara que no sempre poden proporcionar-nos tota la informació necessària. I per dur a 

terme observacions industrials com podrien ser els teixits constituïts per fibres vegetals, animals 

o sintètiques; papers, cautxú, la microquímica per observar petites quantitats de matèria i la 

metalografia per observar metals permitint estudiar la seva constitució química, la combinació 

i disposició dels seus elements, entre altres. (Bernis, 1997). 

Finalment, cal destacar alguns dels descobriments gràcies als instruments microscòpics 

avançats:  

• La divisió cel·lular de Walther Flemming (1879). 

• El Cicle de Krebs de Hans Krebs (1937). 

• La Neurotransmissió: descubriments realitzats entre finals del segle XIX i el segle 

XX. 

• La fotosíntesis i la respiració cel·lular de Jan Ingenhousz en la dècada de 1770. 

El microscopi és un instrument òptic que permet percebre detalls en els elements objecte d’estudi, que 

no podrien ser observats directament, per simple inspecció ocular. (Samo, Santamarina i Monerri, 1987). 

Segons el nombre de lents hi trobem: el microscopi simple denominat lupa, formada per un 

sistema de lents biconvexes o plano-convexes que solen anar muntades en armadura metàl·lica. 

Per tant, l’objecte a observar ha de situar-se entre la lent i el focus de la mateixa. I el microscopi 

compost que utilitza dos sistemes de lents; el primer produeix una imatge amplificada de 

l’objecte, i el segon amplia la imatge formada pel primer. (Samo et al., 1987). 
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Fent referència al funcionament dels microscopis, cal dir que són semblants en tots els casos, i 

bàsicament són transformacions del microscopi ordinari de laboratori, adaptats a objectius 

específics. Dit això, seguint les classificacions, hi podem trobar:  

 

➢ Microscopis segons el sistema d'il·luminació:  

1. Microscopi òptic: la mostra és il·luminada mitjançant llum visible, un focus per exemple. 

Aquesta mateixa llum és conduïda a través de l'objectiu i l'ocular fins arribar a formar la 

imatge en l'ull de l'observador. Aquest és el tipus de microscopi més habitual però la seva 

resolució està limitada per la difracció de la llum. L'augment màxim que es pot obtenir amb 

aquest tipus de microscopi aconsegueix al voltant de 1500x. (Cuello i Vidal, 1987). 

2. Microscopi electrònic: el seu poder de resolució (3Å) es per la utilització d’electrons 

accelerats a gran velocitat a l’interior d’un tub d’alt buit. En aquestes condicions, actuen 

com ones electromagnètiques de poca longitud, actuant com a bobines magnètiques. Les 

imatges són reconegudes sobre plaques fotogràfiques o en pantalles de televisió. Hi podem 

trobar dos tipus segons el recorregut del feix dels electrons: el de transmissió, el feix 

d’electrons travessa la mostra. I d’escombrat “scanning”, el feix és reflectit per una mostra. 

(Samo et al., 1987). 

3. Microscopi de llum ultraviolada: il·luminen la mostra amb aquesta llum que té una longitud 

d'ona més curta que la llum visible utilitzada en els microscopis òptics. L'avantatge principal 

és que aconseguir una resolució millor i un contrast de la mostra diferent. D'aquesta manera, 

es poden observar mostres que apareixen transparents si són observades amb llum visible. 

(Samo et al., 1987). 

4. Microscopi de llum polaritzada: és un tipus de microscopi òptic que se li ha afegit dos 

polaritzadors. Això significa que l’ona de la llum utilitzada per observar la mostra té una 

direcció d’oscil·lació concreta. S’utilitzen en Petrografia i Mineralogia (Bernis, 1997). 

5. Microscopi de fluorescència: utilitzen les propietats de fluorescència per generar la imatge 

de la mostra, permetent observar substàncies que emeten llum pròpia quan són il·luminades 

amb una longitud d’ona determinada. La mostra sol ser il·luminada amb llum xenó o amb 

llum de vapor de mercuri. (Samo et al., 1987). 
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➢ Microscopis digitals: són aquells que capturen una imatge digital de la mostra, connectant 

una càmera digital en comptes de l’ocular. Es solen connectar a l’ordenador per transmetre 

les imatges i visualitzar-les. També existeixen alguns que tenen ja una pantalla incorporada 

on veuen la mostra, emmagatzemar imatges que poden ser transmeses mitjançant connexió 

USB o targeta SD. (Optika, 2010).  

➢ Microscopi estereoscòpic: permet observar la mostra de forma tridimensional. Estan 

equipats sempre amb dos oculars on es veu diferent la imatge creant aquest efecte. 

L’augment que s’aconsegueix és inferior d’un microscopi convencional però aquests només 

permeten una observació bidimensional. Un exemple d’ús: muntatge de circuits o de 

rellotges. (Göggel i Berchtel, 2008).  

 

➢ Altres tipus de microscopis: 

 

1. Microscopi confocal: és un tipus de microscopi de fluorescència creat per Marvin Minsky 

al 1957. En comptes d’il·luminar la mostra de forma global, s’il·lumina de punt a punt de 

forma successiva i es reconstrueix la imatge al final del procés (similar al procés dels 

microscopis electrònics d’escombrat). Cal dir que la la microscòpia confocal és un mètode 

no invasiu per a l'estudi d'imatges microscòpiques en teixits vius, on la il·luminació i la 

detecció es troben en el mateix pla focal; a més, la llum es reflecteix i passa a través d'un 

segon lent objectiu. El làser excimer utilitza polsos controlats d'energia de llum ultraviolada. 

(Rojas i González, 2013).  

 

2. Microscopi de camp fosc: il·lumina la mostra obliquament, els rajos de llum no arriben 

directament sinó que han estat dispersos per la mostra. Aquest permet veure mostres difícils 

per la seva transparència. A més de tenir l’avantatge de no haver de tenyir la mostra per 

augmentar el seu contrast. (Bernis, 1997). 

 

3. Microscopi de contrast de fases: fou inventat per Frits Zernike en 1932, la seva llum viatja 

a distintes velocitats depenent del mitjà de propagació. Aquest efecte és utilitzat per generar 

la imatge de la mostra, no necessita tints i per tant, es poden observar cèl·lules vives. 

