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Introducció:  
 

S'atribueix a Hipòcrates la màxima: "Que els aliments siguen els teus medicaments". Però, la 
realitat és que freqüentment per les presses que implica la vida en una societat moderna, els 
mals hàbits adquirits des de menuts i la persistent incitació publicitària ens porten a descurar 
l'alimentació, i en especial en la seua funció com a font generadora de salut. En 
conseqüència, cal ensenyar als xiquets i recordar als adolescents que una bona alimentació, 
un entorn i uns hàbits de vida saludables, són necessaris per a mantenir la salut i sentir-nos 
millor.  

En aquesta experiència es pretén analitzar la influència de l’alimentació, l’exercici físic, 
l’estrés i la resta de condicions ambientals en el creixement i en el correcte desenvolupament 
dels individus. Les dificultats per a portar a terme un experiment d'aquesta consideració amb 
persones, pel gran nombre de variables a considerar i controlar, s'ha decidit substituir els 
objectes d'anàlisi per pollastres dels quals considerem que s'han controlat les condicions de 
criança des del seu naixement tal com hauria de vindre reflectit al seu etiquetatge. Assumim 
que existeix una distinció entre els entorns on han crescut els pollastres camperols i els 
pollastres estabulats, i per tant, esperem poder detectar una distinció en l’estat de salut de 
cadascun dels tipus de pollastres mitjançant l'estudi dels seus ossos. Independentment dels 
resultats que puguem obtenir amb unes proves d'aquestes característiques, l'experiència 
hauria de servir com a base per a una reflexió sobre el paper de l'alimentació i sobre la 
veritat darrere la dita popular "Som el que mengem".  
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Objectius: 
 
• Analitzar la influència de les condicions de criança de pollastres camperols i 

pollastres de granja estabulats, en l’estat dels seus ossos. 

• Sensibilitzar l'alumnat sobre les condicions de creixement i sacrifici dels animals, 
analitzant quines condicions són les més adients on criar aquells destinats a 
l'alimentació humana. 

• Reflexionar sobre formes d'evitar sofriment tant en vida com en el moment del 
sacrifici dels animals en general i en particular dels animals destinats al consum 
humà. 

• Considerar com repercuteixen aquestes condicions a l'estat de salut de l'animal i 
en concret les característiques organolèptiques de la carn. 

• Valorar mètodes de criança més adients i respectuosos amb els animals destinats 
al consum humà i més integrats en el medi ambient.  

• Reconèixer la importància de l’alimentació i fomentar hàbits de vida saludables 
per a mantenir un estat físic, mental i social satisfactori. 

• Mantenir un estat de prevenció respecte a malalties associades a l'alimentació 
(anorèxia, bulímia, complex d'Adonis...) i a malalties associades a condicions 
deficients de creixement i desenvolupament personal (depressió, estrés...). 

• Aprendre a treballar al laboratori de forma ordenada i sistemàtica, apreciant 
l'ordre, la neteja i el rigor científic en el treball en un entorn controlat. 

• Aprendre a manipular correctament les dades, i a fer ús de les tècniques 
estadístiques bàsiques a fi d'extraure les conclusions pertinents, tant de validació 
com de refutació, en concordança a l’experiència realitzada. 

 

 
Relació del tema amb el currículum: 
 

Aquesta activitat es troba relacionada amb l'estudi de l'alimentació, que és un contingut 
transversal durant tota l'Educació Secundària. És especialment important incidir en aquest 
tema ja que en aquestes edats és quan solen manifestar-se els primers símptomes de 
malalties associades a l'alimentació.  

Les diferents variables a analitzar durant l'experiència es presenta al currículum del curs de 
2n d'ESO com matèria d'estudi: densitat, les forces i els seus efectes...  Altrament, correspon 
al currículum de 3r d'ESO el tractament d'aspectes com són: l'alimentació i la nutrició. 
L’organització del cos humà: teixit ossi. Receptors i efectors: la locomoció. 

