
 

 
El projecte LEONARDO DA VINCI – GENIAL (Gentechnik in Ausbildung und 
Labor / vocational training in Gene technology) ha servit per a elaborar un 
conjunt de materials per treballar els continguts sobre enginyeria genètica amb 
alumnes del batxillerat científic o amb alumnes que fan estudis de formació 
professional relacionats amb la biotecnologia. L’elecció del tema sobre el qual 
es desenvolupen els continguts s’ha fet en base a la rellevància dels seus 
continguts per a la societat actual. En l’elaboració del projecte han participat 
centres d’educació secundària, departaments universitaris i empreses privades 
d’Alemanya, Grècia, Gales, Hongria, Dinamarca i Suècia. 
 
Els materials estan dissenyats per un total de 100 hores de formació repartides 
al 50% entre sessions teòriques i sessions pràctiques. Les sessions pràctiques 
es centren en un cas real: l’obtenció d’una soca de bacteris (Escherichia coli) 
transgènics als quals es transfereix el gen de la proteïna gfp, responsable de la 
bioluminescència de la medusa Aequorea victoria.  
Una altra característica destacable dels materials del projecte és l’estructuració 
de les sessions teòriques basada en la metodologia SOL (Selbstorganisiertes 
Lernen / Self Organised Learning), conjunt de tècniques de treball cooperatiu 
amb diferents formes de gestió d’aula i d’interacció entre els estudiants, 
depenent del moment de la seqüència didàctica. Aquesta metodologia és molt 
adequada pel desenvolupament d’un aprenentatge basat en competències com 
actualment proposen els currículums vigents a tots els països de la Comunitat 
Europea. 
 

 

Els materials del projecte inclouen no només els full de treball i protocols de 
laboratori sinó també les programacions i guies didàctiques d’activitats, així 
com les bases teòriques de la metodologia SOL (Self Organised Learning). El 
conjunt de materials del projecte és força exhaustiu amb l’objectiu que cada 
professor/a triï aquelles parts i activitats que s’adeqüin més a les necessitats 
dels seus estudiants.  Per altra banda, les metodologies de treball explicades 



en el projecte són generalitzables a altres parts del currículum de ciències i 
també a d’altres matèries. 
 
La totalitat de materials del projecte es pot consultar i descarregar lliurement 
on-line des del web: 
http://uways.net/genialcurriculum/genialcd/genial_.htm 
 
 
Una de les activitats de difusió d’aquest projecte ha estat el curs de formació 
anomenat Gene Technology in Education: Cloning Experiments in the 
Laboratory and the Teaching Method Self Organized Learning. Aquesta activitat 
de formació s’ha adreçat a professorat de secundària de la Comunitat Europea 
i s’ha dut a terme al Oberstufenzentrum Lise Meitner de Berlin entre el 3 i el 9 
d’octubre de 2010. L’assistència a aquesta activitat es podia finançar en el 
marc del programa “Lifelong Learning Programme (LLL)” de les ajudes per a 
personal educatiu Comenius - Grundtvig. Al llarg del curs de formació es van 
dur a terme: sessions teòrico - pràctiques sobre els continguts més rellevants 
de tot el projecte, les principals activitats de laboratori del projecte i xerrades 
addicionals sobre diversos temes: el sistema educatiu d’Alemanya, 
l’organització dels centres d’ensenyament secundari especialitzats en formació 
científica, les tasques del comitè de bioètica d’Alemanya i els avenços actuals 
en biotecnologia de les plantes. 
 

 

 
 

 

 
 


