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Resum.
Aquest projecte presenta una seqüència didàctica per a la matèria de Biologia i
Geologia de 4t d’ESO sobre l'estructura de l’ADN i l’aplicació contextualitzada del codi
genètic. Es descriu el disseny i l’aplicació d’aquesta proposta basada en metodologies
actives que inclouen l’aprenentatge per indagació, les habilitats del raonament científic,
l’estudi de cas dirigit i la gamificació que actua sobre la motivació de l’alumnat per a la
consecució dels objectius. Els reptes parteixen de l'estratègia dels experiments que van
portar al descobriment del codi genètic i de l’estructura de l’ADN, i la seua aplicació mostra
que és un bon punt de partida per a la representació de models en paper sobre el dogma
central de la biologia molecular i per a desenvolupar la competència científica necessària
per a enfrontar-se amb èxit a contextos reals en forma d’estudis de casos relacionats amb
les mutacions i les tècniques d’enginyeria genètica. Al llarg dels reptes l’alumnat reflexiona
també a propòsit de la invisibilitat de destacades científiques que apareixen al llarg de la
història recent de la ciència. S’integra amb l’experiència pràctica de l’ús del portafolis com
a recull d’evidències que permet una avaluació formativa en moments diferents del procés
d’aprenentatge.
Paraules clau. Indagació, ECBI, codi genètic, mutació, invisibles, enginyeria genètica,
modelització, estudi de cas dirigit, portafolis, ABP, context.
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Abstract.
This project presents a didactic sequence for the subject of Biology and Geology in
the 4th year of Secondary School on DNA structure and the contextualized application of
the genetic code.

It details the design and implementation of this proposal, based on

active methodologies which include inquiry-based learning, scientific reasoning skills,
conducted case studies and how gamification acts on students’ motivation for the
achievement of the objectives. These challenges draw from the experiments strategy that
had given rise to the discovery of the genetic code and the structure of the DNA, and its
implementation shows that it is a good starting point for the representation of models on
paper on the main dogma of molecular biology and in order to develop the required
scientific competence to cope successfully with real contexts in the form of case studies
related to mutations and genetic engineering techniques. Over challenges, students think
also about the purpose of the invisibility of brilliant women scientists throughout history
of the science. This project is integrated into hands-on experience of the use of the
portfolio as a compilation of evidences that allows a formative appraisal at different
moments of the process of learning.
Key Words. Inquiry, IBSE, genetic code, mutation, invisible, genetic engineering,
modelling, case studies, portfolio, PBL, context.
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1. INTRODUCCIÓ.
Descriure l’estructura dels àcids nucleics, relacionar l’ADN amb el concepte de gen i aplicar
el codi genètic en la resolució de problemes sobre mutacions gèniques és un dels vint-inou criteris d’avaluació de Biologia i Geologia per a 4t d’ESO dins del Bloc sobre l’evolució
de la vida. El tractament d’aquest criteri en el context del primer bloc sobre metodologia
científica que integra la major part dels criteris d’avaluació de la matèria, onze criteris, li
dóna un caràcter integrador i unitari que resulta clau per a la competència científica i la
formació ciutadana de l’alumnat que d’una altra manera no pot assolir plenament si només
es vincula el codi genètic, com podem apreciar en qualsevol llibre de text, amb els
processos de transcripció i de traducció.
L’acció educativa de l’ensenyament a través de la indagació com a diàleg permanent
a l’aula s’esquematitza tot seguit (García i Martínez, 2011) i promou el protagonisme i
l’interès de l’alumnat:
•

Plantejar i analitzar el problema a estudiar (context o escenari)

•

Emetre hipòtesis, primeres respostes

•

Elaborar i posar en marxa estratègies d’indagació

•

Organitzar i analitzar els resultats

•

Interpretar els resultats emprant el coneixement teòric disponible

•

Elaborar una síntesi reflexió d’allò aprés

•

Aplicar el coneixement a noves situacions i suscitar nous problemes
A partir d’aquestes pautes de l’Ensenyament de les Ciències Basat en la Indagació

(ECBI) i sota la base d’aprendre ciència fent servir la ciència ens endinsem en l’estudi del
material genètic a l’aula a través d’un viatge per la història de la ciència i d’un tipus concret
d’ABP, l’estudi de cas dirigit, dins de l’itinerari curricular #ProjectaCiències [1]

2. DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA.
L'activitat ha estat dissenyada i aplicada el curs 2019-2020 amb dos grups de 4t d'ESO de
l'IES Bovalar de Castelló a la matèria de Biologia i Geologia. L’experiència es distribueix
en diversos reptes. Els dos primers segueixen l’estructura d’un joc de preguntes, Breakout
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digital o Escape Room que fa servir la història de la ciència per a descobrir el codi genètic
i l’estructura de l’ADN. El repte 3 es basa en la construcció del model de l’ADN i en la
recreació dels processos de replicació, transcripció i traducció. Els últims dos reptes fan
servir la metodologia d’estudi de casos per a treballar els processos de mutació i de
tècniques d’enginyeria genètica.

L'activitat i els materials s'ofereixen per a la seua

descàrrega lliure a internet [2].
Per a iniciar l’activitat es fa servir la referència a la fotografia de difracció de rajos
X de Rosalind Franklin, la Foto 51, que va donar les claus per construir l’estructura de
l’ADN, que dóna nom al projecte i que n’és el fil conductor dels dos primers reptes. Cal
afegir que l’IES Bovalar desenvolupa un projecte interdisciplinari cada curs basat en el
tema del Pla Lector que tria el Claustre, que es du a terme a través de Bovalar Projecta
[3] i que aquest curs és #Invisibles. Tractem ací aquest aspecte sociològic de la invisibilitat,
en el nostre cas en el món de la ciència, a partir de l’aparició de dos noms de científiques
al llarg dels primers reptes, el de l’esmentada Rosalind Franklin i el de Martha Chase.
Els distints reptes s’emmarquen dins de la metodologia ABP (Aprenentatge Basat
en Projectes) en què l'alumnat fa servis diverses bastides didàctiques per a dur a terme
un treball d’investigació orientat a la creació d’un nou producte (Collado i Domènech, 2016)
La seqüència d’activitats parteix de la idea original Cracking the code (Domènech,
2013b). Per a la seua introducció en els reptes 1 i 2 i el repte final s’ha adaptat al centre
aquesta experiència integrant-la de forma gamificada al projecte que s’exposa.
Repte 1. La Foto 51. Desxifrem el codi.
Es distribueixen els i les alumnes en equips de quatre alumnes i es distribueixen distints
rols dins aquest equip: secretaria, coordinació, control i portaveu. En cas de ser més de
quatre alumnes per equip de treball es repeteix rol i es reparteixen les funcions.
En aquest repte, l'alumnat fa un viatge virtual en el temps per distints laboratoris
d’arreu del