A més, l'experiència implica una reflexió sobre una sèrie de temes que per la seua 
transversalitat (educació per al consum, educació en valors, relació amb l'entorn social i 
ambiental, respecte envers la resta d'éssers vius...) podrien proposar-se, amb les 
modificacions convenients, per a tots els cursos d'Educació Secundària. Cal considerar, 
també, que molts aspectes del temari solen ser cíclics i per tant es treballen en successius 
cursos fins el Batxillerat a diferents nivells d'aprofundiment. 
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Breu descripció del projecte: 
 

Per a realitzar l’estudi agafaríem ossos llargs (tibiotarsus) de pollastres camperols i 
pollastres estabulats (d'engreixament) que tingueren la mateixa massa o molt semblant 
(donat que el patró de sacrifici està estandarditzat, solen ser animals de la mateixa edat) 
(cada alumne portarà les seues mostres, però es mantindrà una massa semblant dels 
pollastres): 

1) densitat òssia:  Esbrinaran la massa de cada os (balança) i el volum (amb la proveta); els 
resultats es presentaran en dos taules, una per a cada tipus de pollastre i amb tantes columnes 
com nombre d’ossos estudiats; o bé en una taula (a concretar). Variable relacionada amb 
l’osteoporosi (els ossos perden densitat i es fan més fràgils) 

2) Per a estudiar la resistència mecànica dels mateixos ossos,  proposarem a l’alumnat que 
“inventen” un sistema, això farà l’experiència més enriquidora i motivadora. No obstant 
això, el mètode que havem pensat és simple (volem provar si funciona, sinó s’accepten 
idees). Com açò suposarà la destrucció de l’os, per a les proves següents (descalcificació), 
utilitzarem els tibiotarsus de l’altra extremitat dels mateixos animals.  

3) Per a estudiar la descalcificació farem ús d'una (almenys) de les següents vies: 

 a) atac amb àcid acètic i mesurar el temps que es necessita per a desfer la matriu 
 mineralitzada en tots els ossos dels dos tipus de pollastre, camperol i estabulat.  

 b) estudi de l’estructura interna, fent un tall transversal dels ossos i observació “in 
 visu” utilitzant la lupa binocular per analitzar si hi ha diferències entre els dos tipus 
 d’ossos. (es podria fer amb dos ossos de cada tipus, no faria falta amb tots). 

 
Material i recursos necessaris: 
 

Es farà ús del següent material: 
• Proveta 
• Balança 
• Regle graduat 
• Peu de rei 
• cronòmetre 
• àcid acètic 
• vasos de precipitats 
• buretes 
• campana de gasos 
• tisores 
• pinces 
• bisturí 
• safates 
• ulleres protectores 
• guants 
• torn de subjecció 
• cordell 
• bossa amb flascons d’aigua 
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• calculadora 
• lupa binocular 
• microscopi òptic 
• mostra de teixit ossi 
• dos ossos (almenys) per grup de treball 
 
        

Normes de seguretat: 
 

Com totes les experiències en el laboratori posarem molta atenció en l'acompliment de la 
normativa de seguretat mentre es desenvolupa el treball, neteja i ordenació de tots els estris 
una vegada acabada. 

En aquesta pràctica haurem de considerar:   

• S'hauran d'utilitzar ulleres protectores (per al trencament dels ossos, ja que pot 
votar una esquerda i per a manipular l’àcid acètic). 

• El taulell haurà d'estar lliure d'objectes i productes que no s'hagen d'emprar 
durant l'experiència.  

• Es treballarà amb àcid acètic, diluït al nivell que es considere més convenient, 
per tant l'alumne haurà d'utilitzar guants en la manipulació. 

• La dissolució de l'àcid, si s’escau, es realitzarà a la campana de gasos. 

• Els ossos s'han d'haver netejat de trossos de carn tan bé com es puga abans de 
començar la pràctica i s’ha d’utilitzar guants. La  manipulació dels ossos en les 
diferents etapes dels projecte, es farà sempre amb guants. 

• Per a deixar i extraure els ossos de les dissolucions d'àcid acètic s'hauran de fer 
ús de pinces. 

• Els ossos es deixaran suaument en la dissolució. Mai s'ha de deixar caure, ja que 
fins i tot des d'una altura reduïda produeix esquitxades que poden resultar 
potencialment perilloses. 

 
 
Procediment:  
 

Aquesta part inclou un resum del procediment presentat en la descripció experimental. 

Preparació de les mostres: 

Es fiquen els ossos en la safata de dissecció i amb l’ajuda de pinces, tisores i bisturí, es 
netegen dels trossos de carn, tendons... tan bé com es puga. 