S’utilitza molt en Citologia, Bacteriologia i Parasitologia. (Bernis, 1997). 
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Segons Samo et al. (1987), el microscopi més utilitzat en Biologia on els alumnes realitzaran 

la quasi totalitat de les seves observacions és el microscopi compost de camp clar pel fet de 

tenir el camp intensament il·luminat, mentre que els objectes observats apareixen més obscurs.  

Aquest microscopi pot realitzar ampliacions de 40-50 o més augments. Al laboratori escolar 

s’empra en la pràctica fins als 400-600 augments, i fins a uns 1.000x en certes condicions. Una 

de les condicions fonamentals és la dimensió petita de l’ésser que volem observar i en llesques 

fines (translúcides). (Cuello i Vidal, 1987).  

Seguint la informació de Cuello i Vidal (1987), ens exposa per quines parts està constituït el 

microscopi:  

1. Part òptica: en depèn l’augment i la capacitat de resolució de l’aparell. Dins aquesta part 

trobem: 

a) Ocular: és el conjunt de lents situades a la part superior del tub òptic. Amplifica la 

imatge que li prové de l’objectiu, de manera que l’augment total és el producte dels 

augments d’ambdós sistemes. El resultat és la imatge final, invertida i augmentada. 

b) Objectiu: conjunt de lents situades a l’extrem inferior del tub òptic. La llargada sol 

ser proporcional a l’augment i en molts de microscopis poden ser intercanviables. 

c) Diafragma: és el tercer conjunt de lents sota la platina i que concentren la llum que 

els arriba sobre l’objecte o sobre el punt en concret d’aquest. El condensador millora 

la qualitat i la quantitat de la il·luminació. 

d) Filtre: de vegades s’utilitzen per millorar la qualitat de la llum que arriba a la 

preparació. 

e) Mirall: es situa a la part inferior del braç, reflecteix la llum que li arriba cap a l’objecte. 

La majoria de vegades presenta dues cares: la plana per a la llum elèctrica i la còncava 

per l’ambiental. Per millorar el sistema d’il·luminació, el solen canviar per un focus 

de llum.  

 

2. Part mecànica: és el suport sobre el qual és muntada la part òptica. I dins aquesta hi trobem: 

a) Cargol d’enfocament micromètric: permet l’enfocament de la imatge. 
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b) Tub òptic: suport ocular i objectius. 

c) Cargol d’enfocament micromètric: no està present a tots els microscopis però 

permet l’enfocament fi o de detall, especialment en augments elevats. 

d) Revòlver: peça circular sobre la qual hi ha muntats els diferents objectius d’un 

microscopi i que permet l’intercanvi d’aquests. 

e) Braç: integra el sistema de suport del microscopi i per la seva forma d’ansa, permet 

el desplaçament. 

f) Pinces de la platina: permeten subjectar la preparació sobre la platina. 

g) Platina: superfície plana sobre la qual es col·loca la preparació. Presenta un orifici 

central per on passa la llum que es dirigeix cap a l’objecte. 

h) Xarnera: eix pivotant que articula la columna amb el braç del microscopi; 

permetent la inclinació i una comoditat més gran en l’observació (no recomanable 

quan la preparació conté líquids). 

i) Columna: aguanta el braç a través de la xarnera. 

j) Peu: base de sosteniment del microscopi. 

Imatge 1. Parts del microscopi òptic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Cuello i Vidal (1987). 
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Després de fer un recorregut pel descobriment i la història del microscopi, dels seus usos 

científics tan diversos i rellevants dins la nostra vida; la definició general i anar especificant 

alguns dels tipus que hi podem trobar, a més d’exposar i il·lustrar les parts que el componen. 

És imprescindible reflexionar sobre la importància que té dins la nostra societat i específicament 

dins les aules.  

El principal defecte de l’ensenyament de les ciències és donar més importància al contingut 

(fets, conceptes i principis) que no al procés d’investigació de la ciència i a la història de les 

idees científiques. Una de les causes és mantenir la concepció errònia de la ciència amb els 

sabers no contrastables o irracionals. Per aquest motiu, la formació dels estudiants ha de facilitar 

la interpretació de la ciència mitjançant la recerca d’informació verificable per elaborar 

conceptes i principis explicatius de la realitat i per incidir, mitjançant la tecnologia. (Cuello i 

Vidal, 1987). 

La investigació i la indagació són els pilars fonamentals de l’àrea de la ciència on hauríem de 

ressaltar la química i la física de la naturalesa: la d’uns conjunts organitzats de coneixements 

basats en l’observació, l’experimentació, la hipòtesi i la verificació o contrastació.  

És aquesta manera seguint les idees de Vygotski, com l’escolar a través de la zona de 

desenvolupament pròxim (diferència del nivell evolutiu real: el que el nin sap fer i el 

desenvolupament potencial: el que el nin sabrà fer a un futur amb l'ajuda d'un adult) per part 

del mestre, què és el conjunt d'habilitats que l'alumne pot exercitar i dominar amb ajuda però 

que encara no pot realitzar de manera independent. El mestre deu evitar dos perills: l'avorriment 

i el fracàs. (Sureda, 1997).  

A més, l’enorme diversitat de la temàtica fa difícil treballar cada un dels temes, per tant, es 

seleccionen dos o tres blocs d’interès per a cada una de les ciències experimentals. Segons 

Ausubel (1976), no nega la importància de l’aprenentatge per descobriment per a la resolució 

dels problemes diaris i els aprenentatges naturals, però considera que el domini d’aquesta 

només podrà adquirir-se a través de la recepció. Per iniciar un aprenentatge no hem d’esperar a 

que aparegui l’interès, perquè si el material està presentat de forma significativa, és a dir, 

relacionat amb l’estructura cognitiva de l’alumne i la seva disposició és bona, el propi material 

despertarà l’interès del nin. El aprenentatge significatiu és motivant en sí mateix. I en aquest 

cas, el material imprescindible és el microscopi.  
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2. METODOLOGIA.  

El meu objectiu és aplicar el microscopi dins l’escola. En primer lloc, he realitzat una 

investigació bibliogràfica sobre els ítems més rellevants d’aquest. Llavors, he passat un 

qüestionari a tres mestres de diferents escoles per tenir una opinió professional sobre el tema 

de la aplicació d’aquest material.  

