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1. INTRODUCCIÓ 

El meu treball de recerca porta per títol “L’evolució de la flora bacteriana del iogurt”. 

La part central del treball consistirà en observar l’evolució dels dos bacteris més comuns que 

conté el iogurt al llarg del temps i en diferents condicions. Aquests bacteris són el 

Lactobacillus bulgaricus i l’Streptococcus termophilus. 

He escollit aquest tema perquè m’agrada la biologia, especialment la part de 

microorganismes, a més a més, espero que una vegada acabat el treball pugui tenir uns 

coneixements de microbiologia bastant més amplis. 

Aquest treball de recerca consta de dues parts: la primera, que és la part teòrica i la 

segona, que és la part pràctica. 

En la part teòrica una de les finalitats és aprofundir els meus coneixements en 

microbiologia focalitzant-me en els microorganismes que hi ha al iogurt. 

En la part pràctica la finalitat principal és estudiar l’evolució de la flora bacteriana del 

iogurt tenint en compte la temperatura i el pH. 

Per poder dur a terme el treball m’he proposat una sèrie d’objectius. Aquests són: 

1. Conèixer quins són els microorganismes que conté el iogurt. 

2. Saber en quina proporció es troben els microorganismes que hi ha al iogurt. 

3. Investigar si la temperatura influeix en el creixement dels bacteris. 

4. Observar si a mesura que avança la data de caducitat varia les proporcions 

d’aquests bacteris i del medi on viuen. 

5. Veure l’evolució del pH d’un iogurt durant 3 mesos després de la data de caducitat. 

6. Saber si els alumnes de l’INS Sant Just Desvern saben diferenciar entre data de 

caducitat i data de consum preferent. 

7. Comprovar si el coneixement que creuen que tenen els alumnes és el que tenen. 

8. Analitzar si els resultats obtinguts estan influenciats per l’edat o el sexe. 

9. Entrevistar a un microbiòleg professional per saber com treballen. 

 

A partir d’aquests objectius he fet les següents hipòtesis: 

1. Crec que el iogurt no contindrà més de 10 microorganismes. 
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2. Potser tots els microorganismes es troben en igual proporció. 

3. Probablement com més temperatura menys bacteris creixen. Encara que també 

crec que hi ha un límit de temperatura. 

4. A mesura que passa la data de caducitat diria que disminueix la quantitat de 

bacteris del iogurt. 

5. Segurament el pH és mantindrà sempre amb el mateix valor. 

6. Crec que la majoria dels alumnes sabran diferenciar entre data de caducitat i data 

de consum preferent. 

7. Potser els alumnes de l’INS Sant Just Desvern tindran un coneixement menys 

elevat del que pensen que tenen. 

8. Probablement la majoria de les respostes de l’enquesta vindran condicionades per 

l’edat. 

9. Crec que després de fer l’entrevista veuré que hi ha molta diferència entre com 

treballen els professionals i com he dut a terme la meva pràctica. 

Crec que la part pràctica serà la més difícil, ja que m’hauré de documentar de tot el 

material necessari per fer-la i saber si disposo d’instal·lacions adequades per dur-la a terme. 

Tampoc sé si podré aconseguir tot aquest material. A més a més, hauré de buscar quins 

processos he de seguir per poder cultivar i observar els bacteris. En canvi, la part teòrica 

tractarà principalment de buscar informació i redactar-la, cosa que trobo més laboriosa, però 

alhora més senzilla. 
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2. MICROBIOLOGIA 

Què és la microbiologia? 

És l’estudi dels microorganismes, un extens i variat grup d’organismes microscòpics 

que existeixen com cèl·lules aïllades o agrupacions cel·lulars. 

La microbiologia també inclou l’estudi dels virus, encara que no se’ls considera 

éssers vius. Les cèl·lules bacterianes són diferents de les cèl·lules animals i de les plantes. 

La seva principal funció és estudiar les cèl·lules vives i saber-ne el seu funcionament a 

escala microscòpica. També investiga la diversitat microbiana i la seva evolució, és a dir, 

com i per què apareixen els diferents tipus de microorganismes. 

Aquesta ciència ha fet contribucions fonamentals en la biologia i la medicina, 

especialment als camps de la bioquímica, la genètica i la biologia cel·lular. Els 

microorganismes tenen moltes característiques que els fan organismes ideals per a 

l’experimentació. Les seves característiques principals són: 

Ser bastant petits, per la qual cosa no consumeixen molts recursos. 

Alguns tenen temps de generació generalment molt curts. 

Poden sobreviure fàcilment separades d’altres cèl·lules. 

Els que són eucariotes unicel·lulars es reprodueixen per mitosis i els procariotes 

mitjançant divisió binària. Això permet la propagació de poblacions clòniques genèticament 

iguals. 

Poden romandre congelats per grans períodes de temps. Encara i quan el 90 % de 

les cèl·lules moren en el procés de congelació, hi ha milions de cèl·lules vives en cada 

mil·lilitre de líquid de cultiu. 

L’extensa caracterització dels microorganismes ha permès que aquests siguin fets 

servir en la indústria alimentària com a eines experimentals en diferents branques de la 

bioenginyeria. 

 

Actualment, el coneixement microbiològic s’ha especialitzat tant que ens el trobem 

dividit en: 
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* Fisiologia microbiana: estudi a nivell bioquímic del funcionament de les cèl·lules 

dels microorganismes. Inclou l’estudi del creixement, el metabolisme i l’estructura 

microbiana. 

*Genètica microbiana: estudi de l’organització i regulació dels gens microbians i com 

afecten aquests en el funcionament de les cèl·lules. Està molt relacionada amb la biologia 

molecular. 

*Microbiologia clínica: estudia la morfologia dels microorganismes. 

*Microbiologia mèdica: estudi del paper dels microorganismes en les malalties 

humanes. Inclou l’estudi dels bacteris patògens* i l’epidemiologia i està relacionada amb 

l’estudi de la patologia de la malaltia i amb la immunologia. 

*Microbiologia veterinària: estudi del paper dels microbis en la medicina veterinària. 

*Microbiologia ambiental: estudi de la funció i diversitat dels microorganismes en els 

seus entorns naturals. 

*Microbiologia evolutiva: estudi de l’evolució dels microorganismes. 

*Microbiologia industrial: estudia l’explotació dels microorganismes per a ús en 

processos industrials. Exemples són la fermentació industrial i el tractament d’aigües 

residuals. Molt propera a la indústria de la biotecnologia. 

*Aeromicrobiologia: estudi dels microorganismes transportats per l’aire. 

*Microbiologia dels aliments: estudi dels microorganismes que espatllen els aliments. 

*Microbiologia espacial: Estudi dels microorganismes presents en l'espai 

extraterrestre, en les estacions espacials, en les naus espacials. 

2.1. Personatges importants en microbiologia 

A continuació parlaré de dos personatges decisius en el món de la microbiologia: 

ROBERT KOCH 

Metge i microbiòleg alemany. L’avenç més important que va aconseguir Robert Koch 

en el camp de la bacteriologia mèdica, branca de la microbiologia, està relacionat amb la 

tuberculosi. 

Al 1881, quan Koch va començar els estudis una de cada set morts en l’ésser humà 

era deguda a la tuberculosi. Des del principi, l’objectiu de Koch era detectar l’agent causal 
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de la malaltia i per això va utilitzar tots els mètodes que s’havien desenvolupat prèviament: 

microscòpia, tinció de teixits, aïllament en cultius i inoculació en animals. 

Com ara sabem, el bacil de la tuberculosis Mycobacterium tuberculosis és molt difícil 

de tenyir degut a que té grans quantitats de lípids a la superfície. Però Koch va dissenyar un 

procediment per tenyir-los, va utilitzar blau de metilè alcalí juntament amb un segon colorant 

anomenat marró bismarck. Aquest últim tenyia només el teixit. Seguint aquest mètode Koch 

va arribar a observar les cèl·lules bacil·lars que provocaven la tuberculosi. Com que la 

identificació d’un microorganisme associat a la tuberculosi no era suficient, Koch tenia que 

cultivar aquests microorganismes per demostrar que causaven tuberculosi. 

L’obtenció de cultius no va resultar gens fàcil, però finalment Koch va aconseguir 

colònies dels bacils de la tuberculosi sobre sèrum de sang coagulada. Posteriorment va 

utilitzar agar, com agent solidificant. Amb condicions òptimes M. tuberculosis creix molt 

lentament en cultiu, però la paciència de Koch va fer possible l’obtenció de cultius purs. A 

partir d’aquí, ja va ser relativament fàcil obtenir una prova definitiva de que l’organisme que 

havia estat aïllat era la verdadera causa de la tuberculosi. 

Koch va infectar coballes, ja que aquestes eren fàcilment infectades per els bacils de 

la tuberculosi. Més tard, Koch va demostrar que els animals malalts transmetien la malaltia 

als animals sans. És llavors, quan Koch va poder dir amb certesa les causes de la 

tuberculosi. A part del gran descobriment de les causes de la tuberculosi també va descobrir 

com aïllar l’agent que provoca el còlera, entre d’altres. Koch va rebre el Premi Nobel de 

Fisiologia i Medicina l’any 1905, just cinc anys abans de la seva mort. 

ALEXANDER FLEMING 

Alexander Fleming va néixer l’agost de 1881 a prop de Darvel, Ayr, Escòcia. 

Es va formar i després va treballar de metge especialitzat en microbiologia a 

l’hospital St. Mary’s de la Universitat de Londres. 