S’aprofita la neteja per observar els diferents teixits i estructura dels ossos, així com la seua 
unió als músculs mitjançant els tendons. 

Mesura dels ossos amb el regle graduat (llargària) i el peu de rei (gruix). 
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Determinació de la densitat òssia: 

Es col·loca l’os en la balança i anota la seua massa. 

S’aboca aigua en una proveta i s’anota el volum que indica el nivell d’aigua (V1). 

S’introdueix l’os a la proveta i s’anota el nou volum (V2).  

Per a calcular el volum de l’os, es resta del volum 2 la mesura del volum 1 (V2-V1). 

Repeteix el procediment per als dos tipus d’ossos (de granja i camperol) i anota els resultats 
en una taula. 

Resistència mecànica: 

Subjecta l’os amb un torn de subjecció i amb l’ajuda d’un cordell penja la bossa de l’os. 

Afegeix el material que s’utilitze de pes i quan l’os es fracture, determina la massa que ha 
estat necessària per al trencament de l’os. 

Repeteix el procediment per als dos tipus d’ossos (de granja i camperol) i anota els resultats 
en una taula. 

Aquest apartat ha estat dissenyat per l’alumnat i el procediment és “casolà”, no es tracta de 
fer un assaig de tracció estàndard, sinó d’incentivar la seua participació i motivació. 

Descalcificació: 

Ompli  dos pots amb la mateixa quantitat d’àcid acètic, amb l’ajuda d’unes pinces introdueix 
un os (tibiotarsus) de granja i en l’altre pot, un os (tibiotarsus) de pollastre camperol i 
esbrina el temps que es necessita per a desfer la matriu mineralitzada dels dos tipus d’ossos, 
quan pugues travessar-los amb una agulla entomològica. 

Anota els resultats i extrau-ne les conclusions pertinents. 

 
 
Temps necessari per a portar a terme aquesta pràctica: 
  
Es necessitaran unes deu sessions distribuïdes de la següent manera: 

1ª sessió: explicació projecte i recerca bibliogràfica 

2ª sessió: neteja dels ossos, sense utilitzar mètodes químics, més dràstics, per a no influir en 
la resistència mecànica o descalcificació. Mesura dels ossos. 

3ª sessió: densitat òssia. 

4ª i 5ª sessió: resistència mecànica. 

6ª i 7ª sessió: descalcificació i observació “in visu”. 

8ª sessió: Visita i observació amb MEB (visita a la facultat de ciències). 

9ª -10ª sessió: conclusions i imprevistos. 
 

La preparació de les dissolucions al laboratori caldrà una sessió (o dues) d'una hora 
aproximadament. El seguiment i control de les mostres es podrà realitzar en dies successius 
en els recessos i una anàlisi més profund es realitzarà en la sessió de la següent setmana. 
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Qüestions prèvies i motivadores per als alumnes 
 
Les qüestions prèvies es classificaran atenent a diferents blocs que poden resultar d'interés: 

Característiques biològiques: 

• ¿Quina és la funció dels ossos? ¿L'esquelet sempre és intern? 

• En certa forma, ¿la funció dels ossos és la mateixa funció que la dels ous? 

• ¿Tots els animals tenen ossos? Si no ¿Quins tipus d'animals tenen ossos? 

• ¿Els ossos de tots els animals són iguals, per exemple els ossos de les aus seran 
igual que els dels mamífers? 

• ¿Quines característiques penses que tenen els ossos de les aus que permeten el 
vol? 

• ¿Si volem imitar el vol, haurem de fer estructures amb semblances paregudes a la 
dels ossos de les aus, per exemple estructures que puguen contindre molt d'aire: 
globus, zèppelin, avions... ? 

Qüestions mèdiques sobre els ossos: 

• ¿Quants ossos té el cos humà? 

• ¿Quines són les estructures òssies més importants? ¿Quines consideres 
imprescindibles per a viure? 

• ¿Quines malalties afecten als ossos? ¿Coneixes algú o tens algun familiar afectat 
per una d'aquestes malalties? 

• ¿Què pot debilitar els ossos? ¿Quines mesures es poden prendre per evitar el 
debilitament? 

