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un recurs per a
l’ensenyament de la
biologia al batxillerat
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L’espectacular millora –i abaratiment- en les tècniques de
seqüenciació de proteïnes i àcids nucleics que ha tingut lloc
d’ençà de la finalització del Projecte Genoma Humà, unida
a l’imparable augment de la capacitat de càlcul dels sistemes
informàtics, ha permès que laboratoris de recerca de tot el món
hagin incorporat la seqüenciació com un recurs rutinari, amb
els evidents avantatges que això els suposa.
Aquest fet provoca una generació constant d’informació relativa
a seqüències de proteïnes i àcids nucleics lligades a una gran
quantitat de dades addicionals i esdevé imprescindible sistematitzar aquest enorme volum d’informació de manera que resulti
fàcil i ràpid poder realitzar comparacions (alineaments) entre
les dades obtingudes en un laboratori i una biblioteca global de
referències compartides. (Luscombe et al. 2001).
Les bases de dades moleculars (BDM) són un conjunt de repositoris de seqüències de pèptids, proteïnes i àcids nucleics,
enriquides amb potents eines relacionals, que permeten realitzar
tot tipus de consultes creuades de manera automatitzada. De
mitjana aquestes bases de dades estan doblant el seu volum
d’informació cada quinze mesos.
Aquests repositoris estan gestionats per organismes públics i
permeten el lliure accés a tots els seus continguts via Internet,
sense necessitat de subscripció i de forma totalment gratuïta.
Paral·lelament a l’aparició de les
BDM, nombroses entitats científiques han posat en marxa portals,
també de lliure accés, en els quals
es proporcionen eines i ajudes que
faciliten enormement les tasques de
cerca i alineació de seqüències, així
com la conversió entre diferents tipus
de dades: d’ADN a ARN i pèptid, i
viceversa.
D’aquesta manera, qualsevol investigador, professor o estudiant pot disposar de forma ubiqua i instantània
d’un volum enorme d’informació
relativa a aquestes seqüències, perRecull de recursos relacionats amb
fectament estructurada i en constant
la bioinformàtica (Giménez 2013)
creixement.
Aquesta nova possibilitat ha tingut com a conseqüència que
professionals d’àmbits molt diversos del món de les biociències,
com ara entomòlegs, paleontòlegs o odontòlegs, hagin incorporat a la seva pràctica habitual el maneig de seqüències com a
font d’informació, fet poc habitual o senzillament impensable
fa ben poc temps.

Si tenim en compte, doncs, que les BDM han esdevingut un
recurs indispensable en el desenvolupament professional d’un
nombre cada cop més elevat d’activitats vinculades a la biologia, semblaria lògic que la formació dels alumnes de biologia
de batxillerat, futurs estudiants superiors d’alguna d’aquestes
especialitats, els proporcionés una mínima idea inicial respecte
del seu ús i de les seves diverses aplicacions que els capacités
per a abordar en millors condicions els seus estudis posteriors.
Malgrat això, podem afirmar que, a excepció d’alguna iniciativa
aïllada, de manera aclaparadora no s’està utilitzant en absolut
aquesta eina tan potent –i necessària– en el treball habitual de
tants àmbits professionals del món de la biologia.
Els motius pels quals els docents de biologia de batxillerat no
estan aprofitant aquest recurs a les seves classes són diversos,
però podem reduir-los bàsicament a aquests quatre:
1. El treball amb les BDM no apareix recollit ni al currículum oficial publicat pel Departament d’Ensenyament
(Generalitat de Catalunya 2008) ni a les orientacions
per al currículum de biologia facilitades des de la Co-