Durant la Primera Guerra Mundial va ser metge militar francès i va quedar 

impressionat per la gran mortalitat causada per les ferides de metralla infectades en els 

hospitals de campanya. Al final de la guerra, va retornar a l’hospital St. Mary’s on va dedicar-

se a la cerca d’un nou mètode antisèptic per evitar la dura agonia provocada per les ferides 

infectades. 

Al setembre de 1928 realitzava diversos experiments en el seu laboratori i en 

inspeccionar els seus cultius abans de destruir-los va notar que la colònia d’un fong havia 

crescut espontàniament, com un contaminant, en una de les plaques de Petri sembrades 
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amb Staphylococcus aureus (estafilococ daurat). Fleming va observar més tard les plaques i 

va comprovar que les colònies bacterianes que es trobaven al voltant del fong, posteriorment 

identificat com Penicillium notatum (fig. 2.1.), eren transparents a causa de la mort dels 

bacteris de la placa i descobrí així la penicil·lina. 

 
Figura 2.1.  Placa de Petri amb el fong 
productor de la penicil·lina. Extreta de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fleming 

Fleming va comunicar el seu descobriment el 1929, al British Journal of Experimental 

Pathology. 

Durant la Segona Guerra Mundial, dos químics (Chain i Florey) van desenvolupar un 

mètode de purificació de la penicil·lina que va permetre la seva síntesi i distribució comercial 

per la resta de la població. 

El 1945 Fleming va compartir el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina amb el científics 

britànics Howard Walter Florey i Ernst Boris Chain per les seves contribucions al 

desenvolupament de la penicil·lina. 

 



Bacteris 

-11- 

 

3. BACTERIS 

Els bacteris són microorganismes procariotes i unicel·lulars, encara que poden 

formar colònies. 

Generalment tenen paret cel·lular, formada per pèptids i glúcids. Molts bacteris 

disposen de flagels o d’altres sistemes que els hi donen mobilitat. 

De l’estudi dels bacteris se’n carrega la bacteriologia, una branca de la microbiologia. 

En el cos humà, per cada cèl·lula humana n’hi ha deu de bacterianes. Es concentren 

principalment a la pell i en els òrgans que participen en el procés de digestió. La majoria dels 

bacteris que tenim al cos són inofensius o beneficiosos. Per altra banda, també existeixen 

bacteris patògens que poden causar malalties infeccioses com el còlera, la sífilis, la lepra... 

3.1. Morfologia bacteriana 

Els bacteris presenten una àmplia varietat de mides i formes. La majoria dels bacteris 

presenten una mida deu vegades menor a la de les cèl·lules eucariotes, és a dir, entre 0,5 i 

5 µm. Encara que hi ha algunes espècies com la Thiomargarita namibiensis i l’Epulopiscium 

fishelsoni que arriben als 0,5 mm i són visibles a ull nu. 

Segons la morfologia es poden distingir 3 tipus de bacteris tal i com podem observar 

en la figura 3.1. 

*Cocs*. El nom prové del grec “kókkos” que significa gra. Són de forma esfèrica. 

-Diplococ: cocs en grups de dos. Ex: Neisseria gonorrhoeae 

-Tetracoc: cocs en grups de quatre. 

-Estreptococs: cocs en cadenes. Ex: Streptococcus thermophilus 

-Estafilococs: cocs en agrupacions irregulars o en carràs. Ex: Staphylococcus aureus 

*Bacils*. Prové del llatí “baculus” que significa vareta. Tenen forma de bastonet. Ex: 

Mycobacterium 

*Formes helicoïdals: 

-Vibri: són lleugerament corbats i en forma de cacauet. 

-Espiril: en forma de tirabuixó amb helicoïdal rígida. 

-Espiroqueta: en forma de tirabuixó amb helicoïdal. 
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Figura 3.1.  Tipus de morfologia dels bacteris. Extreta de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria#Morfolog.C3.ADa_bacteriana. 
Modificada. 

3.2. Estructura de les cèl·lules bacterianes 

Els bacteris són estructures relativament senzilles. Les seves dimensions són molt 

reduïdes, uns 2 µm d’amplada per uns 7-8 µm de llargada. 

No tenen nucli amb la seva pròpia membrana, però si que tenen un nucleoide, una 

estructura elemental que conté una gran molècula circular de DNA. Tenen citoplasma, 

encara que aquest no conté cap orgànul. En el citoplasma es poden apreciar plasmidis, 

petites molècules circulars de DNA que contenen gens, també hi ha els ribosomes que 

s’utilitzen per fer la síntesi de proteïnes i també conté els vacúols, aquests són grànuls que 

contenen substàncies de reserva. 

El citoplasma està envoltat per la membrana citoplasmàtica que està composada 

principalment per lípids. També posseeixen una paret cel·lular composada per pèptids i 

glúcids (mureïna*). Alguns bacteris, també presenten una segona membrana lipídica 

anomenada membrana externa. Segons el tipus de membrana citoplasmàtica els bacteris 

poden ser gram+ o gram -. Si són gram +, significa que a l’aplicar la tinció de gram és 

tenyeixen de color violeta. Això és degut a què tenen una capa de pèptids i glúcids que fa 

que retinguin aquest color. En canvi, els gram -, tenen la seva paret més fina que la dels 

gram + i recobrint-la tenen una membrana lipídica. Aquesta última capa en contacte amb 
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l’alcohol es desfà i la paret queda tenyida amb el segon colorant de rosat. És a dir, la 

diferència entre les partícules gram + i gram -, és que les gram + tenen la paret de pèptids i 

glúcids més gruixuda i els gram + tenen sobre de la paret fina una membrana lipídica. El 

mètode de tinció gram es troba explicat a l’apartat de materials i mètode, punt 6.2. 

També hi ha alguns bacteris que tenen una càpsula, que és una capa rígida amb el 

cantó ben definit format per una sèrie de polímers orgànics que tenen alguns bacteris 

(gram+ i gram-) i que es dipositen a l’exterior de la seva paret cel·lular. D’altres que 

desenvolupen endoespores, això els hi dóna l’habilitat de resistir en condicions extremes. 

Entre les formacions exteriors de les cèl·lules bacterianes destaquen els flagels i els 

pili. Els flagels són els orgànuls que li donen mobilitat al bacteri. El pili són estructures en 

forma de cabells més curtes i fines que els flagels que es troben a la superfície de molts 

bacteris. S’utilitzen en la conjugació bacteriana per transferir material genètic. 

A continuació, es pot observar un esquema de les parts d’un bacteri (fig 3.2): 

Figura 3.2.  Parts d’una cèl·lula bacteriana. a) Pili, b) 
Ribosomes, c) Càpsula, d) Paret cel·lular, e) Flagels, f) 
Citoplasma, g) Vacúol, h) Plasmidi, i) Nucleoide, j) Membrana 
citoplasmàtica. Extreta de: http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria 
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3.3. Reproducció bacteriana 

Generalment els bacteris es reprodueixen per bipartició, com es pot veure en la 

figura 3.3: 

 

Figura 3.3.  Reproducció bacteriana. Extreta de: 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Bacteria.htm. Modificada. 

Després de la duplicació del DNA, que està dirigida per la DNA-polimerasa que es 

troba en els mesosomes, la paret bacteriana creix fins a formar un envà transversal 

separador dels dos nous bacteris. Aquest procés és degut principalment a la DNA- 

polimerasa, que és una proteïna enzimàtica encarregada de duplicar les cadenes de DNA 

durant la replicació. 

A més a més, en aquest tipus de reproducció asexual, els bacteris tenen uns 

mecanismes de reproducció sexual o parasexual mitjançant els quals s’intercanvien 

fragments de DNA. 

Aquesta reproducció sexual o parasexual pot realitzar-se per transformació, per 

conjugació o per transducció. La transformació consisteix en l’intercanvi de material genètic 

produït quan un bacteri és capaç de captar fragments de DNA d’un altre bacteri que es troba 

dispers en el medi on viu. Com podem veure el la figura 3.4. 
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Figura 3.4.  Procés de transformació cel·lular. Extreta de: 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Bacteria.htm. 
Modificada. 

En el cas de la conjugació, un bacteri donador transmet a través d’un pont anomenat 

pili, un fragment de DNA a un bacteri receptor. El bacteri donador té un plasmidi, a més del 

cromosoma bacterià. 

L’últim i tercer cas seria la transducció. Aquesta consisteix en la transferència del 

DNA bacterià a un altre. Es realitza a través d’un virus bacteriòfag que es comporta com un 

vector intermediari entre els dos bacteris. 

3.4. Metabolisme bacterià 

Els bacteris posseeixen una gran varietat de vies metabòliques. Alguns bacteris 

depenen d’una font de carboni orgànic i són anomenats heteròtrofs, mentre que d’altres 

només requereixen d’una font de carboni inorgànic com el diòxid de carboni i, s’anomenen 

autòtrofs. Si obtenen energia oxidant compostos químics es classifiquen com a quimiòtrofs 

mentre que aquells que obtenen energia de la llum gràcies a la fotosíntesi, són fotòtrofs. 

Si combinem el tipus de font de carboni amb la font d’energia (taula 3.1), podem tenir 

organismes fotoautòtrofs, si la font de carboni és inorgànica i la font d’energia és la llum. 

Fotoheteròtrofs si la font de carboni és orgànica i la font d’energia és la llum. Quimioautòtrofs 

si la font de carboni és inorgànica i l’energia l’obtenen de l’oxidació de substrats. 

