
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Animació de les rutes glucolítica i gluconeogènica: una eina no presencial per a aprendre de manera amena 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La incorporació del Moodle com a eina de docència, i l’augment de hores no presencials a les diverses assignatures fa 
que calgui incorporar les noves tecnologies perque els alumnes disposin de més material docent al seu abast. Però 
l’acumulació de material fa que només sigui útil aquell material que es guanyi a l’alumne. En aquest sentit, creiem que 
les animacions i les eines interactives poden ser materials atractius pels alumnes. 
En aquest projecte hem creat una eina d’animació interactiva perque l’estudiant de Bioquímica practiqui i aprengui dues 
rutes principals del metabolisme de hidrats de carboni: la glucòlisi i la gluconeogènesi. Aquesta eina consta d’una 
pantalla separada en 3 zones: 1) una zona lateral que inclou la ruta metabòlica completa, i en la que l’alumne pot 
prèmer sobre cada un dels passos que estructuren la ruta (finestra del metabolisme); 2) una zona inferior que presenta 
la reacció individual de la ruta metabòlica, en la que s’observa l’estructura química de les molècules i informació de 
l’enzim implicat en la reacció (finestra de l’enzim); i 3) una zona central en la que a través d’una animació amb 
Macromedia Flash MX, l’alumne observa el mecanisme químic de la reacció (finestra del mecanisme químic). Les tres 
zones són interactives i en prèmer sobre elles donen informació, respectivament sobre la ruta completa, l’enzim de 
cada pas en particular i el mecanisme d’acció. A més, la finestra del mecanisme químic permet aturar en qualsevol 
moment la animació, tornar enrera i veure els intermediaris. 
Durant el segon semestre del curs 2007-2008 hem avaluat l’eina amb alumnes de Bioquímica de la Llicenciatura de 
Química, incorporant-la als dossier electrònics i al Moodle. Creiem que hem assolit els objectius que es proposaven: 
que l’alumne aprengui les dues rutes metabòliques, de manera divertida; el mecanisme de cada un dels passos de les 
rutes i l’estructura química dels metabolits intermediaris de les rutes. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The incorporation of Moodle as a teachinbg tool, and the increase of non-presence hours in University subjects force an 
incorporation of new technologies in order that students can use more teaching materials. But the accumulation of teaching materials 
induces students to use only that one, which they consider more useful. In this sense, we think that animation and interactive tools 
can be attractive teaching materials for students. 
In this project we have made an animation interactive tool in order that the Biochemical students practice and learn two of the main 
carbohydrate metabolic pathways: glycolysis and glyconeogenesis. This tool contains a screen separated in 3 zones: 1) a lateral area 
that includes the complete metabolic pathway, and where the student can press each of the steps included on the pathway 
(metabolism window); 2) a bottom area that presents an individual reaction of the metabolic pathway, which presents the chemical 
structure of molecules and information of the related enzyme (enzyme window); and 3) a central area, which presents the chemical 
mechanism of reaction through a Macromedia Flash MX animation (chemical mechanism window). All three zones are interactive, 
and when the student press on them, they give respectively, information on the complete pathway, enzymes involved in each 
reaction and the action mechanism. 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
Furthermore, the chemical mechanism window allows the students to stop anywhere the animation, to work in inverse sense and to 
see all intermediates. 
During the second semester of 2007-2008, we have evaluated the tool using Biochemistry students, which belong to Chemistry 
Studies; as we incorporated the tool in our electronic dossiers and in Moodle. We think that we have succeeded the aims that we 
proposed: to learn a metabolic pathway, in an amusing way; to learn the mechanism of each step of the pathway and to learn the 
chemical structure of intermediate metabolites of the pathway. 