ordinació de l’examen de biologia de les PAU (Bueno
2011).
Aquest fet resulta en la pràctica determinant per a un nombre
molt elevat de professors. Però si bé és cert que la pressió
que suposa l’avaluació externa de la prova de Selectivitat
és molt elevada, no ho és menys que el principal objectiu
d’aquesta matèria no és (o no hauria de ser) exclusivament
la preparació per a aquest examen.
El currículum oficial tampoc esmenta específicament la
prova de la PCR, per exemple, i segurament convindrem
que un alumne de biologia que acabi el batxillerat sense
haver sentit a parlar d’aquesta tècnica no haurà rebut una
formació adequada.
2. El professorat no coneix el funcionament d’aquestes eines.
Certament, el fet que la possibilitat d’accedir a les BDM sigui
una realitat força recent provoca que el professorat que va
obtenir la seva titulació fa més de deu anys no ha tingut cap
contacte amb aquestes eines durant la seva etapa formativa.
En aquest sentit, a més, l’oferta de formació permanent del
professorat que inclogui l’aprenentatge en l’ús de les BDM és
força escassa o pràcticament nul·la, malauradament.
3. Les BDM es presenten en uns entorns de treball complexos
i molt tècnics, adreçats a investigadors i especialistes i no
a un públic més ampli.
Cal reconèixer que les BDM no presenten unes interfícies
de treball gaire amigables. Aquest fet, unit a l’esmentat en el
punt anterior, contribueix a desanimar aquells professors que
entren en contacte puntualment amb algun d’aquests recursos a l’hora de plantejar-se la seva possible aplicació a l’aula.
D’altra banda, l’omnipresència de la llengua anglesa a les
BDM no ajuda precisament que els professors se sentin més
còmodes.
4. El professorat no percep quina pot ser la utilitat pedagògica
immediata que pot proporcionar als seus alumnes l’ús de
les BDM a batxillerat.
Un cop considerades les dificultats abans esmentades, arribem al punt clau. Si tenim en compte que la incorporació
de qualsevol nou recurs o estratègia d’aula sempre suposa
un esforç addicional per part dels docents, l’únic motiu que
pot justificar aquest sobreesforç ha de ser necessàriament
la recompensa que es pugui obtenir a canvi, en termes
d’adquisició de noves competències per part dels alumnes.
El propòsit d’aquest article és, justament, mostrar algunes
d’aquestes recompenses pedagògiques que pot suposar el
treball amb BDM a l’aula de biologia de batxillerat.
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Un cop analitzades les dificultats que comporta l’ús de les BDM
a l’aula, si malgrat totes aquestes pensem que pot ser interessant
que els nostres alumnes coneguin la seva existència i experimentin amb alguna activitat senzilla el seu funcionament, la pregunta
que ens ve al cap de manera automàtica és:

I per on es comença?

En aquest punt hem de tenir molt clar quins han de ser els nostres objectius pedagògics a l’hora de plantejar-nos incorporar
aquestes eines:
sequible el seu potencial per a resoldre situacions que es
presenten habitualment als laboratoris de recerca.
-
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petències generals del batxillerat com ara la competència
en la gestió i tractament de la informació, la competència
digital, la competència en recerca i la competència en el
coneixement i interacció amb el món.
Per tal d’intentar assolir aquests objectius, l’enfocament que
cal fer d’aquesta activitat no ha de ser en cap cas el de generar
un simple manual d’instruccions d’ús de les BDM, ni tampoc
es tracta de fer alguna demostració descontextualitzada del
funcionament d’aquests entorns que provoqui en els alumnes
un comportament exclusivament reproductiu.
Tot al contrari. El punt fonamental ha de ser el context. Hem
de presentar als nostres alumnes contextos versemblants en
els quals unes senzilles interaccions amb les BDM siguin l’eina
imprescindible per a la seva resolució. (López García 2011).
A continuació es presentarà una proposta d’activitat concreta
per a treballar amb les BDM a nivell de batxillerat, que es pot
aplicar a l’aula de manera pràcticament immediata i que intenta
donar solució a les dificultats esmentades anteriorment.

2. Plantejar un context versemblant on tingui sentit aplicar l’ús
de les BDM.
3. Recopilar les dades de seqüències inicials utilitzant les eines
que suggereix la guia NAVIGENE.
4. Instruir els alumnes en els conceptes bàsics necessaris per
tal que siguin capaços, per ells mateixos, de resoldre el
problema plantejat.
A continuació, adjunto un exemple de situació problema contextualitzada que he treballat amb els meus alumnes de 2n de
batxillerat. Els resultats d’aquesta activitat van ser plenament
satisfactoris, ja que els estudiants van ser capaços de resoldre
la situació plantejada fent ús de la guia NAVIGENE de manera
autònoma, després d’una breu introducció.
A més d’això, quan se’ls va formular les qüestions de reflexió, van
demostrar no només que havien entès el funcionament de les
BDM (al nivell de dificultat plantejat), sinó què també eren capaços
d’entendre el propi sentit de l’activitat treballada i podien crear per
ells mateixos altres activitats d’aprenentatge similars a la proposada,
de major o menor qualitat en funció de les seves capacitats.
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Portada de la guia NAVIGENE (Netherlands Bioinformatics Centre 2013)

