UD. Saps què menges? (nutrició i formulació orgànica – 3er ESO)
Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat:
Conèixer els diferents nutrients, les seves funcions al cos i relacionar-los amb els aliments d'una dieta equilibrada.
Conèixer les nocions bàsiques de la formulació i nomenclatura orgànica i la relació amb els nutrients orgànics.

Context d’aprenentatge escollit:

Context d’aplicació:

Dieta equilibrada i desequilibris.

La dieta a casa i les dietes especials.

Àrees que orienten la seqüenciació:

Altres àrees que es treballen:

Durada:

Ciències naturals i Matemàtiques

Ciències socials i Tecnologia

3 setmanes, 7 hores setmanals , total 21h

Model teòric que es vol ajudar a construir:
Model nutrició i dietètica.

Comentario [M Teresa 1]: Dieta
equilibrada

Objectius d’aprenentatge

Competències bàsiques

Continguts

En finalitzar la UD, l’alumne ha de ser capaç
de ....

Es treballen de cada competència les
dimensions:

Coneixements conceptuals, procedimentals i
actitudinals que es treballen més específicament

OBJ 1. Explicitar les idees inicials sobre els COMP
1.
Competència
en
el C1. Reconeixement dels diferents nutrients
coneixements dels diferents nutrients i les coneixement i la interacció amb el món presents en els aliments. (Vitamines, glúcids, lípids i
seves característiques.
físic (COMP. BIO): Actuar per millorar i proteïnes)
preservar les condicions de vida pròpia, dels

OBJ 2. Identificar i diferenciar entre els altres i de tots els éssers vius
diferents tipus de nutrients (orgànics i
COMP 2. Competència

C2. Taula energètica dels aliments i de la piràmide
dels aliments.
matemàtica

Comentario [M Teresa 2]: Glúcids
(sucres), greixos i proteïnes)

Unitat Tàndem: Saps el que menges?
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inorgànics).

(COMP: 1): Traduir un problema a
llenguatge matemàtic o a una
OBJ 3. Reconèixer les relacions adequades
representació matemàtica utilitzant
entre els diferents aliments per a una dieta
variables, símbols, diagrames i models
saludable.
adequats.
OBJ 4. Reconèixer i interpretar les diferents
COMP 3. Competència matemàtica
informacions nutricionals etiquetades.
(COMP: 9) : Representar un concepte o
OBJ 5. Entendre i conèixer els trastorns relació matemàtica de diverses maneres i
usar el canvi de representació com a
alimentaris i els seus riscos.
estratègia de treball matemàtic
OBJ 6. Calcular balanços energètics en funció
COMP 4. Competència d'àmbit lingüístic
del requeriment calòric.
(COMP. 5) Escriure textos de tipologia
OBJ 7. Construir una dieta acord amb les diversa i en diferents formats i suports
necessitats del cos.
amb adequació,coherència, cohesió i
correcció lingüística
OBJ 8. Formular i nomenclaturar alcans i
alcohols rellevants a la vida quotidiana.
COMP 5. Competència d'àmbit lingüístic
(COMP. 9)Emprar estratègies d’interacció
OBJ 9. Reconèixer les estructures de les
oral d’acord amb la situació comunicativa
fómules dels nutrients orgànics principals.
per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
OBJ 10. Estructurar els coneixements apresos
durant totes les sessions i relacionar-los amb
els coneixements previs.
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C3. Equilibris i trastorns alimentaris.
C4. Normativa IUPAC de formulació i nomenclatura
per alcans i alcohols.
C5. L'estructura de la química del carboni.
C6. Idea de caloria com unitat energètica i la relació
amb els nutrients.

Comentario [M Teresa 3]: Respecte a
les activitats començaria aqui

P1. Disseny i muntatge d’una dieta especial.
P2. Càlcul de balanç energètic segons activitats
física.
P3. Construcció de models de molècules basades en
la química del carboni
P4. Estructuració i relació de les idees apreses
sobre els nutrients.
P5. Resolució de problemes (nutrients – calories costos)
A1. Conscienciació de la importància dels nutrients
per a una dieta equilibrada.
A2. Participació activa en la realització de les

Comentario [M Teresa 4]: Segons el
tipus d’activitat, i referint-se als
adolescents
Comentario [M Teresa 5]: Introduir
l’estructura de la química del carboni, a
partirde les molècules més simples
(alcans)) i els grups funcionals més
rellevants en els aliments
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OBJ 11. Justificar la necessitat de conèixer les
propietats dels nutrients d’acord amb una
dieta saludable.

pràctiques en grup.
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Activitats d’ensenyament - aprenentatge i d’avaluació
Seqüència: Saps què menges?
Activitat inicial
(d’exploració).

Objectiu
Contingut i
Competència

Presentació
general
Unitat. Definir dinàmica
treball: activitat final (la
dieta especial) i activitats
de classe.
Saps que menges?

O1,O2
C1, A1
COMP 5

Activitats de
desenvolupament.

Objectiu
Contingut i
competència

L'alimentació i la nutrició:
Funcions del aliments.

O2,O3
C1,A1
COMP 1

Gestió aula
Ciències1

Materials i recursos
Passar
el
film
Supersizeme
Introducció del tema i
explicació de l’objectiu
final de la UD: creació
d’un vídeo.

Materials i recursos

Gestió aula Ciències

Interpretació/Estudi
d’etiquetes: classificació
en funció dels nutrients
que contingui, i quina GG ... petits grups
funció
tenen
(estructural, energètic,
reguladora...)

1


Ind: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; AM: Aula matemàtiques; AC: Aula ciències
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Gestió aula
Matemàtiques

Temps

GG

2h

Gestió aula
Matemàtiques

Temps

ESTUDI DE LES
MATEIXES ETIQUETES

1h mates
+
1h
ciències

Avaluacióregulació

Avaluacióregulació

Unitat Tàndem: Saps el que menges?
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O3
C2, A1
COMP 1
O6
El valor energètic dels
C6, P2, P5
aliments.
COMP 2, COMP 3
Grups d'aliments

La dieta

Estudi de les etiquetes
(interpreta i agrupa...

