
 

 

 

PROJECTE DE INVESTIGACIÓ 1. LÍNIA TEMPORAL (HISTÒRIA DE LA BIOLOGIA CEL·LULAR) 
 
Plantejament de la investigació 

D’acord amb les dades aportades, heu d’investigar i elaborar una línea temporal on es refleixin els events més importants sobre 
la biologia cel·lular i la teoria cel·lular. 
 
Temporalització 

Teniu 1 setmana (3 SESSIONS) 
 
Objectius a assolir 

Al final del treball heu de conèixer: 
1. Nom i època dels responsables de la invenció del microscopi, del terme cèl·lula, de la teoria cel·lular, del pare de la 

genètica, del descobridor de l’ADN, de rebujar la teoria de la generació espontània,... 
2. Quins d’aquests descobriments es poden considerar propis únicament de la Citologia, quins de la bioquímica, quins de 

la genètica i quins de vàries d’aquestes disciplines a l’hora 
 
Planificació 

En primer lloc us haureu d’organitzar com a grups d’especialistes, és a dir, cada 5 o 6 formareu un grup de feina i haureu de 
intentar solucionar els següents reptes... 

1. De quina manera organitzaré una recerca prèvia per documentar-me sobre el tema i escollir el mètode més adequat 
per presentar les meves conclusions? 

2. Quines coses he de saber per poder resoldre dubtes als companys que no són de Ciències i vulguin consultar el meu 
treball 

 
Orientació 

 Podreu fer servir els materials que vulgueu, principalment ordinadors amb accés a internet.  

 Aquí teniu alguns noms interesants, encara que hi ha molt més 
o Zaccharias Jansen, Robert Hooke, Anton Van Leewenhoek, Kölliker, Pasteur, Mendel, Ramon y Cajal, Virchow, 

Robert Brown, Schleiden, Schwann, Golgi, Geulgen, Morgan, Levene, Golgi, Sutton, Roux & Weissman, Berg, 
Boyer and Cohen, Krebs, Avery, Mac Leod, MC Arthy, Wölher, Miescher, Heuser,Hersey and Chase, Watson & 
Crick... 

o Microscopi òptic, microscopi electrònic, Codi Genètic, Transgènics, Clons... 

 També disposau dels continguts explicats a la web biolulia.wordpress.com 

 Cada grup elaborarà una línia temporal, en format digital o en paper, on es detallarà any, nom de l’investigador i/o 
l’event o el descobriment 

 
Avaluació  

 Durant el procés es repartiran mini tests a classe (10-15’) per anar valorant l’assoliment dels objectius.  

 Els alumnes s’autovaloraran mitjançant una rúbrica que els hi facilitarà el professor. 

 La rúbrica serà igualment emprada pel professor com a eina d’avaluació 