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 
INTRODUCCIÓ 
Darrerament, diversos factors han afectat la docència universitària, que tendeix a una disminució 
dràstica en les hores de docència presencial. Això ha implicat, d'una banda, una reducció dels 
continguts de les diverses assignatures, fet que fa que alguns temes bàsics s’hagin de tractar de forma 
superficial, la qual cosa no permet la seva correcta incorporació en el procés de l’aprenentatge dels 
estudiants. 
 
D’altra banda, les assignatures disposen d'un cert nombre d'hores per a la docència no presencial, les 
quals s’han cobert habitualment en forma de resolució de problemes, presentació de treballs d’algun 
tema específic de l’assignatura, sortides de camp, etc...  
 
En aquest projecte, es presenta una innovació que pretén oferir una via per facilitar a l'estudiant 
d'adquirir, de forma amena, coneixements en aquestes hores de docència no presencial. Es tracta 
d'aconseguir que l'estudiant s'endinsi en alguns temes específics d'una forma que li resulti atraient, 
mitjançant un material interactiu. 
 
En el moment present, les noves tecnologies permeten això. Ja actualment s'estan utilitzant, per part 
d'un gran nombre de professors de la Universitat de Barcelona, i d'altres universitats d'arreu, els 
dossiers electrònics i el Moodle, per mitjà dels quals es posa a disposició dels estudiants aquell material 
que, segons el criteri del professor, es considera que el pot ajudar a comprendre i assimilar 
l’assignatura: transparències utilitzades a classe, treballs de recerca relacionats amb algun dels temes 
tractats, gràfics i dibuixos aclaridors d’un contingut, ... En la majoria de les ocasions, es tracta de 
presentacions inanimades: arxius de Word, Power Point estàtics o Adobe Acrobat 
 
Però es precisament quan s'ha experimentat amb presentacions animades, vídeos i pel•lícules, quan s'ha 
observat que aquest material és el que atreia més interés per part dels estudiants (en front a l'interés 
suscitat per simples explicacions, o presentacions inanimades). Aquest tipus de presentacions, però, 
malhauradament no abunden, d'on es desprèn la necessitat d'implementar nous elements en els què el 
moviment sigui la seva base. 



 
 

 
 

 
La finalitat del present projecte ha estat posar a disposició de l’estudiant una eina interactiva per 
aprendre una ruta metabòlica senzilla, durant les hores de docència no presencial. D'una banda, li 
permetrà analitzar cadascuna de les reaccions de la ruta i els enzims que la catalitzen, així com 
l’estructura tridimensional dels metabolits intermediaris (dels quals disposarà de dades de 
concentracions fisiològiques). D'altra banda, podrà conèixer quins són els enzims que controlen la via i 
els mecanismes de les reaccions. 
 
El mateix programa permetrà també que l’estudiant pugui autoavaluar els seus coneixements al final, 
per mitjà de donar resposta a algunes qüestions.  
 
Tot i que el projecte està pensat per als alumnes de Bioquímica de la Facultat de Química 
(ensenyaments de Química i d'Enginyeria Química), podria aplicar-se també, amb lleugeres 
modificacions, als alumnes de les Facultats de Biologia (ensenyaments de Biologia i de Bioquímica) i 
de Farmàcia i Medicina. 
 
METODOLOGIA 
El programa que s’ha utilitzat per a efectuar les animacions de les reaccions metabòliques ha estat el 
Macromedia Flash MX. Aquest programa permet realitzar una animació interactiva de manera senzilla, 
i s’utilitza en el moviment dels metabolits per tal de passar dels substrats als productes, utilitzant els 
mecanismes de química orgànica. A més, amb les tecles de control (atur, pausa, revers, ...) l’estudiant 
pot repassar el mecanisme de la reacció de forma més ràpida o més lenta. 
 
L’idioma que s'ha utilitzat és el català. Però està previst fer la traducció d'aquesta eina docent a 
l’anglès, per tal que pugui ser utilitzada també per altres Universitats. 
 