• ¿Les dents són ossos? ¿Què les diferencia de la resta d'ossos? 

• ¿Sabies que els egipcis ja realitzaven implants de dents i operacions de cranis? 
¿Com creus que ho feien? 

• ¿Les condicions ambientals poden afectar als ossos? ¿Saps quines? 

• ¿Què els passa als ossos dels astronautes quan passen molt de temps a l'espai? 

• ¿Què fan els astronautes per evitar la degeneració de l'os? 

• ¿Quines màquines o tècniques utilitzen els metges per a veure els ossos? 

• ¿Has vist alguna vegada una radiografia? ¿Com és? 

• ¿Penses que també poden afectar als ossos: l’estrés, l'alimentació...? 

• ¿Què ens passaria si no tinguérem ossos? 

• ¿Existeixen alternatives mèdiques als ossos? ¿Creus que són còmodes? ¿Creus 
que és fàcil d'adaptar-se a d’elles? 

• ¿Coneixes algun esportista paralímpic que supleix la falta d'algun os o 
extremitat? ¿Suposa algun avantatge o un desavantatge? 
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Els ossos i l'alimentació: 

• ¿Quins aliments són bons per als ossos? 

• ¿Per què la llet és bona per als ossos? 

• ¿D'on venen els aliments que prenem per enfortir els ossos? 

• ¿Quines són les condicions en les quals es crien els animals? ¿Són convenients? 

• ¿Creus que aquesta forma de criança pot produir malaltia als animals? 

• ¿Creus que aquestes malalties es poden passar als éssers humans? 

• ¿Coneixes alguna malaltia d'aquest tipus? ¿Són perilloses? 

• ¿Has sentit parlar de la malaltia de les vaques boges? ¿la grip aviar? ¿la pesta 
porcina? 

Estructura dels ossos: 

• Per tant, ¿el calci forma part dels ossos? 

• ¿Què més conforma els ossos? 

• ¿Quina són les parts dels ossos (o l'estructura externa de l'os)? 

• ¿Tots els ossos són iguals? ¿Tots tenen les mateixes parts? 

• ¿Quina és l'estructura interna dels ossos? 

• ¿Com es pot analitzar i estudiar els ossos? 

• ¿Què li passa a un ou quan es submergeix en vinagre? (Realitzar la pràctica de 
l'ou que bota). 

 
 
ANÀLISI DEL PROJECTE EXPERIMENTAL: 
 

En el projecte experimental ha participat un grup de 6 alumnes del taller de laboratori, en 
sessions d’una hora setmanal, fora del seu horari lectiu, que s’emmarca en l’oferta 
d’activitats d’ampliació del Centre del Contracte-Programa. 

L’objectiu inicial que ha servit de nexe d’unió per a realitzar l’experiència ha estat analitzar 
la influència de les condicions de criança (alimentació, exercici físic, estrés,...) dels 
pollastres camperols (anomenats C) i els pollastres estabulats, de granja (anomenats G) en 
l’estat dels seus ossos, mitjançant l’estudi de la seua densitat òssia, resistència mecànica i 
descalcificació.  

Associats a aquest objectiu inicial de recerca, es pretén assolir els següents objectius 
procedimentals: 

o Aprendre a manejar l’instrumental de laboratori. 
 

o Aprendre a treballar al laboratori de forma ordenada i sistemàtica, apreciant l’ordre, 
la neteja i el rigor científic en el treball. 

 
o Aprendre a manipular correctament les dades i fer ús de les tècniques estadístiques 

bàsiques. 
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Hipòtesi de treball: 
Els ossos dels pollastres camperols, criats a l’aire lliure, amb sol i exercici físic, 
deurien tindre una major densitat òssia, major resistència mecànica i una menor 
descalcificació. 
 
Per a intentar corroborar aquesta hipòtesi, s'ha realitzat una línia de treball seguint el 
plantejament experimental abans explicat. 

Inicialment es va proposar a l’alumnat que com en tot projecte d’investigació, caldria buscar 
informació bibliogràfica al respecte. Així, tot el projecte es va decidir en dos parts: la 
primera part més teòrica i l’altra, la part pràctica. 