En segon lloc, per tal d’assolir el meu objectiu, és necessari crear una Unitat Didàctica sobre 

l’ús del microscopi dirigit als alumnes d’Educació Primària. A partir del Currículum de les Illes 

Balears, es fa un anàlisi i una selecció d’aquells continguts on es podria introduir l’aparell. 

Aquest material no ha de ser considerat com una alterativa, sinó que ha de formar part del 

procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, tenint la oportunitat de disposar-lo com 

essencial per aprendre. Per tant, és important pensar una sèrie d’activitats adaptades als 

interessos de l’alumnat tenint en compte la facilitat d’obtenir les diferents mostres per observar-

les.  

Finalment, és rellevant la valoració per part dels docents per dur-la a terme i poder observar els 

resultats. De vegades, la comoditat d’utilitzar els mínims recursos, no ens permet ser conscients 

de les portes que ens ofereix un material com aquest. A partir d’ell, els alumnes són capaços de 

fer investigacions i el més important: són ells mateixos que observen les meravelles de la vida 

que a simple vista no es poden veure.  

Fent referència a les entrevistes, els hi vaig plantejar dues preguntes sobre si trobaven important 

la introducció del microscopi dins l’escola i de quina manera l’introduirien. A partir d’aquestes, 

extraiem les següents conclusions:  

En primer lloc, un mestre del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar ens 

exposa que dins el seu centre si hi ha una aula de laboratori i que en total disposen de deu 

microscopis. Defensa que és important la introducció del microscopi perquè ens dona a 

conèixer tot un món nou impossible de descobrir a ull nu. A més, fer tornar “reals” aspectes 

que semblaven abstractes, ajudant a interioritzar conceptes i profunditzar sobre un grapat de 

temàtiques de forma motivadora, enriquidora i creativa.  
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Ell mateix ha posat en marxa aquest aparell dins la seva aula per treballar l’ecosistema de la 

bassa (vida en una gota d’aigua), l’ecosistema de la compostera, la clorofil·la de les plantes, la 

sang humana, els insectes, fibres dels teixits, l’ADN de la fressa.. i altres tutors que han treballat 

diversos teixits i les parts de les flors. 

En segon lloc, una mestra del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull de Son Servera, en el centre a 

més de no tenir un aula de laboratori, no disposen de molts de microscopis, teòricament hi 

hauria d’haver un per cada aula però si algunes aules en tenen, es troben en mal estat. No 

obstant, defensa la importància d’aquesta aplicació pel fet de ser molt interessant per al 

descobriment i per ser un recurs molt valuós per despertar l’interès per aprendre la part del 

coneixement científic dels alumnes. A més, de ser motivador perquè sempre els alumnes han 

fet una observació en el microscopi, s’engresquen i volen seguir observant (encara no ha trobat 

ningú que li sigui indiferent observar una mosca, una fulla...). Encara que sigui un recurs 

considerat lúdic, és un instrument que s’ha de tractar bé i fer un bon ús. 

La idea d’aplicar-ho seria utilitzant la metodologia per racons, per parelles o en petit grup. 

Primerament, mostraria el microscopi i explicaria les seves parts per fer observacions bàsiques 

i demanar als alumnes quines coses els hi agradaria poder observar d’una manera més àmplia. 

Llavors, en un racó es treballaria la comprensió lectora a l’hora de saber el descobriment i la 

seva història, les instruccions que cal seguir, etc. En un altre, crear un llistat o un quadern de 

laboratori on poder registrar què m’agradaria observar, com m’ho imagino i  posteriorment què 

he descobert. Al tercer, fer una recerca per internet o amb l’ajuda d’una enciclopèdia. Aquesta 

distribució permet una atenció individualitzada per part del mestre per ensenyar i controlar l’ús 

del microscopi.  

Finalment, el tercer mestre del CEIP Binissalem on tampoc disposen d’aula de laboratori ni de 

microscopis ja que aquest material si volia ser utilitzat, l’havien de dur els alumnes si en tenien 

a casa i sinó, els compartien amb la resta. Ens exposa que és un instrument que permet als 

alumnes investigar, observar de ben a prop el món que ens envolta. En Educació Infantil tenir 

un racó d’observació amb una lupa o un microscopi, ajuda molt a l’àrea de les Ciències 

Naturals. Tot depèn de la predisposició del tutor a l’hora de voler introduir-lo a la seva 

programació. En el seu cas, a quart de Primària varen observar el tema de les plantes, de les 

roques i alguns aspectes del cos humà i han obtingut bons resultats. 
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La seva manera d’introduir-lo seria mitjançant racons per començar a manipular, investigar 

sobre l’instrument i aniria dirigit depenent de la edat. Llavors, conèixer la lupa i el microscopi, 

les seves parts i el seu funcionament. Finalment, es faria una programació a partir del 

Currículum introduint diferents activitats d’observació a partir del microscopi per investigar 

una mica més enllà de les fotografies que surten en els llibres.  

A partir d’aquestes conclusions, em disposo a presentar l’elaboració pròpia d’una Unitat 

Didàctica.  

L’ÚS DEL MICROSCOPI A L’ESCOLA 

 

 Introducció. 

Aquesta Unitat Didàctica anirà dirigit als alumnes de 4t, 5è i 6è d’Educació Primària. La 

formació de grups variarà segons el nombre d’alumnes però la manera més eficaç per fer feina 

amb aquest instrument és per parelles. En cas d’haver alumnes amb dificultats d’aprenentatge, 

es tindran en compte a l’hora d’introduir les adaptacions necessàries i els criteris d’avaluacions.  

 

 Justificació.  

L’ús del microscopi a l’escola és el tema escollit perquè és important que els alumnes aprenguin 

experimentant per si sols, relacionant la noció de teoria prèvia i complementant-la amb els seus 

descobriments. D’aquesta manera esperem obtenir un augment de motivació per part del mestre 

i dels seus alumnes, incitant a seguir creixent com a científics.  

Tant els objectius, els continguts com les competències bàsiques i els criteris d’avaluació són 

extrets del Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el Currículum de l’Educació 

Primària a les Illes Balears.  