GG/PG

Experiment “El valor
energético
de
los
alimentos”
Repartir la piràmide
O3,O4
alimentària
C2,P1,A2
SCT: Xerrada sobre
COMP 1, COMP 4 trastorns alimentaris.
Qui la faria????

1h

GG/Ind

GG/Ind

Comentario [M Teresa 6]: La dieta
mediterrània

1h

1h

I la meva dieta?
O7
Les
necessitats
energètiques de l'èsser
C2, C6,P5, A2
humà
COMP1, COMP2,
COMP3

Activitat reflexiva sobre
la dieta que porta cada
alumne
mitjançant
l'anàlisi del que mengen
en un dia i fent
comparatives
via
representació gràfica.

GG/Ind

2h

O5
Trastorns alimentaris

C3,A1

PG

1h

COMP1, COMP4
P4
Conservació i manipulació
d'aliments.
COMP1, COMP5

1h

4

Comentario [M Teresa 7]: Experimen
t melmelades, additius

Unitat Tàndem: Saps el que menges?

L'alimentació i la nutrició:
Els nutrients II. Bioquímica
i la química del carboni.
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O9,O10
C1,C5

1h
Comentario [M Teresa 8]: Els
components dels aliments

COMP 1

Joc de construcció amb
esferes per representar
L'estructura de la química
C5,P3,A2
diferents
estructures
del carboni.
COMP1, COMP4 orgàniques al voltant de
la figura del tetrahedre.
O9

PG

1h

GG/Ind

1/2h

GG/Ind

1+1/ns
d’2h

O8
De fórmules i noms I

C4,P3,A2
COMP 1

De fórmules i noms II
Bioquímica

O8
C4,P3,A2
COMP 1

Activitat
de
Fundació Alicia

camp:

Pràctica de química:
“Reaccions d’addició i
tipus d’oli”
Pràctica de química:
“Identificació de glúcids,
lípids i proteïnes”

O10,O11

2h

C1,C2,A1,A2

GG

GG

Gestió aula Ciències

Gestió aula
Matemàtiques

COMP1, COMP5
Activitats de síntesi,
generalització i aplicació

Objectiu
Contingut i

Materials i recursos

5

(1h
mates/1h
ciències)
Temps

Avaluacióregulació

Unitat Tàndem: Saps el que menges?

Institut Rovira - Forns

Competència
Creació d'un vídeo

O7,O10,O11

Creació un vídeo on s’ha
C1,C2,C3,C6,P1,P2,P dissenyat una dieta (per
4,A1,A2
una persona celíaca, per
persona
COMP1,2,3 I 5 una
anorèxica...) (10 mmin)

PG

6

PG

https://sites.google.
com/site/institutega
5h
rainnova/home/gru
(2h
p-lingua/l-exposiciomates)
oral-a-l-eso

Saps el que menges?

DOSSIER ALUMNAT
NOM:...........................................
GRUP:...........................................

Unitat Tàndem Matemàtiques 3r ESO
Institut Rovira-Forns

Unitat Tàndem: Saps el que menges?

Institut Rovira - Forns
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ACTIVITAT1:L’ETIQUETATGE
T’has fixat mai en els productes que compres o arriben a casa? A part de la data de caducitat,
has observat mai altres dades que estan en l’envàs, l’embolcall... que donin informació del
producte? Les seves característiques, els components, etc.
La Unió Europeafixa una sèrie de condicions que han d’estar visibles en el producte. Com a
mínim ha d’haver-hi: energia (en kcal o kJ), quantitat de proteïnes (en grams), quantitat de
glúcids (en grams) i quantitat de lípids (en grams).
Si compres un producte al supermercat veuràs que tots porten una taula característica, la qual
s’anomena taula de valor nutritiu o composició nutricional. Aquesta, expressa la proporció de
cadascun dels diferents nutrients i també el seu valor energètic que proporciona l’aliment.
ANÀLISI D’ETIQUETA:
A continuació es mostra una etiqueta d’un iogurt. Observa-la atentament i després, respon les
següents preguntes.
a) Quin tant per cent de lípids conté aquest aliment?

b) Quin tant per cent de glúcids conté aquest aliment?

c) Quin tant per cent de proteïnes conté aquest aliment?

d) Segons les recomanacions de la comunitat científica l’aportació energètica diària ha de
provenir d’una ingesta del 55% de glúcids, 35% de lípids i 10% de proteïnes. Suposem que
durant un dia només mengem iogurts.Quina quantitat d’aquest producte hauria de menjar
per aconseguir el 100% de nutrients que necessites al dia?
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REPRESENTACIÓ GRÀFICA:
A continuació farem una representació gràfica de la composició del iogurt.
Cal que facis la representació en un diagrama de sectors i en un diagrama de barres de:
percentatge de lípids, glúcids, proteïnes i altres.

3
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ACTIVITAT 2: ESTUDI D’UN PLAT
INGREDIENTS D’UN PLATS

TRUITA DE PATATES I CEBA:
Ingredients:






4 ous (60g cada ou cru)
500g patata (crua)
100g de ceba (crua)
40g d’oli
5g de sal

Fins ara, hem vist que cada aliment porta un seguit de nutrients, vitamines i minerals. Ara bé, i
quan elaborem un plat que passa? En aquesta activitat ens centrem en el valor energètic que
ens porta un plat en concret. L’haurem de calcular a partir dels ingredients que necessitem per
elaborar el plat.

Què és el valor energètic? El valor energètic d’un aliment és proporcional a l’energia que
s’allibera quan aquest aliment es crema, en presència d’oxigen i es mesura en calories.

RECORDA QUE...
Una caloria és la quantitat de
calor necessària per elevar un
grau centígrad la temperatura
d’un gram d’aigua.
És una quantitat molt petita i,
per aquesta raó, s’utilitza la
quilocaloria.