Les dades que es van incorporar al projecte inclou les dades dels nostres dossiers electrònics, extretes 
dels diversos llibres de docència, incloent les del llibre que seguim actualment com a llibre base de les 
assignatures de Bioquímica General (Mathews C. K., van Holde K.E. & Ahem K.G. Bioquímica. 
Addison Wesley 3ª. ed. (2002)), de Química Orgànica (Morrison R.T. & Boyd R.N. Química Orgánica. 
Addison Wesley 5ª. ed. (1990)), o llibres més específics (per exemple, Barman T.E. Enzyme 
Handbook. Springer-Verlag Berlin (1969)). 
 
S’inclou el fitxer de la presentació, que permet veure els resultats obtinguts pel projecte realitzat. 
 
RESULTATS 
El projecte actual ha estat la continuació del projecte anterior (2006MQD00180) en el que es va iniciar 
la ruta metabòlica de la glucòlisi. En el present projecte hem abordat les dues rutes metabòliques 
centrals del metabolisme de hidrats de carboni: glucòlisi i gluconeogènesi. Pretenem que aquest treball 
permeti a l’alumne estudiar i treballar amb les rutes metabòliques centrals del metabolisme de 
carbohidrats: la glucòlisi (catabolisme) i la gluconeogènesi (anabolisme). Es pretén que el treball de 
l’alumne sigui divertit i aprengui tot jugant. Per això s’ha estructurat la ruta metabòlica en 3 finestres: 
Finestra del metabolisme: a l’esquerra de la pantalla. Inclou la ruta metabòlica sencera, i l’alumne pot 
analitzar el metabolit inicial i el final i veure els diversos passos. En prémer cada un dels passos 
d’aquesta via metabòlica (sobre les fletxes de les reaccions), s’il·lumina el pas en blau i les altres 
finestres queden referides al pas en qüestió. Finalment, si es prem sobre el nom de la via metabòlica, 
l’alumne rep informació sobre aquesta ruta, que inclou la seva funció, la localització tissular i dins de la 
cèl·lula, la distribució en fases, i les possibles variants. 
Finestra de l’enzim: a la part inferior de la pantalla. Va referida a la reacció del pas en particular, dins 
de la ruta metabòlica en qüestió. Inclou les estructures químiques de les molècules que participen en la 
reacció. En prémer sobre el nom de l’enzim que catalitza la reacció (a dalt de la finestra a l’esquerra) 
l’alumne rep informació sobre l’enzim, que va referida a valors de les constants cinètiques de l’enzim 
(KM), substrats anàlegs sobre els que pot actuar l’enzim i possibles inhibidors. En aquesta finestra, i 
donat que els enzims que procedeixen de diverses fonts poden tenir diverses característiques, 
s’inclouen solament aquelles dades més freqüents i que són comunes a la majoria de les espècies. 
Finestra del mecanisme químic: al centre de la pantalla. En aquesta finestra es presenta el mecanisme 
químic de la reacció. Si es prem a dalt a la dreta (sobre la paraula: reacció) apareix informació sobre el 
tipus de reacció de química orgànica, la constant d’equilibri (si la reacció és reversible) i ens indica 
també si a la cèl·lula es troba propera a l’equilibri químic o no. Però l’aspecte més atractiu d’aquesta 



 
 

 
 

