
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
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 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Visualització dinàmica d'un procés metabòlic amb finalitats docents 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Josep Joan 

Cognoms 
Centelles i Serra 

Correu electrònic 
josepcentelles@ub.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular 
Facultat de Química 
Martí i Franquès 1 
08028-Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00180 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
bioquímica, metabolisme, glucòlisis, mecanisme orgànic, estructura de intermediaris metabòlics 

Data de presentació de la justificació  
11des 2007 
 

 



 
 

 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

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 una 
de les rutes metabòliques principals: la glucòlisi. 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 2006-2007 hem avaluat l’eina amb alumnes de Bioquímica de la Llicenciatura de 
Química, incorporant-la als dossier electrònics. Creiem que hem assolit els objectius que es proposaven: aprendre una 
ruta metabòlica, de manera divertida; aprendre el mecanisme de cada un dels passos de la ruta i aprendre l’estructura 
química dels metabolits intermediaris de la ruta. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The incorporation of Moodle as a teaching tool, and the increase of non-presentable 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 one of the main metabolic pathways: glycolysis. 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. Furthermore, the chemical mechanism window allows the students to stop 
anywhere the animation, to work in inverse sense and to see all intermediates. 
 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
During the second semester of 2006-2007, we have evaluated the tool using Biochemistry students, which 
belong to Chemistry Studies; as we incorporated the tool in our electronic dossiers. 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 (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
S’inclou el fitxer de la presentació, en el que es pot veure el funcionament del projecte 
realitzat. 
El projecte serveix perque l’estudiant pugui estudiar i treballar amb una ruta 
metabòlica senzilla: la glucòlisi. Es pretèn 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 prèmer sobre el nom de l’enzim que 
catalitza la reacció (a dalt de la finestra a l’esquerra) l’alumne reb 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 2006-2007, ja que es va penjar 
l’arxiu als dossiers electrònics, 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.



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00180, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 11 de desembre de 2007 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