Quinamassa té la recepta al final? Segueix els passos següents:
-

Quina massa tenen els quatre ous?
4
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En total quina massa té la truita de patates i ceba?

Quin valor energètic té la recepta? Segueix els passos següents:
-

4 ous quin valor energètic té?
500g de patata quin valor energètic té?
100g de ceba quin valor energètic té?
40g d’oli quin valor energètic té?
5g de sal quin valor energètic té?
En total, quin valor energètic té la truita de
patates i ceba?

La ració mitjana és de 290g, quin és el valor energètic
d’una ració?

5

Aliment

Valor energètic

Ou

97,20 kcal/ou

Patata

0,74 kcal/g

Ceba

0,32 kcal/g

Oli

8,88 kcal/g

Sal

0 kcal

Unitat Tàndem: Saps el que menges?
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Calcula el valor energètic que té una ració de pasta a la napolitana, si una ració és de 205g.
PASTA NAPOLITANA:

Aliment

Valor energètic

Ingredients:

Pasta

3,89 kcal/g

Tomàquet

0,14 kcal/g

Ceba

0,32 kcal/g

All

1,19 kcal/g

Oli

8,88 kcal/g

Formatge
ratllat

3,77 kcal/g








75g de pasta
150g de tomàquet
50g de ceba
1 tros d’all (3g)
10g d’oli
20g formatge ratllat
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ACTIVITAT 3: NECESSITATS DIARIES
Quan ens trobem sense fer cap acció física, és a dir, quan el cos humà es troba en repòs absolut i manté la
temperatura corporal constant, consumeix una determinada quantitat d’energia. Aquesta quantitat és el
mínim d’energia imprescindibles per a la vida i s’anomena taxa de metabolisme basal (TMB).
Per calcular la taxa diària de metabolisme basal s’utilitzen les funcions següents:
Dones: TMB =655 + 9,6P + 1,8T - 4,7E
Homes: TMB =66 + 13,7P + 5T –6,8E
on depenen del:




(P) pes en quilograms.
(T) l’alçada en centímetres.
(E) l’edat en anys.

No obstant, només per dur a terme l’activitat quotidiana ja necessitem molta més energia. A la taula següent
mostra quin és el consum d’energia segons l’activitat:
ACTIVITATS FÍSIQUES I NECESSITATS ENERGÈTIQUES
Tipus d’activitat

Energia consumida

Repòs

Equivalent a TMB

Exemples d’activitats
Son profund
Immòbil
Estar dret

Activitat relaxada

Equivalent a TMB x1,5
Estudiar i escriure
Caminar lentament

Activitat lleugera

Equivalent a TMB x2
Esforç físic lleu
Caminar de pressa

Esforç moderat

Equivalent a TMB x5
Anar en bici
Jugar futbol

Esforç intens

Equivalent a TMB x7
Córrer
Pujar una escola corrent

Esforç molt intens

Equivalent a TMB x15
Fer atletisme
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Ara cal que un dels components del grup faci una distribució horària amb les diferents
activitats que realitza durant un dia (24 hores).

8
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Quina és l’energia que gasta aquest company/a? Segueix els passos:

Càlcular la taxa de metabolisme basal
TMB =…

Quantes hores està en
repòs?

Quantes hores està en
activitat relaxada?

Quantes hores està en
activitat lleugera?

La TMB és de 24 hores
que té el dia. Quin és la
proporció que
correspon a les hores
en repòs?

La TMB és de 24 hores que
té el dia. Quin és la
proporció que correspon a
les hores en activitat
relaxada?

La TMB és de 24 hores
que té el dia. Quin és la
proporció que
correspon a les hores
en activitat lleugera?

Multiplica-ho per 1

Multiplica-ho per 1,5

Multiplica-ho per 2

1x…….. = ……..

1,5x…….. = ……..

Fes la suma
…….. +……..+ …….. = ……..
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2x.….. = ……..
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ACTIVITAT 4: ELABORACIOD’UNA DIETA
Ara us toca elaborar els àpats d’un dia. Per això caldrà que omplis la següent taula. Per fer això podràs
consultar el document “Aportació calòrica dels aliments” que pots trobar a la Plataforma dins la carpeta
“Unitat Tàndem”

Aliments

Quantitat
(gr)

Valor energètic
(Kcal)

Esmorzar

Dinar

Berenar

Sopar

TOTAL KCAL DIÀRIES

10

Total àpat
(Kcal)

Amb el resultat obtingut en la taula anterior es cobreix la necessitat energètica del
company/a de l’activitat quatre? Justifica la teva resposta. Fes suggeriments per millorar
l’aportació energètica si cal.

ACTIVITAT 5: “ DIETAS A EXAMEN I”
Cal veure a casa els primers 15 minuts del video que trobaràs a
https://drive.google.com/file/d/0B0I2Y0GDZDEMQXV2YnF1dlNtc2M/view?usp=sharing
Contesta a les preguntes :
1. Al video parla molt de calories. Explica què és una caloria.

2. A l’activitat 1, el iogurt, quantes calories aporta?

3. El Iogurt dóna aquesta informació (calories) en altres unitats?.....................
quines?...................................... Tenen alguna relació?

4. Investiga quantes són les kilocalories diàries que necessita prendre una persona.
Varia segons la persona?

5. Busca una definició d’ obesitat.

6. Abans de posar-se a dieta, l’Alberto es fa unes proves mèdiques. Explica en què
consisteixen.

7. Per perdre pes, a més d’una dieta, quin altre hàbit de vida serà necessari que
l’Alberto Chicote canviï?

12

8. Què opines de la dieta i els horaris que fa Chicote? Coincideix amb la opinió de la
doctora?

9. Digues quins són els grups d’aliments que ha d’incloure en la dieta Mediterrània i
quantes racions de cada grup ha de menjar al dia.