 
Part teòrica: 
 

1. Investigació sobre les condicions de criança dels animals destinats a l’alimentació 
humana (pollastres) amb la realització de fitxes bibliogràfiques resumint la 
informació que anaven recopilant. No ho van fer tots, sinó que es van repartir el 
treball i després ho llegien i ho ficaven en comú amb la resta de companys. Cal tenir 
en consideració que al ser un taller plantejat fora de l’horari escolar, tampoc els pots 
demanar obligatòriament que li dediquen temps fora de l’hora de laboratori.  

2. Coneixement de l’estructura d’un ós. També van observar al microscopi òptic una 
preparació histològica de teixit ossi compacte. 

3. Esquelet del pollastre. 

 
Amb tota eixa informació van elaborar un panell. 
 
Part pràctica o experimental: 
 

1. Adquisició dels exemplars, per part de l’alumnat: 1 pollastre de granja i 1 pollastre 
camperol, dels quals van agafar per al seu estudi els 2 ossos tibiotarsus de cada 
exemplar, amb la premissa que tingueren una massa semblant (rang 2-2’5 kg) per 
homogeneïtzar la grandària de les mostres de cada tipus, encara que l’edat de 
sacrifici varia en els dos tipus de exemplars degut al sistema de criança.   

2. Els pollastres van ser consumits a les llars i aprofitaren per estudiar si hi havia 
diferències respecte a les característiques organolèptiques. 

3. Preparació de les mostres: van netejar els ossos amb l’ajuda de pinces, tisores i 
bisturí, en fresc, sense utilitzar cap tipus de substància química per a no influir en la 
resistència mecànica i descalcificació. 

4. La neteja va ser més costosa que el que inicialment s’havia pensat i van poder 
adonar-se que es necessita habilitat i paciència. No tots els ossos quedaren igual de 
nets.  

5. Es va aprofitar la neteja per a observar els diferents teixits i estructura dels ossos i la 
seua unió als músculs mitjançant els tendons.  
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6. Caracterització dels ossos “in visu”: Van mesurar els ossos amb el regle graduat 
(llargària) i el peu de rei (gruix), per veure si hi havien diferències significatives 
entre els dos tipus de ossos, per a una massa semblant dels exemplars. 

7. Estudi de la densitat òssia: en el procés de mesura per a esbrinar la massa dels ossos, 
com eixien fora de la plataforma de la balança, tingueren que ficar-los dins d’un 
recipient, per a homogeneïtzar el procés de “massatge” perquè se n’adonaren que per 
al mateix os i persona que realitzava la mesura, els eixien resultats diferents. 

8. Resistència mecànica: la part del trencament per a mesurar la resistència, és la que 
més els ha costat, han utilitzat un procediment “casolà” dissenyat per ells i ha estat 
interessant que han anat rectificant el sistema (han fet nous replantejaments), fins 
homogeneïtzar el mètode i arribar a un patró de trencament semblant en tots els 
ossos (el trencament se n’adonaren que es produïa en el mateix pla, a tots els ossos). 
Han anat al laboratori fins i tot als esplais, perquè tenien molta curiositat per veure 
quantes botelles serien necessàries per trencar els dos tipus d’ossos. També han 
sorgit qüestions al voltant de la metodologia, com ara si els cicles de congelació-
descongelació  als que s’han somes els ossos perquè no s’han pogut fer “en fresc” en 
una sola sessió i per evitar la seua descomposició (no els havien preparat 
químicament, per evitar influir en els resultats), no ha influït en la resistència dels 
ossos. Els vam dir que això suposaria altre línia d’investigació. 

9. Descalcificació: la metodologia inicialment plantejada, ha sofert uns canvis perquè el 
seguiment no va ser molt exhaustiu i quan tragueren els dos tipus d’ossos no 
s’observaven diferències notòries en la seua flexibilitat. Es va decidir esbrinar la seua 
massa final després d’estar submergits en el mateix volum de vinagre (170 ml) i al 
comparar-la amb la massa inicial de cada os, esbrinar el percentatge de massa 
perduda i anotar una descripció de com responien els dos tipus d’ossos al ser 
travessats per una agulla entomològica. 

10. Anàlisi amb el MEB: en el transcurs del projecte experimental, van tindre 
l’oportunitat de visitar les instal·lacions del Servei de microscopia electrònica de les 
Facultats de Ciències a Burjassot (SCSIE) i això va ser una gran motivació per a 
d’ells. Va ser una visita interessant per als alumnes, on van poder veure tot el procés 
de preparació i anàlisi de mostres, així com les aplicacions d’aquest tipus de 
microscopi.  