Quimioheteròtrofs si la font de carboni és orgànica i l’energia l’obtenen de l’oxidació de 

substrats. Aquells que utilitzen compostos inorgànics com ara l’aigua, hidrogen, amoníac, 

també s’anomenen litòtrofs. 
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  Font d’energia  

  Llum (fotòtrof) 
Substrats oxidables 

(quimiòtrof) 

Matèria orgànica (heteròtrof) 
Fotoorganòtrof/ 

Fotoheteròtrof 

Quimioorganòtrof/ 

Quimioheteròtrof Font de 

carboni  
Matèria inorgànica (autòtrof) 

Fotolitòtrof/ 

Fotoautòtrof 

Quimiolitòtrof/ 

Quimioautòtrof 

Taula 3.1.  Classificació dels organismes segons el seu metabolisme.  Extreta de: pròpia 

 

El tipus de metabolisme energètic, l’origen dels equivalents reductors usats i la font 

de carboni poden combinar-se de diferent manera en diferents organismes, fins i tot, poden 

canviar en un mateix organisme depenent de les condicions externes. 

Molts bacteris poden classificar-se en tres grups diferents depenent de la seva 

resposta a l’oxigen: 

� Els bacteris que només poden créixer en presència d’oxigen s’anomenen aeròbics. 

� Els bacteris que només creixen en absència d’oxigen són els bacteris anaeròbics*. 

� Els bacteris que poden desenvolupar-se tant amb presència com en absència 

d’oxigen són els anaeròbics* facultatius. 
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4. BACTERIS DEL IOGURT 

En aquest apartat em centraré en els dos bacteris que apareixen en la fermentació 

de la llet. Aquests són el Lactobacillus bulgaricus i l’Streptococcus thermophilus. 

4.1. Gènere Lactobacillus 

Aquests bacteris es troben àmpliament distribuïts en els vegetals, carns i peixos. 

Formen part de la flora normal de la boca, tracte intestinal i aparell reproductor 

femení humà i de molts animals. No són considerats patògens, és a dir, no provoquen 

malalties. Tenen una gran importància industrial ja que s’utilitzen en diversos processos de 

fermentació làctica (iogurts, formatges....). També intervenen en la fabricació de productes 

derivats dels vegetals (pebrots, olives...). 

Són bacils llargs amb morfologia cocobacilar. Freqüentment formen cadenes. Són 

Gram-positius, immòbils, encara que existeixen algunes espècies mòbils. La seva 

característica principal és la de fermentar sucre amb producció d’àcid làctic, poden ser 

homofermentadors* o heterofermentadors*. El seu creixement es veu afavorit de forma 

anaeròbica o amb poc oxigen. Creixen entre 2ºC i 53ºC , encara que la temperatura òptima 

és entre 30ºC i 40ºC. Creixen de forma òptima amb un pH entre 5,5-6,2. Estan descrits en 7 

grups (A-G) de lactobacils. S’han descrit més de 100 espècies diferents i l’espècie tipus és 

Lactobacillus delbrueckii que pertany al grup E. 

Per el seu creixement es necessiten medis nutricionals complexos , amb aminoàcids, 

pèptids, derivats d’àcids nucleics, vitamines, sals, àcids grassos i carbohidrats fermentables. 

El medi de cultiu més utilitzat és el medi MRS descrit per Mam, Rogosa i Sharpe el 1960. 

Aquest medi conté a més a més de magnesi, manganès acetat i polisorbat 80 que faciliten el 

creixement dels bacils làctics. El medi MRS està especialment recomanat per l’enumeració i 

el manteniment dels bacils làctics, ja sigui per la tècnica del número més probable (NMP*) 

en brou o per sembra en massa. El problema d’aquest medi és que sol presentar 

contaminacions freqüents. Aquest medi va ser modificat al mLSM al que se li afegeix àcid 

acètic com agent selectiu. 

També s’utilitza el medi LS-agar formulat per la CeNAN, Centre Nacional 

d’Alimentació i Nutrició (1982), per aïllar microorganismes del iogurt. Aquest medi s’utilitza 

per dur a terme l’enumeració de Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. 

Aquest medi conté triptona, peptona de soja, estrats de carn i de llevat, cisteïna, clorur de 
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sodi, dextrosa i agar a un pH de 6,7 (Taula 12.1 de l’annex 12.1). A part se li afegeix llet 

descremada i una solució estèril de TTC (clorur de trifeniltetrazoli) a l’1%. 

Per dur a terme la meva part pràctica utilitzaré el medi MRS, ja que és el que 

actualment s’utilitza per fer el recompte del gènere Lactobacillus. En el meu cas vull 

observar els Lactobacillus bulgaricus. Aquests creixen en anaerobiosis, és a dir, amb un 

medi el qual no contingui oxigen (O2). Composició descrita a l’annex (12.1). 

4.2. Gènere Streptococcus 

Existeixen més de 60 espècies i l’espècie tipus és l’Streptococcus pyogene, però 

l’única espècie d’Streptococcus que està associada a la tecnologia alimentària és 

l’Streptococcus thermophilus que s’utilitza a la fabricació del iogurt juntament amb 

Lactobacillus bulgaricus entre d’altres. 

L’Streptococcus thermophilus va ser descrit per primera vegada per Orla-Jensen el 

1919. El seu nom prové del terme grec “therme” que significa calor i del terme “philus” que 

significa afinitat. Són cèl·lules esfèriques o ovoides de 0,7-0,9 µm de diàmetre, distribuïdes 

en parelles o de la mateixa manera que els Lactobacillus, és a dir, formant cadenes. 

Necessiten un medi aeròbic per poder créixer. Són catalasa* negatius i gram negatius. No 

creixen en medis amb un pH superior al 9,6, ni en llet que tingui un 0,1% de blau de metilè. 

La temperatura mínima de creixement és de 19-21ºC. 

L’Streptococcus thermophilus té resistència a la calor, cosa que l’hi permet créixer a 

52ºC. Aquesta habilitat permet diferenciar als Streptococcus thermophilus dels altres 

Streptococcus. L’Streptococcus thermophilus es trobava inclòs dins del grup “altres 

estreptococs” per Schleifer i Kilpeer-Balz (1987), però actualment es troba dins del grup dels 

estreptococs orals (Hardie i Whiley, 1995). Uns altres especialistes en microbiologia van 

proposar que l’Streptococcus thermophilus estigués considerat com una subespècie de 

l’Streptococcus salivarius, ja que tenien més del 70% del DNA igual. Llavors l’Streptococcus 

thermophilus va ser acceptat com una subespècie de l’Streptococcus salivarius. 

El medi més utilitzat per l’aïllament, manteniment o cultiu i identificació 

d’Streptococcus relacionats amb productes làctics és l’agar M-17 que va ser desenvolupat 

per Teragazhi i Sandine el 1975. Posteriorment, Shankar i Davies (1977) van demostrar 

l’eficàcia d’aquest medi per l’aïllament selectiu d’Streptococcus thermophilus del iogurt. Això 

és degut a la combinació d’un efecte tap, que facilita el creixement d’Streptococcus. A part el 

medi té una elevada concentració de glicerofosfat, que inhibeix el desenvolupament dels 

Lactobacillus. Shankar i Davies van observar que es suprimeix el creixement de 
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Lactobacillus si el pH del medi M-17 és de 6,8. El CeNAN (Centre Nacional d’Alimentació i 

Nutrició), ha adaptat aquest medi de forma paral·lela amb el MRS per l’examen rutinari del 

iogurt. El medi de la CeNAN s’anomena LS-agar formulat per ella. 

El medi M17 és el que utilitzarè per dur a terme la part pràctica ja que és el que 

s’utilitza actualment per fer el recompte d’Streptococcus. En el meu cas vull observar els 

Streptococcus thermophilus. Aquests, a diferència dels Lactobacillus bulgaricus, poden 

créixer amb una atmosfera que contingui oxigen. Veure composició a la taula 12.2 de 

l’annex 12.1. 
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5. LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA: El iogurt 

La indústria alimentària és la part de la indústria que s’encarrega de l’elaboració, 

transformació, preparació, conservació i envasat dels aliments de consum humà i animal. De 

tot el que s’encarrega la indústria alimentària, també es podria definir com els processos per 

els quals ha de passar un aliment per arribar a ser comprat i lògicament consumit. 

Les matèries primeres d’aquesta indústria consisteixen principalment en productes 

d’origen vegetal (agricultura) i animal (ramaderia). 

Tot el procés que dur a terme aquesta indústria ens està afectant actualment en 

l’alimentació quotidiana ja que fa augmentar el número de possibles aliments disponibles en 

la nostra dieta. 

L’augment de la producció ha estat lligat amb un esforç progressiu en la vigilància de 

la higiene i també s’han augmentat les lleis alimentàries dels països per intentar regular i 

unificar els processos i els productes. En la indústria existeixen molts sectors com ara la 

indústria de la carn, del peix, de l’oli, del vi… Em centraré en la indústria que produeix el 

iogurt, és a dir, la indústria làctica. 

La industria làctica té com a matèria primera la llet procedent dels animals, que es 

tracta d’un dels aliments més bàsics de la humanitat. La indústria làctica té com a primera 

restricció manipular la llet per sota de 7ºC i el període d’emmagatzematge no hauria de ser 

superior a tres dies. Els processos específics d’aquesta indústria són el desnatat i la 

pasteurització. Aquesta última és el procés tèrmic amb l’objectiu de reduir els agents 

patògens com bacteris, protozous, fongs i llevats, etc., que poden existir en un aliment. 