món

on troben breus escrits de científics i científiques amb comentaris i

resultats clau en la història de la ciència per al descobriment de l’ADN com a biomolècula
responsable de la transmissió dels caràcters hereditaris (Mendel, Sutton, Bovery, Griffith,
Avery, McLeod, McCarthy, Chase, Hershey, Nirenberg i Khorana). Es projecten continguts
interactius amb cada nova pista fent servir l’eina Genially i els equips n’extrauen
conclusions fent raonaments, de forma equivalent a com els i les membres de la comunitat
científica ho van fer en el seu moment. Per a viatjar de laboratori a laboratori han de
respondre qüestions que apareixen en les investigacions.
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A cada pas de l’experiència els equips contrasten les seues conclusions, fet que fa
imprescindible l’ús de vocabulari específic i fa una distinció clara entre el que són
observacions (textos descriptius) i el que són inferències d’aquestes observacions: les
conclusions (textos argumentatius), posant en evidència el grau de certesa d’aquestes.
(Domènech, 2013a).
A més a més de les conclusions en alguns laboratoris se’ls encarrega la resolució
d’activitats concretes per tal d’arribar a aquestes conclusions, com la relació entre codis
que desconeixen i que al final del repte descobreixen vinculats amb seqüències de quatre
lletres majúscules (nucleòtids d’ADN) i seqüències d’aminoàcids. Una exposició oral de les
conclusions permet que hi haja consensos entre tots els equips, que s'anoten a la pissarra
i representen l'acord de la comunitat científica.
Es treballa com #Invisible en aquest repte la figura de la científica Martha Chase,
que junt amb Alfred Hershey va demostrar, en el denominat experiment de Hershey i
Chase, que és l'ADN la base del material genètic, i no les proteïnes. Només Hershey va
rebre el premi Nobel.
En finalitzar aquest Breakout digital del Repte 1 disposen d’un codi que se’ls ofereix
en avançar la investigació i que els permet l’entrada al Repte 2. Hem obtingut diversos
productes: conclusions i activitats per escrit que elaboren en equip i una línia del temps
que duen a terme de forma individual i que relaciona tots els llocs visitats, on cal fer
constar dates, personatges científics i professions d’aquests, així com l’experiment o teoria
que van proposar.
Repte 2. La Foto 51. Cursa d’Espies.
En aquest repte encara ens queda pendent l’origen de la misteriosa Foto 51 que ens
permetrà descobrir l’estructura de l’ADN dins un moviment d’informació i de robatoris que
allunyen la ciència de la idealització altruista que l'alumnat sol tenir sovint a propòsit de
la investigació científica. Viatjarem a la recera de pistes ara pels laboratoris de Miescher,
Levene, Chargaff, Franklin, Wilkins, Pauling, Watson i Crick fins arribar a l’estructura en
doble hèlix de l’ADN. Sempre amb la discussió i el debat de conclusions com a punt de
trobada necessari per a seguir el viatge. Aquest tipus d’activitats de debat, d’exposició
oral, no haurien de ser exclusives de l’aula de llengua, en tant que afecten competències
bàsiques i, per tant, resulten d’interès per a qualsevol matèria. (Solano, 2015).
En acabar aquest segon Breakout digital hem aconseguit desvetllar l’origen de la Foto51,
l’estructura de l’ADN i disposem de més conclusions i activitats, d’una nova línia del temps
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que completa l’anterior i d’un debat a propòsit de la figura de Rosalind Franklin, la segona
#Invisible del nostre projecte.
Repte 3. Maquetes del procés.
Aquest repte comprén la representació individual del Dogma General de la Biologia
Molecular. L’alumnat ha de dissenyar i representar un gen a partir de la base retallable en
paper que li és lliurada. A partir d’ell representarà també la seu transcripció en ARNm i la
traducció en el corresponent conjunt d’aminoàcids.