Cal dir que els objectius s’assoleixen a partir dels continguts i la seva interacció amb l’entorn 

natural. A més, els recursos didàctics s’ajusten a cada activitat presentada de manera interessant 

i variada. En quant els continguts de Ciències Naturals es poden demostrar a través de 

l’experimentació i per això és fonamental utilitzar la lògica. Es recomana que l’aula es 

converteixi en un laboratori on els alumnes experimentin i comprovin algunes propostes 

científiques. 
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 Les competències bàsiques. 

 

1. Les competències bàsiques en ciència i tecnologia contribueixen a la interacció de l’ésser 

humà amb l’entorn que l’envolta i l’ajuda a interpretar-lo i també a saber com es construeix 

el món científic: adquirir informació, definir problemes, analitzar diverses solucions, 

dissenyar estratègies, analitzar resultats i comunicar-los.  

 

2. La competència digital és imprescindible en aquesta àrea ja que consisteix a disposar 

habilitats per cercar, obtenir i processar informació, i per transformar-la en coneixement.  

 

3. La competència en comunicació lingüística, la riquesa que suposa l’augment significatiu de 

vocabulari específic, l’exposició clara i ordenada dels treballs i els intercanvis comunicatius 

entre docent i alumne i entre iguals. 

 

4. La competència d’aprendre a aprendre, és important treballar en equip, memoritzar, fer 

resums i esquemes, així com reflexionar sobre el que s’ha après, com s’ha après i com es 

transmet.  

 

5. Les competències socials i cíviques i a la competència de consciència i expressions 

culturals, el desenvolupament d’habilitats i sobretot d’actituds de protecció del medi 

ambient i de l’entorn.  

 

6. La competència de sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, aquesta àrea inclou continguts 

que hi estan directament relacionats, ja que ensenya a prendre decisions des del 

coneixement d’un mateix i de manera autònoma que són beneficioses per a la seva salut i 

la preservació i la conservació de l’entorn. 

 

 

 Criteris d’avaluació. 

Els alumnes haurien de saber fer una recerca i una selecció d’informació, i arribar a unes 

conclusions, relacionar-les amb els coneixements previs, presentar projectes i informes per 

comunicar-ho de manera clara i ordenada, reflexionar sobre el procés seguit, mostrar actituds 

positives envers la tasca i valorar l’esforç. Tots aquests processos s’haurien d’adequar al seu 

nivell i ritme d’aprenentatge. 
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 Material utilitzat. 

La recerca d’informació a través de textos escrits (diaris, revistes, enciclopèdies...), mitjans 

audiovisuals, tecnologies de la informació i la comunicació, les experiències pròpies i d’altres 

persones i l’observació directa esdevenen fonamentals. A més, l’ús de les noves tecnologies 

contribueix a fer que els alumnes adquireixin coneixements de cultura científica per arribar a 

comprendre el paper de la ciència en el progrés de la humanitat.  

Finalment, facilitar als alumnes l’instrument imprescindible: el microscopi òptic per tal de 

fomentar l’actitud investigadora per explorar la realitat i aquell material de laboratori necessari 

a cada activitat, per exemple: portaobjectes, cobreobjectes, pipeta, aigua, etc. A més, de 

proporcionar un quadern de laboratori per tal de recollir cada un dels descobriments realitzats 

a l’aula.  

 

 Atenció a la diversitat. 

L’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge, depenent de les necessitats, se li atribuirà 

unes adaptacions curriculars significatives a la matèria de Ciències Naturals per tal de poder 

realitzar les activitats i seguir la dinàmica de grup. O adaptacions no significatives, per exemple: 

si presenten dislèxia, on es tindria en compte a l’hora de corregir el quadern de laboratori. A 

més, tant els enunciats com els comentaris de text, es donarien de manera reduïda i amb una 

major grandària de lletra.  

 

 Metodologia.  

Les activitats es duran a terme dins l’aula ja que per parelles disposaran d’un microscopi òptic 

per poder realitzar-les. És important que a principi de curs es formin les parelles i es mantinguin 

les mateixes pel fet de què al final del curs, es realitzaran una autoavaluació del nostre equip, 

per valorar la feina de manera individual i de grup. A més, cal dir que cada alumne disposarà 

d’un quadern de laboratori per anar anotant totes les tasques realitzades en cada sessió. El seu 

paper serà actiu i el mestre guiarà i facilitarà l’alumne en el seu progrés. Serà com una font 

d’informació més sobre fets, idees i procediments. En relació a les activitats a realitzar, es 

troben dins el Currículum de Ciències Naturals de quart a sisè on hi ha cinc blocs però en aquest 

cas, el microscopi s’introdueix en els tres blocs següents: 
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 Activitats. 

Bloc I. La iniciació a l’activitat científica. 

 

Activitat 1. Recerca d’informació.  

L’activitat consisteix en fer una recerca d’informació sobre el funcionament i les parts que 

composen el microscopi òptic. A més, apuntar les normes bàsiques per a la cura i el seu 

manteniment.  

Per ampliar, poden anotar el material que podem trobar dins un laboratori i el gran ventall de 

microscopis diferents que hi podem trobar. 

 

Contingut Utilització de diverses fonts d’informació (llibres, TIC...). 

Objectiu Cercar, seleccionar i organitzar informació concreta i rellevant.  

Material Llibres, enciclopèdies, les TIC i el seu quadern de laboratori.  

 

Activitat 2. Pluja d’idees.   

Els alumnes apuntaran als seus quaderns una llista de tot allò que els hi faci curiositat 

observar. Primerament, de manera individual i llavors per parelles, han de fer una llista nova 

posicionant les mostres de més a menys interessants per ells. Per tant, és important dur a 

terme la feina en equip, respectant-se en tot moment.   

Al llarg del curs, es tindran en compte aquestes llistes per tal d’anar complint els seus 

interessos. Sempre tenint en compte si és possible dur-lo a terme.  

 

Contingut Treball individual i per parelles. 

Objectiu Mostrar estratègies i habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.  

Material Quadern de laboratori.  
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Activitat 3. Observa la lletra.  

L’activitat consisteix en la observació de la forma de les lletres, així, els alumnes observaran 

la inversió de la imatge que dona el microscopi: les lletres es veuen capgirades, quan la 

platina es desplaça cap a l’esquerra, la imatge ho fa cap a la dreta.  

Aquí, realitzaran el càlcul de l’augment real del microscopi a partir de la grandària real d’una 

lletra i la grandària aparent: 

Augment = grandària de la imatge / grandària real de l’objecte. 