10. Dóna arguments per rebatre els següents arguments fàcils de sentir en algunes
converses:
a. “No sopar va genial per aprimar-se”.
b. “No s’ha de menjar pa ja que engreixa”
c. “Per aprimar-se no es pot prendre oli”
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ACTIVITAT 6:ELS NUTRIENTS
Consulta el teu llibre digital. Consulta el tema “ Nutrients i alimentació” (nº 10) del teu
llibre digital Science-bits.
Cal que llegeixis les pàgines 1 a 6 de l’apartat “Expliquem”, sobre els Nutrients.
Contesta:
1. Els Nutrients són:

2. Els nutrients ens aporten:

3. Els nutrients els classifiquem en dos grups:
Grup de Nutrients

Definició

Produïdes
pels éssers
vius (Sí/No)

.

4. Hidrats de carboni:

Definició

14

Exemples

Funció

Tipus

Exemples

5. Els Greixos:

Definició

Funció

Tipus

15

Exemples

6. Les Proteïnes:

Definició

Funció

Tipus

16

Exemples

7. Les Vitamines:

Definició

Funció

Tipus

Exemples

17

8. Les sals minerals

Definició

Funció

Tipus

Exemples

18

9. Investiga sobre minerals necessaris en la nostra alimentació. (15)
Elabora una taula amb: nom del mineral, fórmula química, aliments que el porten,
procés metabòlic pel qual és necessari.

10. Quina és la importància de l’aigua en la nostra alimentació?

11. Què vol dir que els aliments fan una funció estructural?

12. Quins aliments fan funció estructural? Posa tres exemples.

13. Què vol dir que els aliments fan una funció energètica?

14. Quins aliments fan funció energètica?Posa tres exemples.

15. Què vol dir que els aliments fan una funció reguladora?

16. Quins aliments fan funció reguladora?Posa tres exemples.

19
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ACTIVITAT 7: “ DIETAS A EXAMEN II”
Seguim amb el vídeo de
Cal veure a casa del minut 15 al 35vídeo que trobaràs a
https://drive.google.com/file/d/0fB0I2Y0GDZDEMQXV2YnF1dlNtc2M/view?usp=sharing

1. La doctora explica a Chicote per què ens engreixem. Explica-ho tú.
2. Busca la Formula del IMC i calcula tu l’índex de Chicote.
3. Relaciona:
IMC: 20-25

Sobrepes

IMC 25-30

pes adequat

IMC > 30

Obesitat

4. Un amic que té sobre pes està fent dieta. El primer mes ha perdut 1,5 quilos a la
setmana. Està molt desanimat perquè durant la setmana nº 5 no ha perdut res de
pes. Explica-li què li està passant al seu organisme. ( revisa minut 15 a 17 del
video).

5. Francisco i Núria fan una dieta Proteica.
a. Explica en què consisteix
b. Desprès d’una setmana quins efectes no desitjables han patit?

6. La professora de Biologia vol fer la dieta Hollywood per perdre 5 quilos. Ha pensat
que la podria fer durant tres dies cada setmana, durant 5 setmanas. Aconseguirà
perdre els 5 quilos. Explica-li.
7. Valora la dieta crudivegana que seguirà la Trini.
a. Aliments que no pot menjar:
b. Per què ha de prendre molt el sol?
c. Caldrà prendre suplements de vitamina B12. Perquè?

21

ACTIVITAT 8: “ DIETAS A EXAMEN III”
Seguim amb el vídeo de
Cal veure a casa la resta del vídeo ( a partir del minut 35) que trobaràs a
https://drive.google.com/file/d/0fB0I2Y0GDZDEMQXV2YnF1dlNtc2M/view?usp=sharing
1. Explica en què consisteix la dieta dels Dias Alterns.
2. Que t’ha semblat la dieta Paleolitica?
a. Quins problemes de salut pot donar?
3. Desprès de veure els resultats de les diferents dietes. Quina recomanaries a un
familiar amb sobrepès. ? Dóna-li tres raons per a escollir-la
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ACTIVITAT 9: REVISEM CONCEPTES
Cal que consultis el teu llibre de ciències: “Unitat 3: Nutrients i Alimentació”.
Cal llegir, resumir i fer els exercicis indicats.
Ho has de presentar en un dossier adjuntat a aquest.
Han d’estar els següents:
Pagina

Titol

exercicis

1

Els nutrients

1i2

2

Hidrats de carboni

1i2i3

3

Els greixos

1i2

4

Les proteïnes

1i2

5

Les vitamines

1i2

6

L’aigua i els minerals

1i2

7

La dieta

1i2
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ACTIVITAT 10: Com es que els
aliments congelats no es poden tornar
a congelar?
13.1 Què en sabem?
La Maria avui ha acompanyat al seu pare a comprar. Quan tornen a casa ho
posen tot al seu lloc però s’obliden de posar el paquet de pèsols al congelador.
Quan se n’adonen, ja s’han descongelat del tot. La Maria els agafa i els torna
posar al congelador però el seu pare li diu que no ho faci, que si els productes
congelats s’han descongelat no es poden tornar a congelar perquè ja s'ha
trencat la cadena del fred. La Maria pensa que el seu pare és una mica exagerat,
segur que no n’hi ha per tant!


Què en pensem.... és tan important mantenir la cadena del fred?



Com és que no es poden tornar a congelar els aliments?

13.2. Objectiu de la pràctica

Els microorganismes són organismes molt petits que són presents a l’ambient. Quan
aquests proliferen a les superfícies dels aliments, els fan malbé.
Avui farem una simulació al laboratori per investigar com els microorganismes es
desenvolupen sobre els aliments, i mirarem si hi ha diferències entre els aliments que han
perdut la cadena del fred i aliments que no l’han perdut.
Abans de començar....què pensem que passarà? Aquesta serà la nostrahipòtesi.