L’anàlisi amb el MEB, va posar de manifest la presència d’alumini als ossos i això 
els va semblar molt estrany. De seguida, es ficaren a buscar possibles respostes, com 
ara, si podia ser per les gàbies on els criaven perquè eren d’alumini, per 
l’alimentació, contaminació de la mostra, etc., és a dir, començaren a aplicar part del 
mètode científic. 

Per tant, amb la visita es va pretendre: apropar a l’alumnat a les tècniques analítiques 
avançades amb instrumental punter; rebre les explicacions pertinents per 
especialistes en la matèria; facilitar als alumnes una experiència pràctica d’extracció 
de mostres, muntatge i manipulació de l’instrumental e interpretació en directe de les 
imatges que observaven així com de les analítiques composicionals de les mostres en 
forma d’espectre i taules que es van obtindre durant la fase d’experimentació. 
L’estudi era merament  indicatiu, útil per a conèixer i caracteritzar els elements de les 
mostres i fer la comparativa d’imatges dels dos tipus d’ossos. 
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RESULTATS I CONCLUSIONS: 
 
Densitat òssia: 
 
 

Mostra J M(g) V(ml) 
Densitat 

(g/ml) 

Llargària 

(cm) 

Diàmetre 

(cm) 

Granja (G) 25.249 25 1.00996 12.5 0.70 

Camperol(C) 16.702 16 1.043875 12.9 0.61 

 

Mostra S M(g) V(ml) 
Densitat 

(g/ml) 
  

Granja (G) 
M1 = 17.736 

M2 = 18.635 

V1 = 17 

V2 = 17 

1.0433 

1.0962 
  

Camperol(C) 
M1 = 27.178 

M2 = 21.302 

V1 = 22 

V2 = 20 

1.2354 

1.0651 
  

 

Mostra A M(g) V(ml) 
Densitat 

(g/ml) 

Llargària 

(cm) 

Diàmetre 

(cm) 

Granja (G) 
35.383 

33.968 

30 

22 

1.1794 

1.544 

12.9 

12 

1.18 

1.1 

Camperol(C) 
24.710 

23.053 

22 

22 

1.1231 

1.0478 

12.9 

12 

0.97 

0.96 

 

Mostra M M(g) V(ml) 
Densitat 

(g/ml) 

Llargària 

(cm) 

Diàmetre 

(cm) 

Granja (G) 
20.100 

22.630 

20 

20 

1.005 

1.1315 

17 

17 

0.84 

0.86 

Camperol(C) 
32.097 

33.115 

30 

30 

1.0694 

1.1038 

13 

13 

1.08 

1.05 

 

Mostra N M(g) V(ml) 
Densitat 

(g/ml) 

Llargària 

(cm) 

Diàmetre 

(cm) 

Granja (G) 
19.096 

19.942 

19 

18 

1.0050 

1.1078 
11.5 0.85 

Camperol(C) 
32.490 

33.659 

30 

32 

1.085 

1.0917 
14 1.19 

 
 Densitat òssia mitjana (granja):   Dgranja    = 1.1246 g/ml 
 
 Densitat òssia mitjana (camperol):  Dcamperol = 1.0914 g/ml 
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Imatges MEB dels ossos de pollastres a diferents augments 

  

  

GRANJA CAMPEROL 
 
 
Pel que fa a la densitat òssia, tot i que visualment s'intueixen certes diferències, aquestes no 
es manifesten de manera significativa en els càlculs comparatius entre la densitat dels ossos 
dels pollastres camperols i dels de granja. Pot ser que les diferències per a una mateixa 
massa es deuen a l’edat, ja que els de granja (criats en galpons) per selecció genètica de les 
races i perquè reben més suplements, arriben abans al sacrifici i, per tant, són més jóvens 
que els camperols [16]. En concret, en les tècniques i protocols de producció vigents, els 
pollastres de granja amb una massa de 2-2’5 kg són sacrificats als 42 dies i els pollastres 
camperols intensius de 2’5-3 kg, als 56 dies i els camperols extensius de 2-2’5 kg, als 88-
100 dies [17].  