                 Imatge 1. Lletra a al foli.                        Imatge 2. Lletra a invertida al microscopi, 5X. 

 

  

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Contingut Mitjans propis de l’observació.  

Objectiu Introduir el microscopi mitjançant l’observació.  

Material Microscopi, un foli i el quadern de laboratori.  
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Bloc II. L’ésser humà i la salut.  

 

Activitat 4. Salut i malaltia.  

Primerament, els alumnes faran una reflexió sobre les conseqüències obtingudes al consumir 

alcohol i drogues dins el nostre organisme. Llavors, fent referència a una malaltia comú com 

és MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) podran observar la diferència entre un 

pulmó sa d’un pulmó malalt de rata. Les mostres són obtingudes gràcies a la col·laboració 

del Biobanc de l’hospital Son Espases i a l’investigador Pont per deixar-me fotografiar les 

mostres observades a continuació: 

MPOC presenta una obstrucció crònica (llarga duració) i poc reversible del pas de l’aire al 

respirar, associada a una reacció inflamatòria no normal, principalment enfront del fum del 

tabac. Té una evolució progressiva i presenta la peculiaritat que només una petita part de la 

població per a fumadors arriba a desenvolupar la malaltia, aproximadament entre el 15 i el 

20%. El que indica que poden haver factors genètics participants en el risc de patir aquesta 

malaltia. (Peces-Barba i Heili, 2007). 

Imatges 3 i 4. Pulmó MPOC rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 
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Imatges 5 i 6. Pulmó de rata sa. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Contingut Principals malalties que afecten els aparells i sistemes de l’organisme. 

Els efectes nocius de l’alcohol i les drogues.  

Objectiu Observar la diferència entre un pulmó de rata sa d’un pulmó de rata 

amb MPOC. 

Material Mostra de pulmó de rata amb MPOC, quadern de laboratori i el 

microscopi.  

 

Activitat 5. Avenços de la ciència que milloren la vida.   

La microcirurgia utilitza el microscopi per operar parts del cos molt petites o especialment 

delicades com el cervell, els ulls o les orelles. L’ús del microscopi és essencial en 

neurocirurgia perquè les cèl·lules del cervell que controlen tot el cos estan molt unides. Si es 

fa mal bé el teixit cerebral, el pacient pot perdre la vida, la parla o el moviment. De vegades 

s’utilitza el multiocular per a què altres metges o infermeres puguin ser testimonis de 

l’operació. 
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Un aspecte interessant és que amb la microcirurgia s’ha fet possible tornar a unir parts del 

cos, com podrien ser els dits. Gràcies al microscopi, els cirurgians poden cosir aquella part 

del cos amb un fil i una agulla minúsculs, podent cosir nirvis, músculs, tendons i vasos 

sanguinis diminuts. A més, es pot gravar l’operació en vídeo per a què els estudiants de 

medicina ho puguin observar. (Rogers, 2007).  

Els alumnes hauran de realitzar una recerca d’informació per saber sobre aquest avenç i 

descobrir-ne d’altres relacionats amb l’ús del microscopi.  

 

Contingut La microcirurgia.  

Objectiu Conèixer un avenç de la ciència aplicat al microscopi.  

Material Llibres, enciclopèdia, les TIC... i el quadern de laboratori.  

 

Activitat 6. La identitat.   

Cada membre del grup ha d’observar les cèl·lules sanguínies extretes del Biobanc d’un ésser 

humà per tal d’observar la seva estructura. A partir d’aquí, han de fer una recerca sobre la 

genètica i de com s’extreu l’ADN.   

Un altre aspecte a investigar és saber la raó pel qual cap individu té la mateixa empremta 

dactilar. I trobar altres ítems dels quals ens identifiquem.  

 

Contingut Coneixement d’un mateix i dels altres. La identitat i l’autonomia 

personal.  

Objectiu Observar cèl·lules sanguínies. 

Fer una recerca d’informació sobre: genètica, ADN, empremta dactilar 

i altres.    

Material Mostra del Biobanc, llibres, enciclopèdia, les TIC i el quadern de 

laboratori. 
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Bloc III. Els éssers vius. 

 

Activitat 7. L’aquàrium. 

A principi de curs, de manera grupal, durem a terme el muntatge i el manteniment d’un 

aquàrium. És un medi on es pot observar la vida, els moviments i els costums dels organismes 

aquàtics.  

Les seves dimensions serien de 60 cm X 30 cm X 40 cm, és a dir, de 70 litres. És important 

posar una capa de sorra silícica de les platges rentada i no gaire fina d’uns 2 cm d’alçada per 

oferir un abric a les possibles cries i contribuir a la neteja. L’aigua més recomanada per 

omplir-la és la de la font encara que pugui tenir salinitat, no conté clor. És important posar 

un difusor d’aire a marxa lenta i una bombeta d’incandescència per donar la calor necessària 

amb un temporitzador per fer un cicle de 8 hores de foscor. 

En el cas de plantar vegetals, cal posar una il·luminació per realitzar la fotosíntesis, el millor 

és un tub fluorescent anomenat gro-lux. A l’hivern és important posar un calefactor regulable 

que ve amb un termòstat.  

Finalment, passat un parell de dies, introduiríem els inquilins. Hem de tenir en compte que 

és necessari fer una revisió diària en relació al menjar, possibles animals morts, comprovar 

que el filtre funcioni, retirar restes... 

 

Contingut La vida dins l’aquàrium. 

Objectiu Reconstruir un medi aquàtic on es pot observar vida.  

Material Recipient, aigua, sorra, difusor d’aire, bombeta incandescència, 

menjar. 
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Activitat 8. La cèl·lula vegetal VS cèl·lula animal.  

1. Cèl·lula vegetal: separem una capa interna de la ceba, agafant la membrana amb les 

pinces per la cara inferior còncava. Li posem un poc d’aigua destil·lada per a què no 

s’espenyi. Afegim un poc de blau de metilè en el portaobjectes amb la mostra, deixem 

que es tenyeixi durant 2 min. i després es lleva l’excés de metilè amb aigua destil·lada. 

Finalment, posem una gota d’aigua sobre la pell de ceba i posem el cobreobjectes evitant 

crear bombolles. 

