
 
 

 

 
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. 
ELABORACIÓ DE  NOUS RECURSOS DOCENTS EN EL CAMP DE LA BIOLOGIA VEGETAL, MITJANÇANT L’ÚS DE 
NOVES TECNOLOGIES DE MICROSCÒPIA COM LÀSER CONFOCAL I MULTIFOTÓ 
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Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2007 MQD00059 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Biologia vegetal 
Microscòpia òptica 
Microscòpia electrònica 
Algues 
Briòfits 
 
Data de presentació de la justificació  
2-12-2009 
 

 



 
 

 
 

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) 
 
Aquest projecte s'ha realitzat al Servei de Microscòpia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha tingut una durada 
de dos anys (2007-2009). 
 
Els objectius concrets d'aquest projecte assolits per a les diferents assignatures ha estat l'anàlisi de característiques 
citològiques, característiques morfològiques i anatòmiques de les estructures vegetatives dels diferents nivells 
d’organització, característiques morfològiques i anatòmiques de les estructures reproductores.  
 
El material docent obtingut en aquest projecte està sent utilitzat en les assignatures següents: 
Botànica Farmacéutica, Biodiversitat vegetal marina, Recursos vegetals aquàtics: les algues, Plantes d'ús alimentari, 
Conserv. i gestió de poblacions i comunitats marines, Usos i cultius de recursos algals marins, B. i diversitat de 
criptògames, Biologia II, Tècniques Exp. de biologia II, Botànica, Biologia animal i vegetal. 
 
Per a la realització de l’estudi, s'ha obtingut una col•lecció d’imatges al MLC, MER i MET per aclarir els criteris 
sistemàtics. Durant el primer any s’han adquirit totes les imatges necessàries, per tal de poder elaborar el material 
didàctic en suport digital. Durant el segon any s’ha implementat aquest material a les respectives classes pràctiques i 
s’ha avaluat la seva importància en la millora de la formació dels alumnes i del suport al professor. L’aplicació del 
material elaborat a la docència pràctica durant el tot segon any ha permès fer un primer estudi per valorar la seva 
eficàcia i fer-hi les correccions oportunes. Durant tot el projecte, el treball conjunt de professors i tècnics ha estat bàsic 
per a l’obtenció de material didàctic adequat a la realitat dels estudis actuals i a la docència pràctica. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
This project has been carried out at the Servei de Microscopia f the Universitat Autonoma de Barcelona, and 
lasted two years (2007-2009).  
 
The specific objectives of this project for the different subjects have been the analysis of cytological 
characteristics, anatomical and morphological characteristics of vegetative structures at different levels of 
organization, and morphological and anatomical structures breeder.  
 
The teaching material obtained in this project is being used in the following subjects:  
Pharmaceutical Botany, Plant Biodiversity, Marine Resources aquatic plants: algae, plants use food preserves. 
and management of marine populations and communities, customs and cultures of marine algal resources, B. 
Biology II, Techniques Exp. Biology II, Botany, Animal and Plant Biology.  
 
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
For the realization of the study, a collection of images have been obtained by using MLC, MER MET to clarify 
the criteria and systematic. During the first year, all necessary images have been acquired, in order to produce 
the material in digital form. During the second year, this material has been implemented in the respective 
practical classes and its importance in improving both the training of students as well as teacher support has 
been evaluated. The application of the material prepared for teaching practice during the entire second year has 
allowed the first study to evaluate its effectiveness and make necessary corrections. Throughout the project, 
the collaborative work between teachers and technicians has been a key factor to obtain a material suitable to 
the reality of current studies and teaching practices. 

 
 
 
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 

 Des de fa anys, el Servei de Microscòpia de la UAB té com un dels seus objectius principals el 

suport a la docència, en paral·lel al suport a la recerca que realitza.  