Les mostres han estat proporcionades per l’alumnat per fomentar la seua implicació en el 
procés d’investigació i tot i que es va insistir en una massa determinada, no s’haja complit. 
Una exigència que es feu als alumnes, era dur l’etiquetatge dels pollastres que compraren, 
cosa que no van fer i això és un detall força important perquè les modalitats de criança són 
molt diverses dins dels pollastres camperols i fins i tot es pot vendre com a camperol un 
pollastre que no haja tingut accés a l’aire lliure en cap moment del seu creixement, amb la 
qual cosa, els resultats amb el pollastre de granja estàndard, serien semblants. 

Tot i que, no s'han apreciat diferències significatives en el valor de la densitat, a nivell visual 
sí que es pot observar certa diferència. 
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Resistència mecànica:  
 

J 
C1(kg) G1 (kg) 

4.9 5.23 

 

S 

Abans de Nadal Després de Nadal 

C1 G1 C2 G2 

5 5.5 4 5.16 

*han estat congelats i descongelats 
 

A 
C2(kg) G2(kg) 

3 5 

 

N 
C2(kg) G2 (kg) 

7.9 6.56 

 

M 
C1(kg) G1 (kg) 

5.5 4.5 

 
Els resultats no són concloents; potser el muntatge experimental siga massa simple o no siga 
l’adequat per a mesurar una magnitud complexa en la biomecànica dels ossos [11] [12]. Tot 
i això, ha servit perquè l’alumnat fera diversos replantejaments experimentals fins arribar al 
que han considerat més adient. 

 

Descalcificació: El pollastre camperol ha perdut més massa que el de granja, però el seu 
comportament al ser punxat per una agulla entomològica denota una major resistència o 
duresa. Al cap de quinze dies de mantindre els dos tipus d’ossos en el mateix volum de 
vinagre (àcid acètic) 170 ml, l’observació qualitativa 
és que l’os de granja es pot travessar totalment amb 
una agulla entomològica i el de corral, es clava 
l’agulla però no el pot travessar. En els dos tipus 
d’ossos es travessa per l’epífisi, però sols el de granja 
per la diàfisi. 

La matriu òssia proporciona les característiques i 
propietats específiques als ossos [5]. La fortalesa de 
l’ós és una combinació de la matriu proteica de 
col·lagen i proteoglicans i la inorgànica de sals de 
calci. La síntesi de les proteïnes està influïda per la 
vitamina D i el sol, estimula la síntesi de la mateixa a 
partir de la provitamina D. Els pollastres de granja no 
estan a l’aire lliure, per tant els seus ossos deurien de 
ser menys resistents, si no s’observen diferències 
significatives pot ser degut als suplements de calci en 
la seua alimentació i al fet que són sacrificats a una 
edat molt jove si tenim en compte que un pollastre pot 
arribar a viure de 10 a 15 anys. 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 

 

13 
 

Les sals minerals es dipositen en una retícula de fibres de col·lagen; si falten fibres de 
col·lagen, tenim ossos de cristall, que es trenquen amb molta facilitat i si falten sals 
minerals, els ossos es tornen flexibles. Això ho havem comprovat experimentalment atacant 
els dos tipus d’ossos amb vinagre, que destrueix la matriu mineralitzada (carbonat de calci) i 
fa que puguem doblar els ossos [9]. 

 
 
Anàlisi al MEB:   
 
 Anàlisi Espectral 

Gràfic Percentual 

C
A

M
P

E
R

O
L 

 

 

 

G
R

A
N

JA
 

 

 

 

Comparativa de l'anàlisi espectral (gràfic - columna esquerra, percentual - columna detra) de les mostres òssies 
de pollastres camperols (fila superior) i pollastres de granja (fila inferior) 

 
S’observa una matriu més uniforme en els ossos camperols; menys uniforme i 
desestructurada en els de granja. Pel que fa als percentatges relatius de components (no són 
valors absoluts, estan referits al punt de la mostra on s’ha punxat per a fer l’anàlisi): no hi ha 
massa diferències, però el camperol conté més carboni, fòsfor i menys calci que el de granja, 
que pot ser haja estat suplementada la seua alimentació.  