La membrana cel·lular és de cel·lulosa. Els nuclis són obscurs i visibles, a dins es poden 

observar granulacions amb els nuclèols. El citoplasma té aspecte clar i solen tenir vacúols. 

2. Cèl·lula animal: raspem amb un escuradents la mucosa interna de la galta, la dipositem 

en un portaobjectes amb una gota d’aigua. La passem per l’encenedor amb l’ajuda de les 

pinces per fixar la mostra. Llavors, la col·loquem sobre el vidre de rellotge i li afegim 

unes gotes de blau de metilè. Llevem la resta com abans, amb aigua destil·lada i ho 

eixuguem amb paper secant. 

Imatges 7 i 8 . Epiteli de ceba. 40X / 4X.  

 

  

 

  

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 
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 Imatges 9 i 10. Cèl·lules animals. 40 / 4X.  

 

Font: elaboració pròpia. 

Conclusions: les cèl·lules animals són de menor mesura, tenen una forma desigual mentre 

que la cèl·lula vegetal té forma polièdrica. A més, la membrana cel·lular de la mucosa es veu 

menys que la paret cel·lular de la cèl·lula vegetal.  

 

Contingut Estructura de la cèl·lula vegetal i la cèl·lula animal.  

Objectiu Observar les diferències entre una cèl·lula vegetal d’una animal. 

Material 1. Microscopi, portaobjectes, cobreobjectes, vidre de rellotge, pinces, 

bisturí, blau de metilè, aigua destil·lada i una ceba.  

2. Microscopi, escuradents, portaobjectes, cobreobjectes, blau de 

metilè, encenedor, aigua destil·lada, pinces de fusta i vidre de 

rellotge. 
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Activitat 9. Els organismes pluricel·lulars. 

Els organismes pluricel·lulars, com ara els animals, les persones i les plantes, estan formats 

per moltíssimes cèl·lules que són diferents segons la funció que fan. Les cèl·lules d’un mateix 

tipus s’agrupen formant teixits. Els teixits es formen en òrgans, i els òrgans formen els 

aparells o sistemes. (Besalú, Farrés, Marzo i Vila, 2015). 

Cada parella podrà observar els tipus de cèl·lules: musculars, nervioses, òssies i sanguínies. 

I alguns òrgans: llengua, ronyó, ovari/testicle, fèmur, entre altres. Així podran observar una 

gran varietat de mostres per veure les diferents estructures d’un ésser viu. 

Gràcies a la recollida de mostres del Biocanc, els alumnes podran observar al seu microscopi 

les següents mostres: 

                      Imatge 11. Cèl·lules sanguínies d’humà.         Imatge 12. Llengua de rata, 10X. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imatge 13. Cerebel de rata, 10X.                  Imatge 14. Fetge de rata, 10X. 
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 Imatge 15. Pulmó de rata sa.                              Imatge 16. Fèmur rata. 

  

 

 

 

 

 

 

                                    Imatge 17. Tràquea de rata.                     Imatge 18. Ronyó de rata, 10X. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 19. Ovari de rata, 10X.               Imatge 20. Testicle de rata, 10X. 
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                           Imatge 21. Ós de vedella, 10X.                         Imatge 22. Cor de rata, 10X. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 23. Cartílag de rata, 10X. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

Contingut Estructura dels éssers vius. 

Objectiu Conèixer i observar l’estructura dels éssers vius a partir d’una rata. 

Material Mostres del Biocanc, microscopi i quadern de laboratori.  
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Activitat 10. Els organismes unicel·lulars. 

Hi ha éssers vius que són unicel·lulars, és a dir, estan constituïts per una cèl·lula que fa totes 

les funcions, com ara: 

Els protozous: solen viure a l’aigua i es poden desplaçar per atrapar l’aliment. Es poden 

classificar depenent del seu tipus de desplaçament en: ciliats, flagel·lats, rizòpodes i 

esporozous. Els bacteris, alguns s’utilitzen per fer iogurt i formatge però d’altres ens 

provoquen malalties. I els llevats: s’alimenten de restes d’altres éssers vius i els transformen. 

Per exemple: el most en vi.  

Tots aquests són tan petits que necessitem un microscopi per veure’ls. (Besalú et al., 2015). 

L’activitat consisteix en observar en primer lloc protozous extrets d’una mostra d’aigua dolça 

i llavors, d’una mostra d’aigua salada. La primera mostra la podem extreure amb una pipeta 

de l’aquàrium i la dipositem en un vidre de rellotge damunt un portaobjectes. L’altra de la 

mar que hem agafat prèviament dins una botella seguint el mateix procediment.  

Imatge 24. Protozou rizòpode.  

 

 

 

 

 

Font: Projecte Biosfera. Licencia Creative Commons. 

La segona activitat consisteix en observar les bactèries trobades en les nostres mans brutes. 

El mestre proporcionaria una placa de Petri amb la gelatina a cada alumnes. Un membre de 

la parella ho farà amb les mans brutes i l’altre amb les mans netes. Cada un ha de pressionar 

la placa amb el dit, la tapem i li podem una etiqueta per identificar-les. Les deixarem que 

reposin un parell de dies.  
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Fora destapar la placa per evitar contagiar-nos d’alguna malaltia, observarem el següent: en 

la placa feta amb les mans brutes podrem observar uns bonys amb forma del dit que podrien 

ser colònies de bactèries. A l’altre amb les mans netes n’hi haurà menys.   

Finalment, observarem espores extretes d’un fong, en aquest cas d’un xampinyó. Primer de 

tot, posem el capell del xampinyó en un portaobjectes i el deixem tapat amb un bol tot el 

vespre. Una vegada el destapem, podrem observar les marques de les espores. Fora cobrir-

les, es poden il·luminar amb una lent potent perquè sinó pareix pols.  

Imatge 25. Espores xampinyó. 

 

Font: Valldeperas, 2015. 

 

Contingut Els organismes unicel·lulars. 

Objectiu Observar els tres tipus d’organismes unicel·lulars. 

Material 1. Aigua dolça (aquàrium), aigua salada (mar), portaobjectes, vidre 

de rellotge, pipeta i microscopi.  

2. Plaques de Petri amb gelatina, etiquetes i microscopi.  

3. Xampinyó, portaobjectes, bol i microscopi.  
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Activitat 11. Els fongs microscòpics. 