  L’experiència assolida en l’assessorament científico - tècnic que donem als investigadors en la 

seva recerca, ens permet apreciar el potencial extraordinari de l’ús dels diferents microscopis per 

millorar les condicions d’aprenentatge de diverses assignatures. Malauradament, la manca de temps i 

de recursos econòmics fa que no s’aprofiti el potencial didàctic que representa, quedant molt limitats a 

l’àmbit de la recerca. Com a conseqüència, en molts casos el material didàctic de què disposen els 

professors és molt reduït, amb poca variabilitat, no s’ajusta exactament als seus objectius, o en el millor 

dels casos es tracta d’imatges a nivell de microscòpia òptica. En aquest sentit, en moltes universitats 

s’han creat unitats d’elaboració de material didàctic associades a Serveis de Microscòpia, basades en 

la captació d’imatges i l’edició de recursos pedagògics de suport digital. En el nostre cas, i gràcies als 

quatre ajuts concedits per l'AGAUR en convocatòries anteriors (MQD03, MQD04, MQD05 i MQD06), 

hem elaborat diferents programes informàtics interactius. Un d'ells basat en la cèl·lula com a unitat de 

vida ha permès als alumnes conèixer diferents estructures cel·lulars mitjançant la utilització del 

microscopi làser confocal.  

  La bona acceptació per part dels professors implicats en els projectes, i l'interès que han 

mostrat els usuaris del Servei ajudant-nos en tot moment a l’obtenció de les mostres, ha fet que 

decidíssim ampliar el camp d'aplicació d'aquestes eines de suport pedagògic. Tot el que s'havia fet fins 

ara havia estat enfocat al camp de la biologia animal o de materials, deixant de banda el camp de la 



 
 

 
 

biologia vegetal. La biologia vegetal és un ensenyament de primer i segon cicle amb estudiants de 

diverses titulacions, tals com la Biologia, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Farmàcia, Veterinària, etc. 

El fet que la base de coneixements dels alumnes sigui heterogènia, dificulta tant la organització i 

planificació de les assignatures teòriques com la de les classes pràctiques. El professors es troben amb 

un buit entre la teoria i la pràctica que difícilment poden cobrir amb els esquemes i imatges de 

microscòpia òptica. 

  Les noves metodologies i tècniques com són les sondes vitals i la microscòpia làser confocal i 

multifotó, permeten aquests objectius, i el fet de que siguin tan recents, ha fet que no s’hagin 

implementat en el camp de la docència. La informació aportada per aquestes noves tecnologies, 

conjuntament amb les tècniques més convencionals,   permetrà tenir una visió més completa de les 

diferents estructures vegetals, permetent visualitzar l’ultrastructura del material, així com obtenir vídeos 

dels diferents components vegetals “in vivo” i estudiar la seva estructura tridimensional. 

  La finalitat d’aquest projecte és l’elaboració de material didàctic basat en la captació d’imatges 

i l’edició de recursos pedagògics de suport digital aplicats a la biologia vegetal. Es pretén millorar així la 

qualitat docent (classes teòriques, seminaris, classes pràctiques, treballs no presencials, etc..) de 

diverses assignatures dels ensenyaments de Biologia, Farmàcia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, 

Veterinària, etc; utilitzant tècniques d’anàlisi actuals com són la Microscòpia Làser Confocal (MLC) i 

multifotó (MLM) i completar la informació obtinguda amb altres tècniques com la Microscòpia 

Electronica de Rastreig (MER) i de transmissió (MET). Amb aquest projecte es vol fomentar també el 

treball interdisciplinari en equip entre professionals de diferents universitats (docents i tècnics superiors 

de recerca) i acostar la teoria de les assignatures a la realització pràctica, facilitant el suport digital 

necessari per aconseguir un màxim aprofitament a les aules. 

 

Metodologia 

La metodologia seguida per a l’obtenció  del material docent ha estat la següent: 

1- Obtenció de les diferents mostres seguint les metodologies estàndard habituals per a cada tipus de 

microscòpia als laboratoris dels professors implicats.      

  a) Diferents espècies de Cianòfits, Dinòfits, Diatomees, Rodòfits, Cloròfits i Feòfits.  