Es tracta d’un anàlisi semiquantitatiu i l’objectiu, era que l’alumnat poguera conèixer altres 
mètodes de mesura en l’experimentació. 
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Comparativa mètodes de criança pollastres de granja (d’engreixament o broiler intensiu) i 
camperol. 
 
Els pollastres en el medi natural tenen una vida mitjana entre 7-10 anys, en condicions 
òptimes, poden arribar als 15 anys. Per a viure necessiten poc: un lloc segur on fer el niu i 
passar la nit, un poc d’herba i sòl on buscar aliment, molt de sol i una jerarquia social ben 
establida [2]. 

Condicions de criança dels pollastres de granja (d’engreixament) de massa lleugera (1’5 kg - 
1’8 Kg): l’àrea de criança s’anomena “galpón”, no ixen a l’aire lliure; es ventila 
artificialment per a evitar rescalfament que podria afectar a les cries; llum artificial; densitat 
poblacional: de 35 a 40 pollastres/m2  (aquesta densitat s’ha reduït de 33 – 43 Kg de 
pollastre per metre quadrat, la massa de les aus és de 1 a 3 kg); espai del menjador: 65 
aus/per a plats de 33 cm; alimentació en molles i pelets; edat de sacrifici: 32 dies [16] [1].                      

Condicions de criança dels pollastres camperols: alimentació basada en cereals (70%) que 
evita o prohibeix l’ús de preparats farmacèutics potenciadors del creixement; espais obert 
d’allotjament que permeten el pas natural de l’aire, llum i calor solar; cria a l’aire lliure, 
pasturatge, mitjançant el lliure accés de les aus a parcs adossats als allotjaments; mètodes de 
manipulació menys agressius dels exemplars, com ara una menor densitat de població (12 – 
13 aus/m2) i pràctiques menys traumàtiques de manipulació; els parcs cal que tinguen herba 
i/o vegetació natural i la seua superfície deu permetre una densitat animal màxima de 2 
pollastres/m2 ; duració del període de criança mínim de 77 dies; els pollastres de corral o 
camperols, poden ser criats en galliners, en parcs annexes als galliners o en llibertat [17].  

A l’estudiar les condicions de criança, l’alumnat ha manifestat que sí que han trobat 
diferències organolèptiques entre els dos tipus de pollastres.  

A més a més, consideren que per motius ètics, no es justifica una criança intensiva en 
galpons, sense que els animals tinguen la possibilitat d’aire lliure i sol. 

Tot i que els resultats no han estat concloents i no ens permeten afirmar ni rebutjar la 
hipòtesi inicial, han servit per a fer-los reflexionar al voltat de tot el procés 
d’experimentació,com ara: La importància d’etiquetar correctament cadascuna de les 
mostres i la necessitat en les investigacions d'estudis posteriors més profunds, que 
complementen la tasca portada a terme, en els aspectes que aquesta puga ser deficitària, i 
que confirmen els resultats obtinguts. 

Ha estat curiós, veure i comprovar que quan alguna cosa no eixia, segons allò “esperat”, 
intentaven buscar-li explicacions. Han estat fent “feed-back” en la investigació o 
replantejament.  

El procés d’investigació s’anava obrint a altres possibilitats i nosaltres els féiem veure, 
també la importància d’acotar el camp i fixar variables, per a que els resultats foren fiables. 

S’han adonat que en un procés d’investigació tots els passos del procés són igualment 
importants i que si no es realitzen de manera adequada, pot influir en el resultat final de la 
investigació. I que tan important és fer bé el procés de mesura, com plantejar unes hipòtesi 
adequades de partida i interpretar els resultats finals. 

S’ha allargat massa en el temps per a d’ells. Tot i que la part experimental estava quasi 
acabada abans de Nadal, però han continuat després de les vacances i això els ha fet perdre 
un poc el fil i l’entusiasme inicial; no a tots, ja que uns quants han plantejat de tornar a 
realitzar l’experiència i fer totes les mesures, “acotant més les mostres i evitant les errades 
comeses en la primera investigació” (paraules textuals). 
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Pel que fa al treball del laboratori, els ha costat arreplegar el material i conservar l’ordre. 
Calia insistir, no a tots, en la necessitat que l’entorn del laboratori estiguera net i ordenat 
després de cada sessió. 
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