Mostra de la interfície de treball d’una BDM (Centre for Molecular and Biomolecular Informatics)

En primer lloc hem de ser conscients de la gran quantitat de
BDM i portals que permeten la interacció amb aquestes que
hi ha disponibles en aquest moment a Internet. És obvi que
necessitem alguna guia, alguna mena de Pedra de Rosetta que
ens ajudi als no iniciats a entendre d’una manera senzilla i
entenedora quins són els passos a seguir per a donar resposta
a algunes preguntes bàsiques que poden sorgir en qualsevol
recerca biològica com ara:

Sabem el que mengem?

obtingut?
les seqüències d’un mateix gen de diferents organismes?
Per a donar resposta a aquesta necessitat d’una guia, la meva
proposta és aprofitar la utilitat NAVIGENE, publicada pel Netherlands Bioinformatic Centre.
En aquesta guia trobarem les instruccions necessàries per a
donar resposta a les consultes anteriors o a qualsevol altra que
puguem imaginar.
Un cop entès el seu funcionament, els passos necessaris per a
disposar d’una seqüència didàctica són els següents:
1. Seleccionar la situació problema que es vol plantejar als
alumnes (quina és la informació de partida i quina ha de ser
la informació a cercar).

Darrerament han aparegut als mitjans de comunicació multitud de notícies relatives a l’adulteració d’hamburgueses i
d’altres productes envasats que contenen carn picada, suposadament de vedella, amb carn de cavall.
Com a responsable del control sanitari d’aquest producte,
ha arribat al teu laboratori una mostra consistent en una
hamburguesa d’una marca sospitosa d’haver adulterat amb
carn de cavall els seus productes.
Un cop analitzada la mostra amb les tècniques adients, has
estat capaç d’aïllar-hi quatre proteïnes majoritàries i has procedit a seqüenciar-les. Els resultats d’aquesta seqüenciació es
troben a l’annex d’aquest document.
Ara és el moment d’utilitzar les bases de dades moleculars
per tal d’esbrinar a partir de les seqüències obtingudes si la
mostra analitzada ha estat elaborada només amb carn de
vedella (com diu l’envàs) o si , en canvi, es pot afirmar que hi
ha hagut adulteració amb carn de cavall.
Aquest context s’acompanya de:
quals són presents a la carn de vedella i una quarta provinent
de la del cavall. Aquestes seqüències es poden obtenir amb
molta facilitat utilitzant les eines indicades.
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A partir de la informació de l’annex, i amb l’ajut de la
portada de la guia NAVIGENE, cal que identifiquis quina
situació de cerca has d’utilitzar, consultis la pàgina corresponent de la guia i determinis com has de fer la recerca
pertinent a la base de dades adequada.
A partir dels resultats obtinguts a la base de dades, cerca
la resta d’informació necessària per a omplir la taula
següent, indicant el nom de cada proteïna, el teixit en el
qual es troba majoritàriament i l’organisme al qual pertany.
A partir de les dades obtingudes a la teva recerca, redacta
l’informe oficial corresponent a aquesta anàlisi que emetrà
el teu laboratori.
–més enllà de la mera reproducció d’una sèrie d’instruccions–
per part dels alumnes:
Descriu les etapes que s’han seguit per a dissenyar aquesta
activitat.
Proposa un context concret per a dissenyar una activitat
similar a aquesta, indicant quin seria el punt de partida del
problema, de quina informació de les bases de dades moleculars caldria disposar i com caldria fer per a obtenir-la.
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Ý±²½´«-·±²El resultat obtingut en aquesta activitat permet afirmar que:
lums oficials de biologia de batxillerat no ha de ser una excusa
per a justificar el fet de no utilitzar-les; la seva importància
en l’actualitat avala plenament que es presentin als alumnes
d’aquest nivell educatiu.
un coneixement previ del seu funcionament per part del
docent. La guia NAVIGENE permet que qualsevol professor
sigui capaç, amb una mínima pràctica, de fer cerques eficients
en aquestes bases de dades. A més a més la pròpia estructura
de la guia suggereix possibles situacions problema a plantejar.
interpretada de forma positiva: es pot mostrar als alumnes
exemples senzills del seu funcionament alhora que se’ls pot
fer conscients del nivell de tecnificació actual en l’àmbit de
les biociències.
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