13.3. Preparem l’experiment
 Què necessitem?
-

Tub d'assaig amb pèsols o espinacs descongelats recentment
Tub d'assaig amb pèsols o espinacs descongelats i mantinguts a temperatura
ambient durant 24 h.
Aigua destil∙lada
2 plaques de Petri amb agar nutritiu retolades com A i B respectivament
24

- 2 varetes de vidre
- 2 xeringues de 1 ml estèrils
- 2 xeringues de 10 ml estèrils
- Una estufa de cultius
 Procediment
1. Agafem el tub que té els pèsols acabats de descongelar i, amb la
xeringa de 10 ml afegim-hi 5 ml d’aigua destil∙lada
2. Amb una vareta de vidre, triturem els pèsols tant com sigui
possible amb molta cura de no trencar el tub
3. Agitem i agafem 0,5 ml del líquid resultant amb la xeringa
d’1ml i ho sembrem en una placa de Petri
4. Fem el mateix amb els pèsols que han estat descongelats
durant 24 hores
5. Col∙loquem les plaques de Petri a l’estufa de cultius fins la propera classe
6. Què esperem que passi? Què esperem trobar el proper dia?

13.4 Obtenció i discussió dels resultats

•

Ara farem una descripció del que veiem a les plaques després de mantenir‐les a
l’estufa. Es compleix el què esperàvem?

•

Hi ha diferències en el nombre de colònies a cada placa de Petri? Quines?

•

Escriviu una explicació dels resultats obtinguts.
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13.5. Per què passa?

•

Què causa la descomposició dels aliments?

•

Per què és imprudent tornar a congelar els aliments que han estat
descongelats?

•

Com es pot prevenir que els aliments es facin malbé?

•

Quins són els avantatges i els inconvenients de la congelació com a medi de
conservació dels aliments?

•

Quins altres mètodes de conservació dels aliments coneixeu?
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ACTIVITAT 11. Val la pena rentar-se
les mans?
14.1 Què en sabem?
En Marc és a punt de menjar‐se un plat d’espaguetis, està afamat quan surt de
l’insitut. Quan és a punt de començar, la mare li pregunta si s’ha rentat les mans.
Cada dia el mateix, tres cops al dia! Potser és una mica exagerat. Cal rentar ‐se
les mans abans de cada àpat? El Marc es mira les mans i les veu netes, què és el
que cal rentar? La seva mare li explica que les mans semblen netes però que són
plenes de microorganismes que no veiem, n’hi ha per tot arreu. Pensa en les
taronges que es floreixen. D’on creus que ve el florit? – diu la mare.
Què en pensem, val la pena rentar-se les mans?

I dels microorganismes, què en sabem? D’on vénen els microorganismes? És veritat que
n’hi ha per tot arreu?

14.2 Què farem?
En aquesta pràctica investigarem sobre com proliferen els microorganismes, de manera que
intentarem respondre les següents preguntes:
1. Els microorganismes creixen igual a tot arreu?
2. És diferent rentar-se les mans amb aigua, sabó o alcohol?
Quina és la vostra hipòtesis per cada una de les preguntes?

 Abans de començar
Penseu en quins llocs de l’institut hi pot haver-hi més microorganismes i ens quins llocs
menys. Digueu 5 llocs per a cada cas.
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Llocs amb molts microorganismes

Llocs amb pocs microorganismes

14.3 Preparem l’experiment

 Què necessitem?






Cultius sòlids (plaques de petri amb agar‐agar nutritiu esterilitzades
Estufa cultiu
Guants làtex
Cinta adhesiva per precintar
Retolador permanent

 Procediment
Procediment per la distribució de plaques per l’institut:
•
•

Repartiu-vos per l’institut i deixeu les plaques obertes durant 5 minuts.
Precinteu les plaques i marqueu-les amb retoladors permanents

Procediment per la pràctica de les mans:
•

•

Obriu parcialment la placa i introduirem la punta dels dits contaminant el mínim
posssible la resta de la placa. Feu el procés tres vegades amb:
o Mans brutes
o Mans rentades amb sabó
o Mans rentades amb alcohol
Cal precintar les plaques i marcar‐les amb retoladors permanents. Igualment cal
introduir una placa sense obrir i precintada que serà el “control” o prova en blanc.

Finalment s’han d’introduir totes les plaques a l’estufa de cultiu durant una setmana a 2527ºC.
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 Qüestions del procediment:
1. Per què cal posar un medi de cultiu nutritiu?

2. Per què és important que les plaques estiguin tancades?

3. Per què posem les plaques a l’estufa de cultiu?

4.

Perquè hem posat una placa sense obrir a l’estufa?

14.4 Obtenció i discussió dels resultats
IMPORTANT: Les plaques mai s’han d’obrir!!! s’han de manipular amb guants i evitar que
perdin líquids.
1. Descriu el diferents tipus de colònies i dibuixeu-les indicant la mida, color, forma,
etc. Per cada placa que has agafat la mostra.

2. Dibuixa el que observes a les plaques respecten les mides i les principals
característiques en un paper mil·limetrat.
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3. Ompliu la graella següent. Feu un recompte de cada tipus de colònia que heu trobat
en les diferents plaques de Petri. Els valors obtinguts que obtingueu cada grup, els

poseu en comú i anoteu els resultats en una taula única.
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Unitat Nutriciói química orgànica:

12

“Saps el que menges?”
Nom

Data

Activitat 1: Les molècules més senzilles

Una molècula és un conjunt de dos àtoms o més units per enllaços.

Però, com les podem representar?

Per poder-les representar hem de començar per construir les molècules més senzilles
que coneixem: les molècules diatòmiques de l'aire.
Per fer representacions de molècules tindrem diferents boles de poliestirè de
diferents mides i colors per a cada tipus d'àtom.

Àtoms d'hidrogen
(H)

Àtoms de carboni (C)

Àtoms d'oxigen (O)

Àtoms de nitrogen
(N)

Boles de poliestirè
petites i blanques

Boles de poliestirè
grans i negres

Boles de poliestirè
grans i vermelles

Boles de poliestirè
grans i blaves

Com el seu propi nom indica farem representacions que ens serviran per entendre
les molècules, però no hem d'oblidar que els àtoms no es poden caracteritzar pel
color i l'enllaç no és una unió rígida.
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[1] Unint les boles amb els escuradents a mode d'enllaç hauràs de construir les
molècules de la següent graella.