Generalment, és usat en el tractament de líquids alimentaris, alterant el menys possible 

l’estructura física i els components químics d’aquests. Els aliments s’escalfen fins a 

temperatures que no passen els 100ºC durant pocs segons i després es refreda ràpidament. 

La llet es dedicada a la ingesta com a líquid i llet en pols, a l’elaboració de formatges, 

mantegues i margarina. 

El iogurt 

El iogurt és una substància de gust àcid i cremosa que s’obté de la fermentació de la 

llet. El procés de fermentació permet canviar les seves propietats, a fi d’augmentar-ne la 

seva durabilitat. 
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5.1. Origen del iogurt 

Tot i que no està del tot determinat, el seu origen es situa a l’Àsia central i arriba a 

Europa mitjançant Turquia i Bulgària. L’aparició del iogurt es va donar en els pobles 

nòmades, que transportaven la llet fresca que obtenien en bosses fetes de pell de cabra. La 

calor i el contacte entre la llet i la pell afavoria la multiplicació dels bacteris àcids que 

fermentaven la llet. 

Aquesta llet es convertia en una massa semisòlida i coagulada. Després de 

consumir-se el iogurt primitiu, tornaven a emplenar les bosses de llet que, gràcies als 

residus de l’aliment anterior, tornava a fermentar. El iogurt es va convertir en un aliment 

bàsic en els pobles nòmades per la facilitat de transport i de conservació. 

5.2. Bacteris que formen el iogurt 

Només es coneix com a iogurt aquella llet que ha sigut fermentada amb la 

multiplicació dels lactobacils i els estreptococs, per tant els principals components dels 

iogurts són aquestes dues classes de bacteris. Són eubacteris* i dins d’aquest grup, són 

bacteris de l’àcid làctic. Són anaeròbics tolerants a l’oxigen, grampositius i fermentatius. 

Els lactobacils són els que augmenten les defenses immunitàries i creen una barrera 

contra Escherichia coli. També són els causants de la disminució del pH i pot produir fins un 

2,7% de l’àcid làctic. També hidrolitzen les proteïnes, per aquesta raó s’alliberen aminoàcids 

que afavoreixen el desenvolupament dels Streptococcus thermophillus. Un dels tipus de 

lactobacils que es troben al iogurt i són molt beneficiosos pel nostre aparell digestiu són els 

Lactobacillus acidophillus, ja que habiten en el nostre intestí i ens protegeixen de l’efecte 

nociu d’altres microorganismes. També hi ha els Lactobacillus bulgaricus. 

Els estreptococs es troben a l’aparell gastrointestinal i produeixen àcid làctic com a 

principal producte de la fermentació. Té efectes com la reducció dels símptomes de la 

diarrea aguda causada per infeccions. També s’ha demostrat la seva capacitat contra la 

colonització de l’estómac dels Helicobacter pylori. Aquest últim bacteri és un eubacteri gram 

negatiu microaeròfil que viu a diverses parts de l’estómac i el duodè, causa una inflamació 

crònica de baixa activitat del mucus epitelial de l’estómac i està estretament associat al 

desenvolupament d’úlceres (duodenals i gàstriques) i de càncer d’estómac. 
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5.3. Procés d’elaboració 

El iogurt s’elabora a partir de llet sencera, semidesnatada o desnatada i un inòcul 

bacterià, normalment restes de iogurt ja fermentat. En el procés de fermentació, que 

acostuma a durar unes poques hores, abunden microorganismes dels gèneres Lactobacillus 

i Streptococcus. 

En el procés es genera àcid làctic a partir de la descomposició de la lactosa i petites 

proporcions d’altres àcids grassos de cadena curta, que són els responsables de l’acidesa i 

textura final del iogurt. Molt probablement aquests i altres productes de la fermentació són 

els que impedeixen el creixement de microorganismes patògens i retarden la putrefacció del 

producte. 

El procés fermentatiu es basa en una sèrie de reaccions bioquímiques relacionades 

amb el metabolisme cel·lular dels microorganismes o bacteris àcid-làctics, responsables de 

dur a terme la degradació dels carbohidrats. Els lactobacils, són bacteris que utilitzen la 

fermentació làctica per obtenir energia; aquests organismes transformen la lactosa de la llet 

en glucosa i posteriorment a àcid làctic. La lactosa (C12H22O11) s’hidrolitza fins dos glucoses 

(C6H12O6) mitjançant la lactasa. Posteriorment a través de la glicòlisis s’obté àcid pirúvic 

(C3H4O3) que finalment es transforma amb àcid làctic(C3H6O3) (fig. 5.1.). 

 
Figura 5.1.  Cicle de la lactosa.  Font: 
http://recursos.cnice.mec.es/biologia/bachillerato/segundo/biologia/ud04/02_04_04_02_035.html#. 
Modificada. 
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5.4. Principals beneficis nutricionals i saludables  

El iogurt aporta beneficis després del tractaments amb antibiòtics orals, ja que 

desprès d’aquests la flora intestinal està molt afectada. El consum de iogurt fresc i no 

pasteuritzat, amb bacteris vius, afavoreix la repoblació de l’intestí per la flora. 
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6. MATERIAL I MÈTODES 

En aquest apartat explicaré els materials i els procediments que s’han fet servir per 

poder dur a terme la part pràctica del meu treball de recerca. Aquesta principalment 

consisteix en la sembra d’una mostra de iogurt amb els dos principals bacteris d’aquest al 

llarg del temps però també hi incloc una petita pràctica que vaig realitzar per comprovar si un 

bacteri és gram positiu o gram negatiu. 

Respecte a la sembra dels bacteris el que he fet ha estat observar els Lactobacillus 

bulgaricus i Streptococcus thermophilus al llarg de 3 mesos després de la data de caducitat 

del iogurt. Això ho he fet per poder trobar les respostes a les meves preguntes, com per 

exemple si el temps i la temperatura influeix en la quantitat dels bacteris. 

6.1. Efectes de la temperatura en el desenvolupamen t 

de la flora bacteriana del iogurt 

En aquesta part del treball, s’observarà si la temperatura influeix en el 

desenvolupament de la flora bacteriana del iogurt, és a dir, si el nombre de bacteris del 

iogurt varia segons la temperatura i com evoluciona el pH. 

Sembra Lactobacillus bulgaricus  i Streptococcus thermophilus  

a) Materials: 

Els materials necessaris per dur a terme la part pràctica són els següents (taula 6.1. i 

figura 6.1.) 

Fungible Productes Mostra 
·50 Plaques de petri ·Medi MRS Acidificat ·30 iogurts 
·Tubs d’assaig ·Medi M17  
·Pipetes d’1 i 5 ml ·Aigua destil·lada (H2Od)  
·Cassoleta ·Aigua peptonada (s)  
·Indicadors de pH   
·Estufa   
·Proveta de 100 ml   
·Termòmetre    
·Gerra d’anaerobiosis   
·Generadors d’anaerobiosi   
·Balança   

Taula 6.1.  Material utilitzat en la sembra dels Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. 
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Figura 6.1. Material utilitzat en la sembra dels Lactobacillus 
thermophilus i Streptococcus thermophilus. Extreta de: pròpia. 

b) Procediments: 

Una vegada citat el material es descriurà el procediment per fer la part pràctica. 

Aquesta pràctica es divideix en dos apartats: 

1. Preparació de dilucions. 

2. Preparació medis. 

3. Diari de la pràctica. 

6.1.1. Preparació de dilucions 

1. Cada setmana i durant 3 mesos es prepara una solució mare de iogurt. Aquesta 

solució es fa amb aigua peptonada a l’1%. Es pesa 10 g de iogurt i es dissol en 10 ml 

d’aigua peptonada. 

2. S’agafa 5 tubs d’assaig. Tots els tubs s’omplen amb 9 ml menys el primer amb 8 

ml. Com es pot observar a la figura 6.2. 

 
Figura 6.2. Tubs utilitzats en la sembra 
d’Streptococcus thermophilus i Lactobacillus 
bulgaricus. Extreta de: pròpia. 
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3. S’agafa 2ml de solució mare i es passa al segon tub d’assaig. Fent una dilució 1/5. 

4. D’aquest segon tub d’assaig es passa 1 ml al tercer tub i així successivament fins 

arribar al setè tub. Fent dilucions 1/10. 

Nota: abans de passar la dissolució per els tubs s’ha de barrejar bé i també es neteja 

la pipeta cada vegada que es passa de tub en tub. 

6.1.2. Preparació de medis 

MRS ACIDIFICAT 

1r Es pesa la quantitat de medi corresponent segons les indicacions del fabricant 

(taula 6.2), en funció del volum que es vol preparar. 

ml d’aigua g de MRS acidificat 
250 ml 15,5 g 
500 ml 31 g 

1000 ml 62 g 
Taula 6.2.  Proporcions de grams de medi/ml d’aigua en el medi MRS acidificat. 

 

2n S’afegeix aigua destil·lada (H2Od) i es porta a ebullició amb agitació constant. 

3r Es deixa refredar a uns 47ºC i es comprova que el pH estigui a 5,4. 

4t Es deixa en ebullició durant 15 minuts. 

5è El pH final ha de ser de 5,4. 

M17 

1r Es pesa la quantitat de medi corresponent segons les indicacions del fabricant 

(taula 6.3), en funció del volum que es vol preparar. 

ml d’aigua g de medi MRS 
250 ml 13,75 g 
500 ml 27,5 g 

1000 ml 55 g 
Taula 6.3.  Proporcions de grams de medi/ml d’aigua en el medi M17. 