Figura 1. Els reptes previs són el punt de partida necessari per a assolir els
coneixements que permeten recrear a través de la modelització els processos de
transcripció, traducció i replicació de l’ADN.
En acabar tornem al treball en equip per a representar el procés de replicació de
l’ADN a partir de la maqueta d’un dels membres de l’equip de treball. Van deixant
constància fotogràfica a mesura que van afegint cada nou nucleòtid per tal d’elaborar en
acabar una animació d’Stop-motion del procés.
La proposta de construcció i manipulació d’una maqueta que representa un procés
biològic permet de visualitzar les representacions que d’aquest es fa l'alumnat . A partir
d’ella es pot intervenir de manera constructiva facilitant una major coherència entre allò
que observen i la manera d’explicar-ho fent servir allò treballat a l’aula. Permet que
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apareguen preguntes, la necessitat de recerca d’informació i que s’hagen de prendre
decisions de manera cooperativa amb arguments justificats científicament, (Sardà, A. i
Márquez, C., 2015).
Reptes 4 i 5. Mutacions i enginyeria genètica a partir d’estudis de cas.
Si partim de la base que la millor forma d’aprendre ciència és fer-la servir caldrà
interpretar proves, elaborar i testar hipòtesis, treballar en equip a la recerca
d’explicacions i arribar a consensos en acabar. Tot això és possible amb l’Estudi
de Casos Dirigits. Plantegem un problema a l’alumnat i els proporcionem evidències per
tal de resoldre’l. Com en qualsevol ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) es tracta de
donar resposta a una pregunta guia, ací en forma de problema, on no s’aprén en el
moment de l’explicació, s’aprén quan s’interpreta la recerca amb els conceptes, quan per
a fer deduccions cal pensar científicament.
En el repte 4 analitzem el concepte de mutació diferenciant els seus tipus i
argumentant els seus efectes sobre la variabilitat genètica i l’evolució de les espècies i
sobre els individus, exemplificant algunes de les malalties hereditàries més comunes que
provoquen. Cada equip disposa de sis expedients hospitalaris de pacients amb malalties
concretes que haurà de completar a partir de ressenyes desordenades a propòsit de
l’alteració genètica. S’arriba així a descobrir diferents tipus de mutacions en una
classificació duta a terme per cada equip que posteriorment es posa en comú.
En l’últim repte, la dinàmica és la mateixa però en aquest cas es tracten de
tècniques d’enginyeria genètica a aplicar per a resoldre casos concrets i que completem
l’últim criteri d’avaluació treballat amb la interpretació de les aplicacions en camps com la
investigació bàsica, els tractaments de teràpia gènica, cèl·lules mare, preservació de les
espècies i l’anàlisi crítica de les seues implicacions ètiques, socials i mediambiental.
3. EL PORTAFOLIS COM A RECULL D’EVIDÈNCIES.
En la línia d'avaluar en moments diferents i des d'activitats d'aprenentatge diverses fem
servir el Portafolis (o Carpeta d'Aprenentatge), on s'aprecia què sap l'alumnat sobre allò
tractat, on es veu quins aprenentatges han estat significatius. Es tracta d'un recull raonat
d'evidències, que mostren el que s'ha après i com s'ha aprés i no un recull de treballs. Pot
tenir continguts diversos, sempre amb reflexió personal que permeta l'autoregulació dins
de l'avaluació formativa.
La proposta emprada per tal que cada alumne cree el seu Portafolis individual es
presenta en forma de plantilla a seguir amb Google Sites [5]. Tot això sense oblidar que
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allò que perseguim és que l'alumnat aprenga, i no que aprenga a fer Portafolis. (Sanmartí,
2010).
A mesura que avança el projecte cada alumne disposa d’una pàgina en la seua Carpeta
d’Aprenentatge que haurà d’emplenar i que inclou:
(1) Guió del treball | Objectius de la tasca: Què farem? Per què ho farem? Com ens
hem d'organitzar? (Membres de l'equip i rols) Què produirem? Per què?
(2) Base d'orientació | Planificació del treball: Què he de fer? Pas a pas i la relació
amb el que ja es coneix.
(3) Mapa conceptual: ha de sintetitzar els aspectes més significatius del projecte.
(4) Material per a estudiar: selecció de materials utilitzats que aporten informació
variada i de qualitat, com ara recursos utilitzats o bibliografia consultada.
(5) Productes: productes intermedis i finals, esborranys i versions presentades.
(6) Diari d'aprenentatge: Què he fet cada dia? Com ho he fet? Què he aprés?De
tot el que has fet, què és el que t'ha servit més per a aprendre? Què vaig millorant? Què
no entenc prou bé encara?
L'estructura dels projectes comença amb una breu explicació i segueix amb els
reptes per a dur a terme per equips el projecte. És en aquesta fase del projecte, la que
comporta més temps, quan algun membre d'un equip abandona el seu grup de treball
durant uns minuts i treballa de forma individual a l’ordinador, per construir a poc a poc el
seu Portafolis. Seguim així tres etapes en cada projecte, les dues últimes solapades en el
temps: Explicació, Reptes i Portafolis.
El Portafolis, a banda de servir per a l'avaluació formativa permet fer una avaluació
qualificadora, per la qual cosa fem servir la rúbrica [6] que l'alumnat té a la seua disposició,
com totes les rúbriques emprades en el procés, amb la qual fem autoavaluació i
coavaluació.
4. VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA.
L’avanç en els reptes segueix un esquema d’indagació que s’inicia amb la promoció de
l’escriptura de textos argumentatius (conclusions) a partir dels textos descriptius
(observacions) aportats, amb una estructura de gamificació en forma de Breakout digital
o Escape Room educatiu que incentiva l’alumnat a cercar allò que els permet seguir el seu
viatge de descobriment per la història de la ciència. Una indagació que es va obrint a poc
a poc, des de l’activitat inicial dirigida que necessita de la recerca fins al plantejament
d’hipòtesis per part de l'alumnat per tal de resoldre els enigmes plantejats.
En la primera etapa, l’alumnat descobreix les relacions codó-aminoàcid a mesura
que viatjava pels laboratoris i es trobava amb els mateixos problemes que van haver de
resoldre els científics implicats en la seua investigació. La cursa d’espies permet arribar a
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l’estructura de l’ADN al temps que desmitifica la imatge del científic altruista, i d’introduir
el concepte social de la invisibilitat en el món de la ciència.
En la segona etapa, al repte 3, el treball amb models permet aflorar i donar
resposta a dubtes que no apareixen fins que la manipulació i l’observació directa no els
evidencien. En l'activitat, els i les alumnes milloren la seua comprensió de la transcripció,
de la traducció i de la replicació, i per tant de la relació entre l’ADN, l’ARN i les proteïnes.
El treball realitzat en els reptes inicials fa molt senzilla la comprensió del Dogma Central
de la Biologia Molecular, que dóna la base química necessària per a entendre la naturalesa
física de l'acció de l'ADN com a biomolècula encarregada de transmetre els caràcters
hereditaris.
El model de l'activitat de formar diversos equips que treballen per separat, però
que construeixen models mitjançant la comunicació i l'argumentació transmet a l'alumnat
un model sobre la creació del coneixement científic, un aspecte a potenciar com a part de
la competència científica. (Domènech, 2013b)
L’etapa final, basada en l’estudi de casos permet indagar a propòsit de les
mutacions i l’enginyeria genètica en un context real, que l’alumnat comprén i que el
convida a buscar solucions fent servir el currículum com a font de creació de respostes.
Per tal que l’aprenentatge de les ciències siga significatiu i transferible ha de construir-se
des de conflictes cognitius localitzats en marcs i contextos rellevants per a l’alumat.
(Caamaño, 2011).
Pel que fa a l’us del Portafolis val a dir que en començar el curs a l’alumnat li calen
un major nombre de pautes, però com més avança aqeust i es fa servir en tots els
projectes, més s’incrementa la seua autonomia i la seua capacitat de reflexió a propòsit
d’allò que s’aprén.
5. NOTES.
[1] #ProjectaCiències és un itinerari curricular de diverses matèries de ciències,
presentat com un joc de sambori per matèria, on botem a peu coix d'una tasca a una altra,
i de vegades hi caiem en dues alhora, amb activitats d'aprenentatge basat en projectes
(ABP), en concret amb alguns estudis de casos, amb Ensenyament de les Ciències Basat
en la Indagació (ECBI), amb gamificació, amb visual thinking, amb aprenentatge
cooperatiu i amb tot un seguit de metodologies actives que situen l'alumne/a en el centre
del procés d'ensenyament-aprenentatge. https://sites.google.com/view/projectaciencies
[2] Projecte La Foto 51: https://sites.google.com/iesbovalar.org/lafoto51/inici
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[3] L’IES Bovalar du a terme un projecte interdisciplinari, Bovalar Projecta, amb la
participació dels distints departaments del centre a partir d’un tema conductor que tria el
Claustre