Els llevats exposats a l’anterior activitat, les floridures i els fongs paràsits són tipus de fongs 

que no es poden veure a ull nu.  

Les floridures creixen sobre el seu aliment i necessiten un cert grau d’humitat i temperatura 

per viure. La penincil·lina, descoberta per Alexander Fleming l’any 1928, és un antibiòtic 

que s’obté d’una floridura Penicillium notatum. Aquesta substancia destrueix els bacteris 

causants de certes malalties. I els fongs paràsits són hostes d’organismes vius que provoquen 

malalties. (Besalú et al., 2015). 

En aquesta activitat es fabricarà floridura per llavors observar-la. En primer lloc, humitegem 

un trosset de pa i el posem dins un bol. El deixem reposar exposat a l’aire un parell d’hores. 

Llavors, tapem el bol amb una tapadora i el deixem en un lloc càlid tres dies. Finalment, es 

recull amb unes pinces, es fa una preparació humida i s’observa en el portaobjectes.  

Cal dir que es pot observar els filaments anomenats hifes, el miceli i els cossos fructífers. 

Una vegada observada la mostra, hem de tancar el pa dins una bossa amb el portaobjectes i 

tirar-la. La resta de material s’ha de netejar amb desinfectant.  

Imatge 26. Floridura de pa. 

 

 

 

 

Font: Rodríguez, 2015. 

 

Contingut Els fongs microscòpics. 

Objectiu Observar un tipus de fong microscòpic. 

Material Pa, bol, tapadora, portaobjectes, pinces, bossa, microscopi. 
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Activitat 12. Un insecte molest. 

Els alumnes són propensos a tenir aquest insecte anomenat poll, pediculus humanus capitis 

en el seu cabell durant tot l’any, però és més freqüent quan comença l’època de calor. La 

majoria d’ells desconeixen la seva existència encara que el portin a sobre. Per aquesta raó, 

trobo interessant observar-lo per veure la seva anatomia.  

La mostra obtinguda del cabell, es diposita en el portaobjectes amb una gota de resina DPX, 

una resina acrílica amb base de xilè per tal de què sigui permanent i no es mogui. I llavors, 

posem el cobreobjectes a sota. 

Segons un estudi extret, podem observar un ou que conté l’insecte a dintre. És impressionant 

veure aquest animal tan petit amb aquestes dimensions. 

Imatge 27. Ou amb poll. Microscopi Bresser TRM 301, 100X. 

 

Font: Moreno, 2016. 

 

Contingut Animals invertebrats. 

Objectiu  Observar l’anatomia d’un animal invertebrat. 

Material Portaobjectes, cobreobjectes, resina DPX i un ou/poll.  
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Activitat 13. Puça d’aigua dolça.   

La dàfnia o puça d’aigua dolça és un petit crustaci cladòcer i en el microscopi es pot observar 

el cor que batega, la cambra de cria, etc. Cal dir que tenen una reproducció partenogenètica, 

on no intervenen els mascles i són les femelles qui per si soles ponen ous que maduren i 

descloent en una cambra del cos de la mare: cambra incubadora. En el cas de no tenir 

condicions favorables, es crea efipi o ou durable de dàfnia. Es pot observar amb un aspecte 

d’ou fregit i en ocasions especials amb doble rovell. (Cuello i Vidal, 1987). 

Extraiem la prova de l’aigua de l’aquàrium que tenim a l’aula amb l’ajuda d’una pipeta i la 

dipositem damunt el portaobjectes per ser observada. 

 

Imatge 28. Dàfnia amb les seves cries dins la cambra. 

 

 

 

 

 

 

  

Font: Cuello i Vidal, 1987. 

 

Contingut Anatomia interna i externa d’un animal invertebrat. 

La reproducció partenogènesi.  

Objectiu Observar l’anatomia interna i externa de la puça dolça. 

Observar el procés de la seva reproducció.  

Material Dàfnia, portaobjectes, pipeta i quadern de laboratori.  
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Activitat 14. Les parts de la planta.  

Els alumnes podran comparar l’observació directa i indirecta de les parts d’una planta i d’un 

arbre. Les mostres hauran de ser portades per part dels alumnes, en aquest cas, seria dur una 

fulla de pi, una fulla d’olivera i una planta que tija i arrel. 

Primerament, descriuran les característiques visibles de les tres parts de la planta: fulla, tija i 

arrel. I llavors, les mostres portades per la mestra, podran observar com es veuen des d’un 

microscopi.  

                            Imatge 29. Fulla de pi, 20X.                           Imatge 30. Fulla d’olivera, 20X. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Imatge 31. Tija, 10X.                               Imatge 32. Arrel primària, 20X. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia.  
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Contingut  Les parts de la planta. 

Objectiu  Observar de manera directa i indirecta les parts d’una planta. 

Material Fulla de pi, fulla d’olivera, planta (tija i arrel), mostres i quadern de 

laboratori.  

 

Activitat 15. Les llavors i el pol·len. 

En primer lloc, els alumnes observaran llavors minúscules extretes d’una planta comú com 

és l'orquídia Anacamptis coriophora. Les llavors es posen damunt el portaobjectes i 

s’observen. Cal dir que les mostres han estat aportades pel biòleg Perelló, qui m’ha permès 

observar i fotografiar les llavors d’orquídia i les diferents cèl·lules de pol·len de les flors. 

L’augment utilitzat sempre ha estat el mateix, a 400X.  

Imatge 33. Llavors Anacamptis coriophora, 400X. 

 

Font: elaboració pròpia. 

En segon lloc, observarem una sèrie de cèl·lules de pol·len de diferents plantes que el 

contenen dins les flors, en aquest cas, han estat dipositats en el portaobjectes, li aplicaren 

unes gotes d’aigua destil·lada i una tinció de fucsina bàsica que tinta els vegetals. Les mostres 

de pol·len són de les plantes següents: mimosa, malva de jardí, colís, malva, corretjola de 

serp i all blanc. En les fotografies es troba el seu nom científic corresponent. 
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Els alumnes podrien observar les diferències de pol·len si és d’una planta o una altra i saber 

per quina és la raó. A més, de dur a terme una recerca de les característiques de les plantes 

anomenades a través de la pàgina www.herbarivirtual.uib.es i anotar aquells ítems del seu 

interès juntament amb un dibuix de la planta amb la seva flor.  