 

2n S’afegeix aigua destil·lada (H2Od) i es porta a ebullició amb agitació constant. 

3r Es deixa refredar a uns 47ºC i es comprova que el pH estigui a 7,4. 

4t Es deixa en ebullició durant 15 minuts. 

5è El pH final ha de ser de 7,1. 
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Una vegada es té preparat el medi i les dilucions, es posa 1 ml de les dissolucions 

del tub 5 i 6 a dues plaques de petri, respectivament. Seguidament, quan s’ha refredat el 

medi s’afegeix a la placa i s’agita de forma circular la placa perquè es barregi bé la dilució 

del iogurt amb el medi. Un cop fet això es deixa refredar les plaques 10 minuts 

aproximadament i s’observa que el medi solidifica. 

Després, les plaques de MRS acidificat es posen dins d’una gerra d’anaerobiosis. Es 

posa el generador d’anaerobiosi i es tanca. Per acabar, s’agafa la gerra amb les plaques 

d’MRS, i les altres dues plaques de M17 i es col·loquen a l’estufa. Aquesta ha d’estar a 

37ºC. Cada dia s’ha d’anar revisant la temperatura de l’estufa. Els Streptococcus 

thermophilus (M17) els recomptarem al cap de 48 hores, en canvi els Lactobacillus 

bulgaricus (MRS) al cap de 72 hores. 

6.1.3. Diari de la pràctica 

En aquest apartat explicaré especialment com vaig obtenir el material que vaig 

utilitzar per fer la pràctica. 

Com el meu experiment durava 3 mesos i cada setmana volia utilitzar dos iogurts, un 

de la nevera i l’altre a temperatura ambient, vaig comprar uns 30 iogurts. En necessitava 

exactament 24, 8 cada setmana, però vaig comprar-ne més per si sortia alguna cosa 

malament. 

Una vegada comprats aquests 30 iogurts els vaig separar en dos grups de 15. Com 

el que volia fer era comprovar l’evolució dels bacteris en un iogurt de nevera i en un de 

temperatura ambient, vaig posar 15 iogurts a la nevera i els altres 15 a temperatura ambient. 

Cada setmana que feia la pràctica agafava un iogurt de la nevera i un a temperatura 

ambient. 

Encara que al principi vaig tenir dificultats el material de laboratori utilitzat va ser fàcil 

d’aconseguir. Alguns dels problemes que vaig tenir durant l’experimentació van ser: La 

primera va ser que el medi no solidificava i era degut a que la quantitat d’agar que posava 

era insuficient. El segon problema que vaig tenir va ser trobar una estufa i una balança per 

dur a terme la part pràctica. Vaig tenir la sort que a l’institut en tenia i m’ho va deixar per fer-

ho a l’estiu. El tercer problema va ser l’obtenció del medi ja que una vegada vaig anar a la 

Facultat de Biologia de la UB i hem van dir el medi que necessitava, no sabia on comprar-lo. 

Després vaig tenir la sort que un amic d’una amiga de la meva mare treballa a Mercabarna i 

va poder obtenir els medis. 
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6.2. Tinció Gram 

En aquesta part s’explica els materials (taula 6.4) i els procediments que es va 

utilitzar per poder dur a terme la practica que es va fer per saber si un bacteri és gram 

positiu* o gram negatiu*. 

a) Materials: 

Fungible Productes Mostra 

·Punxó ·Cristall de violeta ·Iogurt 
·Portaobjectes ·Lugol  
·Cubreobjectes ·Alcohol  
·Microscopi ·Safranina  

Taula 6.4.  Material utilitzat per realitzar la tinció Gram. 

b) Procediments: 

Una vegada citat el material de la pràctica, s’explica el procediment. Per dur a terme 

la tinció gram s’han de fer 5 passos: 

1r Es fixa la mostra de bacteris que es vol observar. 

2n Es tenyeix tota la mostra amb cristall de violeta i s’espera un minut i mig. La funció 

del cristall de violeta es tenyir tots els bacteris gram positius i gram negatius. 

3r Es tenyeix amb lugol i s’espera un minut. 

4t Es decolora la mostra amb una barreja d’alcohol. Aquesta barreja fa que els 

bacteris gram positius es decolorin, perquè perden la membrana externa. 

5è S’afegeix fucsina i s’espera un minut. La funció de la fucsina es tenyir els bacteris 

gram negatius. 

En la tinció s’observaran de color blau-violeta els bacteris gram + i de color rosat els 

bacteris gram -. 

6.3. Estudi sobre el coneixement de la data de 

caducitat dels alumnes de Sant Just Desvern 

En aquesta part es volia saber el coneixement dels alumnes de l’INS Sant Just 

Desvern sobre la data de caducitat i termes relacionats. 

Per contestar a aquesta pregunta es va fer una enquesta. L’enquesta es va passar a 

una classe de cada curs de l’institut. El format de l’enquesta va consistir en set preguntes. 

En la primera es demanava que puntuessin de l’1 al 5 quin era el coneixement que creien 
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que tenien respecte a la data de caducitat. Les sis preguntes següents eren de 

coneixements i la última d’opinió. El nombre total de persones enquestades és de 141. 

D’aquests 141 hi ha 72 nois i 69 noies, aproximadament el 50% de cada sexe. 

Una vegada realitzada l’enquesta es va analitzar acuradament. Primer de tot es va 

comprovar si el coneixement que tenia cada alumne sobre el tema (puntuat de l’1 al 5) 

corresponia amb el coneixement real, contant el número de preguntes correctes que havien 

fet. Per fer això vaig fer una taula posant en horitzontal el número de preguntes i en vertical 

el número que creien que sabien respecte sobre el tema relacionat amb la data de caducitat. 

A continuació, per veure si el coneixement dels alumnes depenia de l’edat i/o el sexe 

es van representar gràficament les dades de cada pregunta. Per corroborar aquests 

resultats es va utilitzar l’estadístic de la χ2 que el que fa és mitjançant càlculs matemàtics, 

calcular si els resultats que t’han donat les enquestes depenen d’algun factor com el sexe o 

l’edat o no. 

El càlcul de la χ2 es va realitzar aplicant la fórmula: 

[ ]
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−
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i i

i
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El resultat obtingut d’aplicar la fórmula es va comparar amb el valor que es pot 

observar a la taula de percentatges de la distribució de la χi
2 que es pot veure en annex 

12.4. S’utilitzarà un 5% de probabilitats d’error i els graus de llibertat que ens hagi donat a 

cada pregunta. Si el valor de la χi
2 obtingut és inferior al de la taula vol dir que les diferències 

no són significatives. En canvi, si és superior al nombre de la taula de percentatges vol dir 

que depèn d’algun factor extern com l’edat o el sexe. 

6.4. Entrevista a Silliker Ibèrica 

Per aprendre més sobre el tema vaig contactar amb una empresa professional que 

és dedica a la microbiologia alimentària, anomenada Silliker Ibèrica. 

Un treballador d’aquesta empresa, el mateix que va subministrar-me el medi, em va 

contestar unes preguntes, em va ensenyar les instal·lacions i em va explicar una mica com 

es treballa en aquesta empresa. Aquesta persona em va posar amb contacte amb Yolanda 

Palma, cap de departament de microbiologia. 
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SILLIKER IBÈRICA: 

Aquesta empresa és dedica principalment a fer serveis de consultoria, anàlisis, 

auditories, investigació i formació per a la millora de la qualitat i seguretat alimentaria. Té 

més de 45 localitzacions en 16 països diferents. Silliker Ibèrica va ser fundada al 1974 i està 

formada per equips multidisciplinaris que tenen més de 150 professionals en tota la 

península ibèrica amb experiència en diversos sectors alimentaris i en tota la cadena de 

subministrament. 

Els principals clients d’aquesta empresa són fabricants d’aliments, fabricants 

d’aliments per animals, distribuïdors, hotels i empreses de càtering. Aquestes disposen d’un 

conjunt de serveis per a la millora de la qualitat i seguretat dels seus productes. 

. 

Per aprendre més sobre el tema vaig contactar amb una empresa professional que 

és dedica a la microbiologia alimentària, anomenada Silliker Ibèrica. 

Roger Benito, la persona diplomada en química que treballa en aquesta empresa, el 

mateix que va subministrar-me el medi,  em va ensenyar les instal·lacions i em va explicar 

una mica com es treballa en aquesta empresa. Aquesta persona em va posar amb contacte 

amb la doctora en microbiologia Yolanda Palma, cap de departament de microbiologia, la 

qual em va contestar algunes preguntes. 

 

 

SILLIKER IBÈRICA: 

Aquesta empresa és dedica principalment a fer serveis de consultoria, anàlisis, 

auditories, investigació i formació per a la millora de la qualitat i seguretat alimentària. Té 

més de 45 localitzacions en 16 països diferents. Silliker Ibèrica va ser fundada al 1974 i està 

formada per equips multidisciplinaris que tenen més de 150 professionals en tota la 

Península Ibèrica amb experiència en diversos sectors alimentaris i en tota la cadena de 

subministrament. 

Els principals clients d’aquesta empresa són fabricants d’aliments de consum 

quotidia, fabricants d’aliments per animals, distribuïdors, hotels i empreses de càtering. 

Aquestes disposen d’un conjunt de serveis per a la millora de la qualitat i seguretat dels seus 

productes. 
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El que fa que aquesta empresa tingui tants clients és degut a que fan la feina el més 

ràpid possible, és a dir, si els hi envien una mostra per observar al matí a la tarda ja la 

sembren, cosa que segons em van comentar altres empreses tardaven un dia en fer la 

sembra.  