i

amb

el

qual

es

treballa

el

Pla

Lector

del

curs.

https://sites.google.com/site/bovalarprojecta/
[4]

Es

pot

visitar

el

bloc

Repàs

de

Biologia

i

Geologia

a

http://repasdenat.blogspot.com/
[5]

Plantilla

del

Portafolis:

https://sites.google.com/iesbovalar.org/plantilla-

portfoli-biogeo/inici
[6] Rúbrica d’un sol punt per al Portafolis: https://tinyurl.com/portafolisrub
6. REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES.
Caamaño, A. (2011). Contextualización, indagación y modelización. Tres enfoques para el
apredizaje de la competencia científica en las clases de química. Aula de Innovación
Educativa, (207), 17-21
Collado, F., Collado, M, i Domènech, J (2016). WünderKammer Project, un museo virtual
para aprender a clasificar los seres vivos. Alambique. Didáctica de las Ciencias
Experimentales, (86), 55-62.
Domènech, J. (2013a). Les Mystery Boxes: una activitat senzilla d’indagació a l’aula com
a metàfora de la ciència. Revista Ciències, (24), 20-25.
Domènech, J. (2013b). Hacking the code: una aproximació indagadora a l'ensenyament
del codi genètic, o seguint les passes de Nirenberg i Khorana. Revista Ciències,
(25), 20-25.
García, S., i Martínez, C. (2011) La estrategia de enseñar por investigación: actividades y
secuenciación. En P. Cañal. (Coord.), Didáctica de la Biología y la Geología (pp.
109-128). Barcelona, España: Graó.
Sanmartí, N. (2014). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de
l’alumnat en el marc del currículum per competències. Generalitat de Catalunya.
Departament d’Educació. Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.
Sardà, A. i Márquez, C. (2008). El uso de maquetas en el proceso de enseñanzaaprendizaje del sistema nervioso. Alambique, (58), 67-76.
Solano, A. (2015). Se prohibe no hablar. Aula de secundaria, (12), 15-18.

118 |