                          Imatge 34. Pol·len Acacia sp.                               Imatge 35. Pol·len Alcea rosea. 

  

                                    

 

 

 

Imatge 36. Pol·len de Silene vulgaris,                       Imatge 37. Pol·len Malva sylvestris. 

 

 

 

 

 

Imatge 38. Pol·len Convolvulus althaeoides.                   Imatge 39. Pol·len Allium neapolitanum. 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia.                

http://www.herbarivirtual.uib.es/
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Contingut Característiques de les plantes. 

Objectiu Observar llavors i diferents cèl·lules de pol·len. 

Material Llavors, pol·len, portaobjectes, aigua destil·lada, fucsina bàsica. 

 

 

 

 

 Eines d’avaluació. 

En primer lloc, utilitzaré una autoavaluació per parelles ja que han realitzat un total de quinze 

activitats junts i sempre han estat les mateixes. Per tant, es repartiria aquesta graella per a què 

reflexionin sobre la feina cooperativa que vàrem dur a terme durant les sessions on utilitzaven 

el microscopi.  

 

                   AUTOAVALUACIÓ DEL NOSTRE EQUIP   

Nom de l'equip:       

Distribució dels rols       

Com ha funcionat el nostre equip? 
Millorar 

(0 p.) 

Bé  

(1 p.) 

Molt bé  

(2 p.) 

1.-Cadascú ha exercit les tasques que li pertocaven?       

2.-Tots hem après sobre els mètodes del treball 

cooperatiu? 
      

3.-Hem utilitzat el treball adequadament?       

4.-Ens hem ajudat mútuament?       

5.-Hem assolit els objectius de l'equip?       

Què és el que hem fet especialment bé?       

Què hem de millorar?       

Objectius pel pròxim Pla d'Equip:       

Valoració Global: Supervisió de la mestra:   

Font: elaboració pròpia.  
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Una segona eina que utilitzaré per avaluar el quadern de laboratori de manera individual, és la  

rúbrica per poder qualificar tant el procés d’elaboració, l’organització, la claredat del treball 

com la utilització de les TIC.  

 

Criteris 

d’avaluació 

Excel·lent 

(4) 

BO 

(3) 

 

SUFICIENT 

(2) 

Requereix 

millores 

(1) 

Procés: 

Autonomia i 

ganes de 

l’alumne en el 

treball. 

Es mantén 

sempre 

preocupat per 

realitzar tota 

la tasca i 

resoldre les 

dificultats.  

Habitualment es 

mantén preocupar 

per les seva tasca.  

Perd 

l’atenció cap 

al treball i 

demana 

pautes per 

realitzar el 

treball.  

Perd contínuament 

l’atenció cap al 

quadern de treball. 

Necessita l’ajuda 

del professor per 

resoldre dubtes. 

Organització Presentació 

excepcional 

amb la 

informació 

molt ben 

organitzada.  

Presentació atractiu. 

Compleix amb allò 

que li demanen. 

Escassetat 

d’informació. 

No escriu el 

que li 

demanen 

Presentació i 

organització molt 

pobre.  

Claredat en el 

treball 

Quadern molt 

complet amb 

totes la 

informació 

clara i 

ordenada. 

Alguna activitat no 

es veu clara amb allò 

que ha explicat. 

Falten 

algunes 

activitats i 

informació 

no clara.  

Quadern 

incomplet. 

Activitats 

deficients 

Utilitat de les 

TICs 

Utilitza de 

manera molt 

adequada la 

informació 

que extreu de 

les noves 

tecnologies. 

Ha utilitzat en 

ocasions els 

recursos que li han 

facilitat a l’escola.  

Poca 

utilització de 

les TICS per 

fer la recerca 

de l’activitat 

demanada. 

No sap utilitzar les 

TICS per fer les 

recerques 

oportunes sobre 

allò que es demana 

al quadern. 

 

Nota:  

 

    

 

Font: elaboració pròpia. 

  

Finalment, utilitzaré l’avaluació sumativa que consistirà en què cada pregunta del quadern  de 

laboratori de l’alumne, valdrà 0’667 punts ja que hi ha un total de 15 activitats. Per tant, aniré 

corregint pregunta per pregunta, valorant les respostes de cada alumne.  
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Encara que la nota final estigui basada en aquest tres ítems següents, durant les sessions on els 

alumnes fan un ús del microscopi, es tindrà en compte la feina a través de la observació. Així, 

serà una manera de contrastar les puntuacions finals amb les puntuacions diàries de cada sessió. 

La nota final del quadern de l’alumne quedarà dividida d’aqueta manera: 

 

 Autoavaluació per parelles: 30% (3 punts). 

 

 Rúbrica individual: 30% (3 punts). 

 

 Avaluació sumativa: 40% (4 punts). 
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3. CONCLUSIONS. 

 

La realització d’aquesta Unitat Didàctica ha estat amb la finalitat de posar-la en marxa a les 

escoles. Encara que vagi dirigida al segon cicle d’Educació Primària (4t, 5è i 6è), es pot adaptar 

el nivell al curs que es vol treballar. 

Personalment, com a estudiant de final de Grau d’Educació Primària, em proposo de cara al 

futur de la meva tasca docent, realitzar les activitats proposades per tal d’ajustar-les a un espai 

i temps concret. A més, analitzar les característiques pròpies de l’aula i extreure els resultats 

obtinguts. D’aquesta manera, es podrien fer les modificacions necessàries per millorar-la tant 

com sigui possible.  

Un altre aspecte a destacar és la ampliació dels coneixements científics per part dels alumnes i 

del mateix mestre. Un contingut no ens ha de limitar a visualitzar tan sols una mostra o sempre 

visualitzar-la de la mateixa manera, sinó que hem de proporcionar tantes mostres com es puguin 

i de tantes maneres diferents possibles. Per exemple: l’observació de diferents tipus de pol·len, 

he descobert que no sempre tenen la mateixa forma sinó que varia segons el tipus de flor i 

d’altres condicionants. Si a un alumne li proporcionem just un tipus, no podria apreciar aquestes  

diferències. Amb això vull dir que mai està de més.  

En conclusió, la nostra tasca com a docents és despertar tal interès per part dels alumnes que 

vulguin seguir creixent com a científics, especialitzant-se a una rama que els motivi a descobrir 

noves dimensions.  
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