Silliker Ibèrica està situada a l’apartat K de mercabarna. Un cop vaig arribar-hi hi ha 

una recepció on hi arriben tots els productes que les diferents companyies els hi envien 

perquè ells observin si hi tenen alguns patògens. 

La recepció de l’empresa es pot observar a la figura 6.3. on estic amb en Roger 

Benito. 

 

Figura 6.3.  Recepció de Silliker Ibèrica. Extreta de: pròpia 

 

Una vegada a Silliker Ibèrica, en Roger Benito, diplomat en química, va ensenyar-me 

els diferents apartats en què està dividida l’empresa. A  la recepció és on reben les mostres 

de les diferents empreses que volen comprovar si els seus productes contenen alguns 

patògens que poden influir en la nostra salut. A continuació vaig anar a la primera planta que 

és on hi ha el laboratori de microbiologia i la part de comunicació on reben i envien correus a 

les empreses que treballen . 

En la primera planta hi ha el departament de microbiologia, com es pot observar en la 

figura 6.4. 
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 Figura 6.4 . Planta 1 del laboratori de microbiologia. Aparell anomenat Dilumat. Extreta de: pròpia 

 

 

La figura 6.4. mostra una part del laboratori de microbiologia. En la qual és pot 

observar una aparell, anomenat Dilumat fabricat per AES que té com a funció que quan tu li 

poses una bossa amb X grams del producte que tu vols analitzar, i ella et posa 

automàticament el medi que necessita per ser cultivat sempre amb una proporció 1/10, és a 

dir, si poses 10 grams de producte l’aparell ell et calcularà que necessita posar 100 grams 

de medi. Lògicament el medi per a cada producte és diferent. Per exemple, si hi posem 10 

grams de iogurt l’aparell posaria 100 grams de MRS acidificat o M17 segons si tu vols 

observar Lactobacillus o Streptococcus. 

En el departament de microbiologia és també on es fan les sembres dels diferents 

productes, on es preparen els medis i on passen els resultats de les plaques a l’ordinador. 

La figura 6.5. correspon al laboratori de microbiologia, és el lloc on es fan les sembres a les 

plaques dels diferents bacteris que volen analitzar. 
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Figura 6.5 . Planta 1 del laboratori de microbiologia. Departament que es dedica a la sembra de bacteris. Extreta de: 

pròpia 

 

 

 

 

 

 

Després tal i com mostra la figura 6.6. vaig tenir l’oportunitat de parlar amb la 

Yolanda Palma, Cap de Departament de Microbiologia de Silliker Ibèrica i vaig poder fer-li 

les diferents preguntes que m’havia plantejat.  La primera era saber si ells utilitzaven els 

mateixos medis que jo en la sembra dels bacteris del iogurt, i va dir-me que si que utilitzaven 

els mateixos ja que és el medi que s’utilitza actualment.  

També vaig preguntar-li perquè ells utilitzaven la sembra dels bacteris del iogurt, i va 

dir-me que principalment eren empreses que fabricaven iogurt per que ells observessin si el 

iogurt contenia algun patògen. A més a més, la doctora Yolanda Palma, va voler que li fes 

una petita síntesi dels procediments que jo havia fet en la part pràctica i com ja sabia, ella va 

comentar-me que en la preparació dels medis una vegada preparats s’han de posar en un 

aparell que els esterilitzi, per eliminar bacteris que no són beneficiosos, cosa que jo no tenia. 
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També va comentar-me que els resultats obtinguts en la sembra d’aquests bacteris tant en 

nombre de bacteris com en proporció eren correctes.ó eren correctes. 

Això s’ha de fer perquè el medi al ser sòlid en pols pot portar bacteris patògens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6.  Jo preguntant-li a la Yolanda Palma alguna de les preguntes que tenia. Extreta de: pròpia 

 

       Per acabar, puc dir que a Silliker Ibèrica vaig poder observar els diferents aparells i 

utillatge així com els procediments que seguien els professionals per a la sembra dels 

bacteris del iogurt. També vaig poder observar les instal·lacions d’una empresa de 

microbiologia alimentària pionera.  
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7. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

A continuació s’exposaran els resultats dels diferents experiments. 

7.1. Efectes de la temperatura en el desenvolupamen t 

de la flora bacteriana del iogurt 

Una de les parts de la meva part pràctica consistia en veure l’evolució del 

Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus en dues temperatures diferents. Per 

fer això vaig utilitzar 24 iogurts. La meitat de iogurts els tenia a la nevera a una temperatura 

aproximada de 4ºC i l’altre meitat els tenia en una armari a temperatura ambient. Cada 

setmana s’analitzava un iogurt de cada temperatura. 

En la figura 7.1. es mostra l’evolució d’Streptococcus thermopilus a temperatura 

ambient i a 4ºC. 

 
Figura 7.1.  Evolució d’Streptococcus thermophilus a temperatura ambient i a 4ºC en M17. 

 

Tal i com mostra la gràfica de la figura 7.1. la quantitat d’Stretococcus thermophilus a 

temperatura ambient i a la nevera va decreixent amb el pas del temps. Els primers dies 

després de la data de caducitat el nombre de colònies a 4ºC ronda les 1,1·108 UFC (unitat 

formadores de colònies). Al cap de 3 mesos es pot observar que el nombre de colònies amb 

temperatura de nevera és veu reduït pràcticament a una quarta part del nombre de colònies 

que hi havia inicialment. 
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Els primers dies després de la data de caducitat el nombre de colònies a temperatura 

ambient era de 0,9·108. L’època en què les colònies de temperatura de nevera i temperatura 

ambient disminueixen més ràpidament és aproximadament al cap d’un mes que el iogurt 

porta sobrepassada la data de caducitat. S’observa que al cap de 3 mesos el nombre de 

colònies a temperatura ambient és veu reduït pràcticament a una tercera part del nombre de 

colònies que hi havia inicialment. 

Per tant, s’observa que al cap de 3 mesos passada la data de caducitat, els 

Streptococcus thermophilus de la nevera van decréixer aproximadament una tercera part del 

que hi havia inicialment, en canvi, els que estaven a temperatura ambient van decréixer una 

quarta part del que hi havia inicialment. La disminució dels Streptococcus thermophilus és 

més ràpida a temperatura ambient que a 4ºC. 

A continuació es mostra l’evolució dels Lactobacillus bulgaricus a temperatura 

ambient i a 4ºC en MRS (Figura 7.2.). 

 
Figura 7.2.  Evolució de Lactobacillus bulgaricus a temperatura ambient i a 4ºC en MRS. 

 

El gràfic de la figura 7.2. mostra l’evolució dels Lactobacillus bulgaricus a 

temperatura ambient i a temperatura de nevera durant 3 mesos després de la data de 

caducitat. Tota la gràfica és decreixent, en temperatura ambient, excepte en les setmanes 

del 27 de juliol, 16 d’agost i 13 de setembre que hi han pics. A 4ºC només és creixent la 

setmana del 27 de juliol. Això significa que les setmanes anteriors a aquestes el número de 

colònies era inferior. El descens és bastant similar durant els tres mesos, encara que l’últim 

més el decreixement es va fent cada vegada més petit en els dos casos . Una vegada 
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sobrepassats els tres mesos després de la data de caducitat observem que el nombre inicial 

de colònies a temperatura ambient s’ha reduït a una cinquena part. En canvi, una vegada 

sobrepassats els tres mesos després de la data de caducitat s’observa que el nombre inicial 

de colònies a 4ºC s’ha reduït a una quarta part. 

Com podem comprovar en la figura 7.2. tant els Lactobacillus bulgaricus a 4ºC com 

els de temperatura ambient disminueixen en tota la gràfica, excepte en les dates 

assenyalades anteriorment. També observem que disminueixen aproximadament a la 

mateixa velocitat. 

El següent gràfic (Figura 7.3.) mostra la relació dels dos bacteris al llarg del temps. 

 
Figura 7.3.  Proporció dels bacteris del iogurt d’Streptococcus thermophilus/Lactobacillus 
bulgaricus a temperatura ambient i a 4ºC al llarg del temps. 

 

Com es veu en la figura 7.1. i 7.2. el nombre de UCF va disminuint a mesura que 

passa el temps. En la figura 7.3. s’observa que encara que el nombre de bacteris va 

disminuint la proporció de Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus és manté 

gairebé constant. Al començament a 4ºC la relació està al voltant de 2 Streptococcus 

thermophilus per cada Lactobacillus bulgaricus. Al passar els tres mesos la proporció es 

manté aproximadament constant. La relació a temperatura ambient és de 1,5 Streptococcus 

thermophilus per cada Lactobacillus bulgaricus. 

Després en la figura 7.4. es mostra un gràfic en el qual es presenta l’evolució del pH 

del iogurt en un període de tres mesos després de la data de caducitat. 
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Figura 7.4.  Evolució del pH del iogurt al llarg del temps. 