      Rodòfits: Polysiphonia, Calithamnion, Corallina, Porphyra 

     Cloròfits: Ulva, Cladophora, Acetabularia, Codium 

     Feòfits: Ectocarpus, Dictyota, Cystoseira, Laminaria 

 b) Briòfits.  

 c) Pteridòfits: Equisetum vulgare.  

 d) Fanerògames: Brassicàcies, Fabàcies, Rosàcies, Liliàcies, Poàcies, Lamiàcies,  

     Asteràcies i Apiàcies. 

2- Preparació de les mostres per a la seva observació al microscopi. 

3- Observació de les mostres al MER, MET i al MLC i MLM i adquisició de col·leccions d’imatges. 

4- Edició i emmagatzematge de les imatges. 



 
 

 
 

5- Elaboració dels recursos pedagògics. 

6- Avaluació del material elaborat. 

 

Pla de treball 

  Per realitzar el treball en les tres àrees descrites es necessitarà un període de dos anys, i 

constarà de les següents fases:  

1. Contactar amb els professors implicats i acordar les mostres concretes que s’observaran, els 

detalls més importants de cadascuna d’elles, i les dates d’entrega. Responsables: Dra. Dolors 

Baró, Dra. M. Antonia Ribera i Dra. Jordina Belmonte. Membres: altres membres del projecte. 

Duració: 1 mes (mes 0 al 1). 

2. Preparació de les mostres per MER, MET, MLC i MLM. Resp.: Mònica Roldán (MLC, MLM), 

Francesc Bohils (MER) i Àlex Sánchez (MET). Part: persona contractada. Duració: 2 mesos 

(mes 1 al 3). 

3. Observacions al MER, MET i el MLC de les diferents mostres. Resp.: Mònica Roldán (MLC, 

MLM), Francesc Bohils (MER) i Emma Rossinyol (MET). Part.: persona contractada. Duració: 

4 mesos ( mes 2 al 5). 

4. Edició i emmagatzematge de les imatges i elaboració dels recursos pedagògics interactius en 

format digital. Resp.: Onofre Castell. Part.: Emma Rossinyol, Francesc Bohils, Mònica Roldán, 

Àlex Sánchez  i persona contractada. Duració 6 mesos (mes 3 al 6). 

5. Primera utilització de les imatges per part dels professors en la seva tasca docent, tant 

presencial com virtual. Resp.: Dra. Jordina Belmonte i Dra. M. Antonia Ribera. Part.: 

professorat membre del projecte. Duració 6 mesos (mes 6 al 12). 

6. Primera valoració dels recursos com a eina docent. Revisió i millores per a la total implantació. 

Duració 1 mes. Resp.: Dra. Dolors Baró. Part.: tots els membres de l’equip.  

7. Adquisició de les imatges necessàries per tal de completar les necessitats docents detectades 

pels professors en la primera aplicació. Duració: 2 mesos (mes 13 al 15). Resp.: Onofre 

Castell. Part.: Mònica Roldán (MLC, MLM), Francesc Bohils (MER) i Emma Rossinyol (MET), i 

persona contractada. 

8. Revisió del material didàctic a partir de l’avaluació dels professors. Duració 2 mesos (mes 14 al 

16). Resp.: Mònica Roldán. Part.: Onofre Castell, Emma Rossinyol, Francesc Bohils i Àlex 

Sánchez. 

9. Utilització del recurs pedagògic com a suport docent i/o no presencial per part dels alumnes, i 

avaluació global de l’experiència. Resp.: Dra. M. Antonia Ribera i Dra. Jordina Belmonte. Part.: 

professorat membre del projecte. Duració 6 mesos (mes 17 al 23). 

10. Avaluació global dels resultats. Duració 1 mes (mes 23 al 24). Resp.: Dra. Dolors Baró. Part.: 

Tots els membres del projecte. Per tal de coordinar totes les tasques es preveu fer reunions 

periòdiques de tots els membres de l’equip.  



 
 

 
 

  Les quatre reunions principals es produïran a l’inici del projecte, abans de la primera 

implantació a les aules, després de l’avaluació dels primers resultats i al final de l’aplicació general a la 

docència. A part, es faran reunions periòdiques entre la responsable del projecte (Dra. Dolors Baró) i 

els responsables executius de cada part, per tal d’ajustar els objectius i supervisar els resultats, així 

com establir les modificacions que en el transcurs del projecte s’hagin de realitzar. 