Els àtoms d’H només formen 1 enllaç
Els àtoms d’O formen 2 enllaços
Els àtoms de N formen 3 enllaços

REPTE 1
Fórmula

Nom de la
molècula

Dibuix / foto

Molècula

Observacions

La molècula més petita
de totes.

H2
d' Hidrogen
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21% de l'aire que ens
envolta.
Molècula
O2
d' Oxigen
Imprescindible per a la
respiració cel·lular.

78% de l’aire que ens
envolta

N2

Molècula de
Nitrogen

Gas molt inert, li costa
molt reaccionar.

[2] En quin estat pots trobar aquestes molècules a la natura? Troba una relació entre la seva
massa molecular i el seu estat físic.

[3] Per què no has hagut de fer la molècula C2? Com es troba el carboni element a la natura?
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Unitat Nutrició i química orgànica:
“Saps el que menges?”
Nom

13.a

Data

Activitat 2a: Simetries i enllaç
Recorda! Què és un enllaç?
L’enllaç químic és el conjunt de forces que mantenen units els àtoms de
manera estable. Els àtoms es poden unir mitjançant la transferència o la
compartició d’electrons de l’última capa segons sigui l’electronegativitat
(capacitat per atreure els electrons) dels àtoms que s’uneixen.

Com es reparteixen els enllaços d'un àtom?
Quan un conjunt d'àtoms s'uneix, els punts que uneixen l'àtom central amb
els àtoms que l'envolten sempre estaran a la mateixa distància entre ells i
sempre el més allunyats possible.
A continuació tens les normes que segueixen per unir-se l'hidrogen, el
carboni, l'oxigen i el nitrogen, entre ells i amb altres àtoms.
o L’hidrogen únicament fa 1 enllaç.
o El carboni fa 4 enllaços i no pot deixar cap d’ells sense fer servir.
Pot unir-se a altres àtoms, iguals o diferents, fent un enllaç
simple, o bé un doble enllaç o un triple.
o El nitrogen és com si tingués 4 enllaços però només utilitza 3 per
unir-se a altres àtoms. Pot unir-se a altres àtoms, iguals o
diferents, fent un enllaç simple, o bé un doble enllaç o un triple.
o L’oxigen és com si tingués 4 enllaços però només utilitza 2 per
unir-se a altres àtoms. Pot unir-se a altres àtoms, iguals o
diferents, fent un enllaç simple, o bé un doble enllaç.
Com creem l'estructura d'un compost?
Tenint en compte les normes anteriors, seguirem aquests passos:
Primer

Mirant la fórmula i a partir de les regles, identificar quin serà
l'àtom central i amb quants àtoms s'ha d'unir.

Segon

Repartir els enllaços entre els àtoms tenint en compte si aquest
pot fer enllaços simples, dobles o triples

Tercer

Unir els àtoms amb escuradents.
.
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REPTE 2
Fórmula

Nom de la
molècula

CH4

Metà

És el gas natural

NH3

Amoníac

S’utilitza
com
desinfectant..

Dibuix / foto

H2O

Observacions

a

T'ho beus

CH3OH

Metanol

CH3NH2

Metilamina

És
l’alcohol
cremar.

de

S'utilitza per fer des
de medicaments fins
a pesticides.

C2H6

És el gas natural.
Età

C4H10

És el gas de les
bombones taronges.

Butà
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A partir del treballat en grup, respon individualment aquestes preguntes.

[4] Quines dificultats has trobat en el moment de construir aquestes molècules?

[5] La forma que adopta una molèculadepèn de com estiguin orientades les seves
unions. Quines similituds hi ha entre les molècules de CH4, NH3 i H2O?

[6] Quants carbonis, hidrògens i nitrògens té la molècula CH3NH2?

[7] Com hauràs pogut comprovar les molècules de C2H6 i C4H10 són dos cadenes de 2
i 4 carbonis. Busca a Internet com s’anomenen les cadenes de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
carbonis i la seva estructura. Pots trobar alguna relació en les seves fórmules? I en
els noms?
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Unitat Nutrició i química orgànica:

13.b

“Saps el que menges?”
Nom

Data

Activitat 2.b: Dobles i triples enllaços

Com hauràs comprovat en el repte 2 no has utilitzat cap doble o triple enllaç. Per
encarar el repte 3 s’ha de tenir clar el següent concepte:

Quan un àtom de C, O o N, s’uneix a altres àtoms a través d’enllaços
simples, l’ordenació en l’espai dels enllaços sempre és igual, és tetraèdrica.
Però, quan fem un doble o triple enllaç aquesta ordenació canvia i adopta
diferents formes que fan la molècula més simètrica.

[8] Si la forma tetraèdrica és la forma més estable per a un àtom de C, O o N que
s’enllaça amb enllaços simples, quina seria la forma més estable quan tenen...?

1 doble enllaç i 2
enllaços simples

1 triple enllaç i 1
enllaç simple

2 dobles
enllaços

Com fem un doble enllaç?

Per fer un doble enllaç entre dos carbonis, cada carboni perd un H i utilitzen
aquests “buits” per fer una nova unió entre els carbonis
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Per ajudar-vos en aquest repte introduirem les fórmules semidesenvolupades. Aquestes
fórmules ens indiquen amb més detall quins àtoms s’enllacen entre ells i de quina forma.
Així podem diferenciar molècules amb mateixa fórmula molecular.

Nom

Fórmula molecular

Butà

C4H10

Tert-butà

C4H10

Fórmula semidesenvolupada
CH3-CH2-CH2-CH3

En el teu grup fes la taula del repte:

REPTE 3

Fórmula

Nom de la
molècula

CO2

Diòxid de
carboni

HCHO

Formaldehid

S’utilitza
per
conservar cadàvers.