 

El gràfic mostra l’evolució del pH del iogurt al llarg de 3 mesos després de la data de 

caducitat. El pH és manté “constant” a 7 les dues primeres setmanes i després baixa a 6, on 

és manté també “constant” 3 setmanes. A continuació baixa a 5 on es tornarà a quedar 

“constant” 3 setmanes. Per acabar queda fix a 4. Les causes d’aquesta caiguda del pH són 

degudes a dos bacteris presents en el iogurt. Aquests dos bacteris són el Lactobacillus 

bulgaricus i el Streptococcus thermophilus, justament els que he estudiat principalment. La 

caiguda del pH principalment és deguda a què aquests microorganismes utilitzen el sucre de 

la llet com a font de carboni, més concretament la lactosa. La lactosa és un disacàrid format 

per la galactosa i la glucosa, aquests dos microorganismes són capaços de hidrolitzar els 

seus monòmers i fermentar-los. Durant el procés de la fermentació s’obté com a producte 

l’àcid làctic, aquest és el responsable de la baixada del pH i de la precipitació de la caseïna. 

7.2. Tinció Gram 

Una vegada feta la pràctica es va observar una mostra de iogurt amb el microscopi a 

400X i es va fotografiar els bacteris gram negatius i gram positius. Es va observar uns 

bacteris més allargats de color violeta, Lactobacillus bulgaricus (Figura 7.2.1), i uns bacteris 

de color fúcsia arrodonits, Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus es tenyeixen 

amb cristall violeta ja que són gram + i Streptococcus thermophilus amb fucsina perquè són 

gram -. Al costat de cada foto es posa una imatge extreta d’internet (figura 7.5.2. i 7.5.4) per 

comparar les imatges. 
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Figura 7.5.1  Agrupació de Lactobacillus bulgaricus. 
400X. Extreta de: pròpia. 

Figura 7.5.2  Bacils Extreta de: 
http://www.google.es/search?hl=es&sugexp=ppwl
&cp=37&gs_id=43&xhr=t&q=bacterias+gram+neg
ativas+tincion+gram&gs_sm=&gs_upl=&biw=130
4&bih=683&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&um=1
&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi 

Com es pot observar en la imatge els dos bacteris es tenyeixen amb el cristall violeta. 

En la figura 7.5.1 és veu una gran agrupació de Lactobacillus bulgaricus encara que és difícil 

veure la forma dels bacils. En canvi, en la figura 7.5.4 s’observa millor la forma dels bacils. 

A continuació es compararà els estreptococs observats amb el microscopi a 400X 

amb una imatge extreta d’internet. 

  
Figura 7.5.3  Streptococcous thermophilus 400X. Extreta 
de: pròpia. 

Figura 7.5 .4 Streptococcous preumoniae. Extreta de: 
http://www.google.es/search?hl=es&q=streptococc
us+tincion+gram&gs_sm=e&gs_upl=1330l6705l0l6
863l26l14l0l10l10l1l258l2443l0.7.6l21l0&bav=on.2,
or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1304&bih=683&um=1&i
e=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi 

Com es pot observar en les figures 7.5.3. i 7.5.4, els dos bacteris es tenyeixen de 

safranina/fuscina. En la fotografia és difícil de veure la forma. En canvi, en la imatge és veu 

perfectament la forma arrodonida que caracteritza als cocs. 
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7.3. Estudi sobre el coneixement de la data de 

caducitat dels alumnes de Sant Just 

Una vegada passades les enquestes i corregides, em vaig dedicar mitjançant un full 

de càlcul a fer i analitzar totes les figures. 

A continuació es presenten els resultats. 

7.3.1. Relació del coneixement que creuen que tenen  els 

alumnes sobre la data de caducitat i el que tenen e n realitat 

Per intentar saber si el coneixement sobre la data de caducitat dels alumnes 

correspon amb el que ells creuen, es va contar el número de preguntes correctes que havien 

fet els diferents alumnes de tot l’institut segons el coneixement que creien (Fig7.6). 

 
Figura 7.6.  Proporció d’alumnes que contesten correctament les preguntes 1, 2, 3, 4, 5 
i/o 6, segons han contestat què saben de la data de caducitat. 

La figura 7.6. mostra la proporció d’alumnes que contesten correctament les 

preguntes, segons el que han contestat que creuen que saben de la data de caducitat. Es 

pot observar que la proporció dels alumnes que han contestat més preguntes correctes es 

troba com es pensava en el grup 5, és a dir, els alumnes que han encertat més preguntes 

havien dit que tenien un coneixement sobre la data de caducitat màxim. En canvi, del grup 

d’alumnes que havien dit que tenien un coneixement sobre la data de caducitat mínim cap 

d’aquests ha encertat com a mínim 2 preguntes. Cal destacar en el gràfic que hi ha alumnes 

que havien dit que tenien un grau de coneixement sobre la data de caducitat de 4 respecte 

5, que no han respòs cap pregunta bé. 
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El valor de la χi
2 és 22. Si mirem la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 24 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 36,415. El valor de la χi
2 

obtingut és inferior a 36,415, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els 

esperats no són significatives. 

7.3.2. Què m’indica la data de caducitat en un alim ent? 

En la figura 7.7. es mostra què si saben els alumnes de l’INS Sant Just què és la 

data de caducitat d’un aliment. 

 
Figura 7.7.  Coneixement dels alumnes de Sant Just sobre la data de 
caducitat. 

En la figura 7.7 es pot observar que en el 2n cicle el 66% dels alumnes han respost 

incorrectament, en canvi en el batxillerat el 51% ha contestat incorrectament. Cal destacar 

que el 1r cicle ha respòs correctament un 40%, cosa que no era d’esperar ja que els 

alumnes del 2n cicle són més grans i amb més capacitat de raonament que els de 1r cicle. 

Per confirmar que les respostes dels alumnes no depenen del nivell d’estudi, es farà 

el càlcul de l’estadístic χi
2 

El valor de la χi
2 és 2. Si mirem la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 2 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 5,991. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 5,991, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, cosa que indica que els resultats no estan condicionats per el nivell 

d’estudi dels alumnes. 

A continuació se separan les dades per sexes, per observar si aquesta variable 

influeix en el coneixement de la data de caducitat (fig 7.8 i 7.9). 
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Figura 7.8.  Coneixement dels nois de l’INS Sant Just 
Desvern sobre la data de caducitat segons el cicle. 

Figura 7.9 . Coneixement de les noies de l’INS Sant 
Just Desvern sobre la data de caducitat segons el 
cicle. 

Com es pot observar en la figura 7.8. el batxillerat com era d’esperar han sigut els 

que han respòs millor la pregunta i el 2n cicle els que l’han respòs pitjor. Cal destacar que el 

1r cicle ha respòs millor que el 2n cicle, cosa que no era d’esperar ja que els alumnes del 2n 

cicle són més grans i amb més capacitat de raonament que els del 1r cicle. Dels nois de 

batxillerat han contestat correctament un 52%, dels nois de 1r cicle un 40%, i dels nois de 2n 

cicle només un 30%. 

En la figura 7.9 es pot observar que en el 1r cicle  el batxillerat com era d’esperar han 

sigut els que han respòs millor la pregunta i el 2n cicle els que l’han respòs pitjor. Cal 

destacar que el 1r cicle ha respòs millor que el 2n cicle, cosa que no era d’esperar ja que els 

alumnes del 2n cicle són significativament més grans i amb més capacitat de raonament que 

els del 1r cicle. Les noies de batxillerat han obtingun un 47% de respostes correctes, les de 

1r cicle un 40% i les del 2n cicle un 37%, és a dir, cap grup ha superat el 50% d’encerts. 

Al comparar els gràfics és pot observar que la devallada en el coneixement del 2n 

cicle és principalment en els nois encara que les noies no ho han fet tampoc molt bé. El 

nivell entre homes i dones del 1r cicle és pràcticament el mateix i en el cas del batxillerat 

s’observa que el % d’encert dels nois supera el 50% en canvi el de les noies no, tot i així les 

noies tenen un 45% que no està del tot malament. 

A continuació es representarà gràficament el coneixement de la data de caducitat per 

sexes de tot l’institut (Figura 7.10). 
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Figura 7.10.  Coneixement de la data de caducitat per sexes a l’INS Sant 
Just Desvern. 

En el gràfic anterior (Figura 7.10) es pot observar el coneixement sobre la data de 

caducitat per sexes en tot l’institut. S’observa que els homes tenen un 40% d’encerts per un 

60% d’errors. Les noies també tenen un 40% d’encerts per un 60% d’errors Quan es 

compara les dades dels nois amb les les dades de les noies s’observa que % d’encerts i 

d’errors tant en els homes com en les dones és pràcticament igual. 

El valor de la χi
2 és 0. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 1 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 4,841. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 4,841, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, cosa que es pot observar en la figura 7.10. 

 

 

 

7.3.3. Què m’indica la data de consum preferent en un 

aliment? 

En la figura 7.11. es mostra què si saben els alumnes de l’INS Sant Just què és la 

data de consum preferent d’un aliment. 



Resultats i discussions 

-44- 

 

 
Figura 7.11.  Coneixement dels alumnes de Sant Just sobre la data de 
consum preferent. 

En la figura 7.11 es pot observar que el coneixement sobre la data de consum 

preferent més elevat és el del 2n cicle. Resalta a la vista que els alumnes del 1r i 2n cicle 

tinguin més coneixement que els alumnes de batxillerat. Els alumnes del 1r i 2n cicle 

superen el 50% d’encerts en canvi en el batxillerat no. 

Per confirmar que les respostes dels alumnes no depenen del nivell d’estudi, es farà 

el càlcul de l’estadístic χi
2 

El valor de la χi
2 és 2. Si mirem la taula de valors que hi ha a l’annex 12.11 amb un 

grau de llibertat 2 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 5,991. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 5,991, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, cosa que indica que els resultats no estan condicionats per el nivell 

d’estudi dels alumnes. 