 

Descripció dels resultats obtinguts 

Els resultats concrets obtinguts són: 

1- Obtenció d’una col·lecció d’imatges de mostres representatives de diverses assignatures de 

Biologia, Biotecnologia, Farmàcia, Ciències Ambientals i Veterinària que són útils als 

professors per a relacionar els continguts teòrics de les respectives assignatures amb la 

realitat pràctica. 

2- Elaboració d’un seguit de recursos pedagògics interactius de suport digital, tant per 

aprenentatges no presencials per part dels alumnes com per a la seva utilització com a eina de 

treball en les sessións pràctiques de les diverses assignatures. Amb aquest material s’ha 

aconseguit: 

• Millorar la qualitat del material docent disponible per part dels professors. 

• Augmentar la diversitat d'imatges del material docent dels professors. 

• Dotar als professors d’imatges de MER, MET, MLC i MLM per tal de completar les 

col·leccions de microscòpia òptica de les que disposaven fins ara.  

• Donar als alumnes una visió comparativa de les estructures vegetatives i reproductores de 

diferents organismes vegetals, utilitzant les diferents tècniques de microscòpia (òptica i 

electrònica). 

• Relacionar teoria i pràctica, al donar la possibilitat als professors de realitzar observacions 

per part dels alumnes de mostres al Servei de Microscòpia.  

• Donar als alumnes un coneixement més profund dels equips que s’utilitzen habitualment 

en la caracterització dels organismes vegetals. 

• Establir un equip de treball entre els memebres del SM i els professors de la UAB, que pot 

seguir actuant en el futur buscant nous recursos pedagògics.  

 Per tal d’avaluar els resultats s’han contemplat dos aspectes fonamentals: per una banda la 

valoració que n’han fet els professors sobre la seva utilitat en la tasca docent, i per l’altra, la valoració 

dels alumnes sobre l’adequació a les seves necessitats. Així doncs, els professors que integren l'equip 

de la sol.licitud han valorat positivament la oportunitat que ofereixen les noves imatges obtingudes en la 

seva docència, facilitant-los la seva tasca a l’hora d’apropar la teoria a la pràctica en el camp de la 

biologia vegetal. D'altra banda, els alumnes han estat ulitzant els recursos pedagògics com una activitat 

docent no presencial a més a més d’utilitzar-los en les classes pràctiques.  

 L’estudi de la possibilitat de realitzar pràctiques al SM per observar mitjançant MER, MET, 

MLM i MO les mostres processades és un indicador de l'interès per part dels professors de la utilitat 

docent del material. Aquestes imatges han estat muntades dins un suport digital amb la finalitat de 



 
 

 
 

facilitar la docència als professors en la realització de diverses classes pràctiques, permetent un 

contacte més directe de l’alumne amb el món de la recerca actual. Amb aquesta finalitat, s’ha elaborat 

un DVD amb totes les imatges obtingudes, el qual s’ha repartit als professors de les diferents 

assignatures dels ensenyaments de implicats per tal que el puguin fer servir lliurement per a la seva 

docència. 

Conclusions 

 Per a la realització de l’estudi, s’ha obtingut una col·lecció d’imatges al MLC, MER i MET per 

aclarir els criteris sistemàtics. Es complementen així els coneixements teòrics dels alumnes amb la 

visualització d’imatges reals.  

  Durant el primer any s’han adquirit totes les imatges necessàries, per tal de poder elaborar el 

material didàctic en suport digital. Durant el segon any s’ha implementat aquest material a les 

respectives classes pràctiques i s’ha avaluat la seva importància en la millora de la formació dels 

alumnes i del suport al professor. L’aplicació del material elaborat a la docència pràctica durant el tot 

segon any ha permès fer un primer estudi per valorar la seva eficàcia i fer-hi les correccions oportunes.  

  Durant tot el projecte, el treball conjunt de professors i tècnics ha estat bàsic per a l’obtenció 

de material didàctic adequat a la realitat dels estudis actuals i a la docència pràctica. 

 

 

 