Etè o Etilè

L'etè és la unitat
bàsica de formació
del
polietilè,
el
plàstic més comú.

CH2=CH2

CH≡CH

Dibuix / foto

Observacions

S’expira durant
respiració.

S'utilitza
com
combustible per
soldadors.

Etí o acetilè
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la

a
a

CH2=CH-CH2-CH3

1-butè

S'utilitza
per
a
sintetitzar cautxú.

CH3-CH=CH-CH3

2-butè

S'utilitza
per
a
sintetitzar molècules
més complexes

CH≡C-CH2-CH3

1-butí

S'utilitza per fer
plàstics
d'alta
densitat..

[9] Quines diferències trobes entre l’H2O i el CO2?

[10] Has trobat alguna generalitat en el nom de les molècules amb dobles i
triples enllaços? Quines?
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[11] Les tres últimes molècules tenen un número al seu nom, després
d'haver fet les molècules, que vol dir aquest número?
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Unitat Nutrició i química orgànica:
“Saps el que menges?”
Nom

13.c

Data

Activitat 2c: En què es diferencien?

Cada molècula d’aquest nou repte és una molècula característica d’un grup
funcional.

S’anomena grup funcional a un grup d’àtoms units de forma
característica, que indica els compostos d’una mateixa família orgànica
i és el responsable de la semblança de les seves propietats químiques.

[12] Si el teu cos fos una molècula, quina o quines parts del teu cos podrien ser un
grup funcional i per què?

Les molècules del repte 4 són molècules comunes que podries trobar a casa teva o
que segurament hagis escoltat alguna vegada el seu nom. Cada grup només ha de fer
una molècula que li dirà el professor.

Un cop tots els grups hagin acabat de fer la seva molècula, individualment s'omplirà
l'apartat del nom de la taula del repte 4 identificant cadascuna de les estructures
amb la fórmula que li correspon.
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[13] Amb el teu grup busca la informació per omplir l'etiqueta de la teva molècula.
.

- Nom de la molècula

- Fórmula semidesenvolupada
- Punt de fusió, temperatura a la que
canvia de estat sòlid a líquid.
- Punt d'ebullició, temperatura a la que
canvia d'estat líquid a gasos
-
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Massa molecular, grams d'un mol

REPTE 4
Grup funcional

Fórmula

Alcohol

Èter

Aldehid

Cetona

Àcid

Ester

Amina

Amida

Ciano o nitril

Departament de Ciències Experimentals
43

Nom de la molècula

Unitat Nutrició i química orgànica:
“Saps el que menges?”
Nom

13.d

Data

Activitat 2d: Què n’he de saber?

[14] Quines són les característiques comunes que tenen les estructures de
les molècules orgàniques que has estat fent fins ara?

[15] Omple l’esquema amb els diferents grups funcionals:

44
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Unitat Nutrició i química orgànica:
“Saps el que menges?”
Nom

Data

Activitat 3: De que esta feta una poma?

Aquí tens els ingredients que que componen una poma...
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14

Com pots comprovar una poma té molts components...

[16] Quins ingredients de la poma et sorprenen més de trobar?

[17] Què són els ingredients del tipus E101, n’has sentit parlar alguna vegada?
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[18] Pots reconèixer alguna substància que pertanyi a un grup funcional? Com ho
has fet?
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Unitat Nutriciói química orgànica:
“Saps el que menges?”
Nom

Data

15.a

Activitat 4a: Com són els nutrients?
En una dieta equilibrada és molt important ingerir en les proporcions correctes d’aliments que
continguin proteïnes, lípids i glúcids.
Aquests nutrients es denominen macromolècules.
Les macromolècules són molècules que tenen una massa molecular
elevada, formada per un gran número d’àtoms. Generalment es poden
descriure com la repetició d’una o d’unes poques unitats mínimes.



Proteïnes.............

Estan formades per un gran nombre d’aminoàcids. Els aminoàcids són molècules que
tenen dos grups funcionals a la vegada; el grup amino i el grup àcid. Una proteïna té més
de 500 aminoàcids. L’aminoàcid més senzill és la Glicina.

Il·lustració d'una
proteïna


Representació 3D de la
glicina

Fórmula de la Glicina

Lípids.............

Els lípidsestan formats per la reacció de la glicerina (un alcohol triple) amb
àcids carboxílics
de cadena llarga anomenats àcids grassos.
Els àcids grassos poden ser insaturats, tenen dobles enllaços entre alguns carbonis a la seva
estructura, o saturats, tots els enllaços entre carbonis presents a la molècula són simple
.
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Fórmula d'un àcid gras insaturat

Fórmula d'un àcid gras saturat

Quan reacciona un grup alcohol
amb un grup àcid es genera un grup
èster. Quanla glicerina s’uneix amb
3 àcids grassos es genera una
molècula amb 3 grups èsters que
s’anomena triglicèrid.

Generalment, quan un triglicèrid és
líquid a temperatura ambient
l'anomenem oli.

Fórmula d'un triglicèrid

Quan el trobem en estat sòlid, l'anomenem greix, i constitueix la reserva principal
d’energia dels éssers vius.


Fórmula d'un monosacàrid

Glúcids.............

Els glúcids, també anomenats hidrats de
carboni o sucres, es poden classificar en
monosacàrids, disacàrids i polisacàrids.
- Monosacàrids: Són els glúcids més
senzills. La cadena carbonada conté
entre 3 i 6 carbonis, un grup aldehid o
cetona i grups alcohol. Són dolços i
solubles en aigua.

Fórmula d'un disacàrid

Els més coneguts són la glucosa i la
fructosa(sucre de les fruites).
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- Disacàrids: Són el resultat d’unir dos monosacàrids amb l’eliminació d’una molècula
d’aigua. Són dolços i solubles en aigua.
Els
més
són
la
(sucre de
lactosa
la llet).

coneguts
sacarosa
casa) i la
(present a

Fórmula d'un polisacàrid
Polisacàrids: Es componen de moltes unitats de monosacàrids. Són insolubles en aigua
i no són dolços. Tenen entre 50 i 200 monosacàrids.
Els més coneguts són el midó (present als cereals i als tubercles), la cel·lulosa
(estructura de les plantes) i el glucogen (reserva energètica dels animals).