finestra és l’animació. A través del programa Macromedia Flash MX, l’alumne pot observar com té 
lloc el mecanisme de la reacció, quan prem el botó de PLAY (a baix a la dreta). L’animació disposa 
d’uns punts de PARADA, en que l’animació queda aturada momentàniament, i prossegueix quan es 
prem de nou PLAY. Aquests punts d’aturada poden eliminar-se prement el botó ANCHORS ON/OFF. 
Un altre botó (LOOP) permet recomençar el mecanisme un cop finalitzat. Amb aquests botons, i la 
possibilitat de desplaçar-se amb el ratolí en la línia del temps, l’estudiant pot aturar-se a observar un 
pas de la reacció, per tal d’entendre perfectament el mecanisme. Per això, aquesta eina pot ser també de 
utilitat per Química Orgànica per tal de analitzar determinats mecanismes de reacció. 
Aquest projecte de docència s’ha avaluat amb els alumnes de Bioquímica de la Llicenciatura de 
Química del segon semestre del curs 2007-2008, ja que es va penjar l’arxiu als dossiers electrònics i al 
Moodle de l’assignatura, i es va demanar que els alumnes fessin els seus comentaris al professor de 
l’assignatura. Amb els seus comentaris, pensem ara continuar millorant l’arxiu, i ampliar el 
metabolisme amb altres rutes metabòliques. També pretenem traduir els textos a altres llengües per a 
ser utilitzat en altres Universitats, amb les que col·laborem. 
 
CONCLUSIONS 
En aquest projecte s’ha creat una eina interactiva que, durant les hores no presencials, permetrà a 
l’estudiant adquirir els coneixements següents. 
 
1) Aprendre dues rutes metabòliques, la glucòlisi i la gluconeogènesi, de manera divertida.- 
Concretament, l’estudiant obtindrà informació sobre la funció i localització de la ruta, fet que li 
permetrà conèixer la raó per la qual té lloc aquesta via en un organisme amb la qual cosa la podrà 
comprendre millor. La visualització constant de la ruta a la pantalla de l’ordinador, seguint els diferents 
passos, permetrà a l'estudiant advertir la necessitat de cadascuna de les reaccions intermedies per tal 
d’aconseguir el producte final de la ruta. 
 
2) Aprendre el mecanisme de cadascun dels passos de les rutes.- Concretament, l’animació de 
cadascuna de les reaccions individuals permetrà a l'estudiant consolidar els coneixements de química 
que ha adquirit durant el semestre anterior, en l'assignatura de Química Orgànica. A més, podrà 
apreciar com les reaccions que tenen lloc en els organismes vius no difereixen de les que es realitzen en 
un laboratori de química orgànica, i que durant el procés d’evolució, els éssers vius fan front a 
problemes de síntesi orgànica per poder sobreviure. S'insistirà en el fet diferencial de que, si bé les 
reaccions orgàniques requereixen de condicions extremes (pH extrems, temperatures elevades, ...),  
aquestes condicions extremes no són aplicables al cas d'un ésser viu, raó per la qual són necessaris els 
biocatalitzadors (enzims). Es pretén que l'estudiant, tota vegada que va coneixent  les reaccions 
individuals, aprengui al mateix temps el nom dels enzims, els possibles isoenzims, els substrats anàlegs 
i els inhibidors. 
 
3) Aprendre l’estructura química dels metabolits intermediaris de les rutes.- El fet de poder girar els 
metabolits intermediaris en les tres direccions de l’espai permetrà identificar els punts clau per on els 
metabolits poden unir-se als enzims corresponents, la qual cosa fa que es plantegin les qüestions de per 
què alguns compostos poden inhibir l’enzim i d’altres poden ser substrats anàlegs. A més, en comparar-
se per cada reacció el substrat i el producte, l’estudiant podrà reconèixer les diferències entre els dos 
metabolits i analitzar el motiu de cada reacció de la ruta metabòlica. 
 
4) Autoavaluar-se per comprovar si l'estudiant ha après i comprès la ruta metabòlica.- Mentre que els 
examens sovint impressionen als estudiants, i tampoc no és convenient de realitzar-ne sovint, les 
autoavaluacions dels programes interactius tenen molts avantatges. De cara als professors, permeten 
que aquests coneguin el percentatge dels estudiants que ha assolit un cert grau de coneixement de la 
matèria. De cara als estudiants, aquests reben de forma immediata els resultats, poden repetir la prova 
el nombre de vegades necessari i corregir d'aquesta forma els errors, i, finalment, respecten l'anonimat. 
 
 