Preguntes

[19] Quines són les semblances i les diferències més significatives que trobes entre
aquestes molècules?

[20] Quines funcions tenen cada un d’aquest tipus de molècules dintre del nostre cos?
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[21] Recorda allò que has fet a biologia, hi ha alguna relació entre la mida de les
estructures moleculars de cada nutrient i com n’obtenim l'energia?

Departament de Ciències Experimentals
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Unitat Nutrició i química orgànica:

15.b

“Saps el que menges?”
Nom

Data

PRÀCTICA

DE

LABORATORI

1,

Identificació

de

glúcids,

lípids

proteïnes


Objectiu............. ............ .......

Identificar experimentalment els diferents nutrients.

Els nutrientsque formen la matèria viva són els glúcids, els lípids, les
proteïnes i els àcids nucleics.



Materials i productes.............

Materials

Reactius

·Gradeta

·Escovillons

·Fehling A i B

·Tinta vermella

·Tubs d’assaig

·Placa calefactora

·Lugol

·Sudan III (en alcohol)

·Proveta

·Comptagotes

·Sulfat de coure

·Hidròxid de sodi
(manipular amb
precaució)



Procediment....... .......... ......
a) Reconeixement de glúcids (sucres reductors)
1. Posa 5 mL d’una solució de glucosa en un tub
d’assaig.
2. Afegeix 1 mL de reactiu de Fehling A i 1mL de
reactiude Fehling B. Observa que el tub
s’acoloreix de blau.
3. Escalfa el tub al bany maria. Observa que la
mostraagafa un color vermell marronós.
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i

b) Reconeixements de glúcids (midó)
1. Col·loca 5 mL d’una solució de midó en un tub
d’assaig.
2. Afegeix al tub unes gotes de Lugol. Observa
que adquireix color blau violat.

.

c) Reconeixement de lípids
1. Col·loca en dos tubs d’assaig 2 mL d’oli.
2. Afegeix a un tub 4 o 5 gotes de solució
alcohòlica deSudan III i a l’altre les mateixes
gotes de tinta vermella.Agita els dos tubs i
deixa’ls reposar. Observa que l’oliamb Sudan
III apareix tenyit, mentre que en l’altre tub la
tinta precipita
al fons.

d) Reconeixement de proteïnes
1. Posa en un tub d’assaig 3 mL d’albúmina
(clara d’ou).
2. Afegeix 2 mL de solució d’hidròxid de sodi
al 20%.
3. Posa-hi 4 o 5 gotes de solució de sulfat de
coure (II) a l’1%.
Observa que pren una coloració violada
rosàcia.
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Ara utilitza aquests tests de reconeixement per identificar les substàncies problema



Resultats.......... ................

GLÚCIDS

MIDÓ

Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3
Mostra 4
Mostra 5
Mostra 6

Amb les dades anteriors identifica que és la mostra X
Mostra X
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LÍPIDS

PROTEÏNES

Unitat Nutriciói química orgànica:
“Saps el que menges?”
Nom

Data

15.
c

Activitat 4c. Meet the fats. Some are bad, some are better.

Fats are essential to give your body energy and to support cell growth.
They also help protect your organs and help keep your body warm. Fats
help your body absorbs some nutrients and produce important hormones,
too. Your body definitely needs fat – but not as much fat as most people
eat. These are the major fats in foods: saturated fats and trans fats (the
“bad” fats), and monounsaturated fats and polyunsaturated fats (the “better”
fats). The different fats have different characteristics. They can also have
different effects on heart health.
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FAQs
Will eating “good” fats instead of
“bad” fats help me lose weight?
No, all fats are equally high in calories
relative to carbohydrate and protein.
Regardless of the source, if you eat more
calories than you need, you will gain
weight. Replace the “bad” fats (saturated
and trans fats) with the “better” fats
(monounsaturated and polyunsaturated
fats) to reduce your risk of heart disease.
To avoid weight gain, control the total
amount of calories you eat.

Are all foods labeled “trans fat-free”
good for me?
Not necessarily. Foods labeled “trans fatfree” may still be high in saturated fats
and/or low in nutrients. Consider sweets,
fatty and salty foods as treats you eat only
once in a while. Remember to check the
fat content so you can stay within our
recommended limits for total, saturated
and trans fats.
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PRÀCTICA DE LABORATORI 2, Where are the better fats?
Remember the text that you have read.
It talks about the bad and the better fats. If you lend attention, you can recognise that
the bad fats are saturated –they haven’t got any double bond- and the better fats are
unsaturated –they have got one or multiple double bonds-.
How can we determine if a fat is unsaturated?

We can determine if a fat is unsaturated by an addition reaction of
iodine. Iodine is red at first, but when it reacts with the double bond of
the fat the mix will lose colour. This is an example of that reaction type.
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Let's do this practise!.............

Objective: Discover the degree of unsaturation of different oils.
Materials:










Erlenmeyers flask
Hotplate
Dropper and stopwatch
Tincture of iodine
Glass rod
Graduated test tube
Olive oil
Sunflower oil
Butter

Procedure:
1) Add 50 ml of olive oil into a Erlenmeyer
2) Add few drops of tincture of iodine and start up the stopwatch. Stir and
expect that the red of iodine disappears completely. When this happens,
stop the stopwatch and note the time that has elapsed .
3) Repeat steps 1 and 2, but using 50 ml of sunflower oil.
4) Heat a little butter in a shake flask until melted. Repeat the process.

.
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[22] What oil changes earlier the colour of the mixture?

[23] Which of the two contains more C = C bonds in the molecule? Why do you
think that?

[24] Is the butter more unsaturated than the oils? Why?
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