A continuació se separan les dades per sexes, per observar si aquesta variable 

influeix en el coneixement de la data de consum preferent (Fig 7.12 i 7.13). 
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Figura 7.12.  Coneixement dels nois de l’INS Sant Just 
Desvern sobre la data de caducitat segons el cicle. 

Figura 7.13 . Coneixement de les noies de l’INS Sant 
Just Desvern sobre la data de caducitat segons el 
cicle. 

Com es pot observar en la figura 7.12 els nois que tenen el coneixement més elevat 

sobre la data de consum preferent són els del 2n cicle. Els nois de batxillerat tenen el mateix 

nivell que els alumnes del 1r cicle, cosa que sembla que no sigui possible. 

En la figura 7.13 es pot observar que en el 1r cicle el % d’encerts del 1r cicle en 

dones és del 60%. El que té més encerts però és el 2n cicle i el batxillerat és el que té el % 

més baix d’encerts, cosa poc frequent. 

En comparar els dos grafics observem que en els 3 cicles el coneixement de noies és 

més elevat que el dels nois. Cal destacar que les noies del 2n cicle tenen gairebé un 70 % 

d’encert. 

A continuació es representarà gràficament el coneixement de la data de consum 

preferent per sexes de tot l’institut (Figura 7.14). 
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Figura 7.14.  Coneixement de la data de caducitat per sexes a l’INS Sant 
Just Desvern. 

En el gràfic anterior (Figura 7.14) es pot observar que els nois han fet més errors que 

encerts, en canvi les noies han fet un 60% d’encerts per un 40% d’errors Quan es compara 

les dades dels nois amb les les dades de les noies s’observa que les noies tenen més d’un 

10 % d’encert més que els nois. 

El valor de la χi
2 és 4. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 1 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 4,841. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 4,841, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, cosa que es pot observar en la figura 7.14. 

7.3.4. Saben els alumnes de Sant Just la diferència  entre data 

de caducitat i data de consum preferent? 

En la figura 7.15. es mostra què si saben els alumnes de l’INS Sant Just què és la 

data de consum preferent d’un aliment. 
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Figura 7.15.  Coneixement dels alumnes de Sant Just sobre la diferència 
entre la data de caducitat i la data de consum preferent. 

En la figura 7.15. es pot observar que els alumnes de batxillerat són els que coneixen 

més la diferència entre data de caducitat i data de consum preferent. Els alumnes de 2n 

cicle tenen el mateix % d’encerts que d’errors i els alumnes de 1r cicle tenen 

aproximadament el doble d’encerts que d’errors. 

Per confirmar que les respostes dels alumnes no depenen del nivell d’estudi, es farà 

el càlcul de l’estadístic χi
2 

El valor de la χi
2 és 5. Si mirem la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 2 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 5,991. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 5,991, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, cosa que indica que els resultats no estan condicionats per el nivell 

d’estudi dels alumnes. 

A continuació se separan les dades per sexes, per observar si aquesta variable 

influeix en el coneixement de la data de consum preferent (Fig 7.15 i 7.16). 
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Figura 7.16.  Coneixement dels nois de l’INS Sant Just 
Desvern sobre la diferència entre la data de caducitat i 
la data de consum preferent segons el cicle. 

Figura 7.17 . Coneixement de les noies de l’INS Sant 
Just Desvern sobre la diferència entre la data de 
caducitat i la data de consum preferent segons el cicle. 

Com es pot observar en la figura 7.16. els nois de batxillerat són els que coneixen 

més la diferència entre data de caduccitat i data de consum preferent. A continuació venen 

els alumnes de 1r cicle amb un 70% d’encerts i els que menys han encetat han sigut els nois 

del 2n cicle amb un 60% d’encerts. 

En la figura 7.17. es pot observar que el cicles que han tingut més encerts han sigut 

el 1r cicle i batxillerat, els dos amb un 60% aproximadament. En canvi les noies del 2n cicle 

només han obtingut un 40% d’encert. 

Comparant els gràfics s’observa que els nois saben diferenciar més entre data de 

caducitat i data de consum preferent. Els nois de tots els cicles tenen més del 50 % d’encets 

cosa que en les noies no. 

A continuació es representarà gràficament el coneixement de la data de consum 

preferent per sexes de tot l’institut (Figura 7.18). 

 



Resultats i discussions 

-49- 

 

 
Figura 7.18.  Coneixement sobre la diferència entre la data de caducitat i la data de 
consum preferent per sexes a l’INS Sant Just Desvern. 

En el gràfic anterior (Figura 7.18) es pot observar que els homes tenen un 70% 

d’encerts per un 30% de errors i les dones un 55% d’encerts per un 45% d’errors. Quan es 

compara les dades dels nois amb les les dades de les noies s’observa que els nois tenen un 

15% més d’errors. 

El valor de la χi
2 és 8. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 1 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 4,841. El valor de la χi
2 obtingut 

és superior a 4,841, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

són significatives, cosa que es pot observar en la figura 7.18 i es comenta anteriorment. 

7.3.5. Diferència entre data de caducitat i data de  consum 

preferent  

Per començar a la figura 7.19., es representarà gràficament les respostes correctes i 

errònies dividides per cicle en % de la Pregunta 4:  Aquest producte té una data de consum 

preferent enlloc de la data de caducitat perquè... 
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Pregunta 4:  Aquest producte té una data de consum preferent enlloc de la data de 

caducitat perquè...
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Figura 7.19 . Diferència entre data de caducitat i data de consum preferent per cicles a l’INS Sant Just Desvern. 

 

 

 

Com es pot observar en la figura 7.19. el cicle que ha obtingut més encerts ha sigut 

el batxillerat amb un 55% d’encerts. A continuació ve el 1r cicle amb un 36% d’encerts i per 

últim el 2n cicle amb un 34 % d’encerts. Aquests resultats tenen lògica ja que els alumnes 

del batxillerat són els que han obtingut de llarg més bons resultats deguts a la seva major 

edat i degut també a que tenen més coneixements. Per veure si aquestes diferències són 

significatives és fa la χi
2. 

El valor de la χi
2 és 6. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 4 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 9,488. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 9,488, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, per tant, l’edat no influeix en les respostes. 

 

A continuació, figura 7.20, es representarà gràficament les respostes correctes i 

errònies en % de la Pregunta 4: Aquest producte té una data de consum preferent enlloc de 

la data de caducitat perquè..., segons el sexe. 
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Pregunta 4: Aquest producte té una data de consum preferent enlloc de la data de caducitat 

perquè... 
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Figura 7.20 . Diferència entre data de caducitat i data de consum preferent  per sexes a l’INS Sant Just Desvern. 

 

En el gràfic de la figura 7.20. s’observa que un 40% dels nois han encertat la 

pregunta. El % d’encert en les noies és molt similar, un 43% aproximadament. 

El valor de la χi
2 és de 2. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb 

un grau de llibertat de 2 i una probabilitat d’error del 5% és 5,991. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 5,991, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, cosa que es pot observar en la figura 7.20. 

7.3.6. Temps que es pot consumir un aliment després  de la 

data de caducitat 

La figura 7.21. mostra les respostes correctes i errònies en % per en cicles de la 

pregunta 6: Un aliment després de passar la data de caducitat, quant de temps pot 

consumir-se? 
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Pregunta 6: Un aliment després de passar la data de caducitat, quant de temps 

pot consumir-se?
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Figura 7.21.  Coneixement de la pregunta 6 per cicles a l’INS Sant Just Desvern. 

 

Com es pot observar a la figura 7.21. el cicle que té més % d’encerts és el batxillerat 

amb un 55%. A continuació, ve el 1r cicle amb un 42% d’encerts seguits del 2n cicle amb un 

39%. Aquests resultats tenen lògica ja que els alumnes del batxillerat són els que han 

obtingut de llarg més bons resultats deguts a la seva major edat i degut també a que tenen 

més coneixements.  

El valor de la χi
2 és 4. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat 4 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 9,488. El valor de la χi
2 obtingut 

és inferior a 9,488, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats 

no són significatives, per tant, l’edat no influeix en les respostes. 

A continuació a la figura 7.22. és representarà gràficament les respostes correctes i 

errònies en % segons el sexe de la pregunta 6: Un aliment després de passar la data de 

caducitat, quant de temps pot consumir-se? 
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Un aliment després de passar la data de caducitat: 
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Figura 7.22.  Coneixement de la pregunta 6 per sexes a l’INS Sant Just Desvern. 

 

En el gràfic de la figura 7.22. s’observa que els nois tenen un 41% d’encert per un 

49% de les noies. La primera opció és la menys triada. Les noies tenen quasi bé el mateix 

nombre d’encerts que d’errors, en canvi, els nois tenen un 41% d’encerts per un 59% 

d’errors. 

El valor de la χi
2 és 3. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4, amb un 

grau de llibertat de 2 i una probabilitat d’error del 5% és 5,991. El valor de la χi
2 obtingut és 

inferior a 5,991, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i els esperats no 

són significatives, cosa que es pot observar en la figura 7.22. 

7.3.7 Tendència dels alumnes de l’INS Sant Just a m enjar 

aliments que han passat la data de caducitat 

En la figura 7.23. es mostra si els alumnes de l’INS Sant Just acostumen a menjar 

aliments que han passat la data de caducitat. 
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Figura 7.23.  Gràfic sobre si els alumnes de Sant Just acostumen a menjar aliments que 
han passat la data de caducitat. 

En la figura 7.23. s’observa que tots els alumnes del 2n cicle mai han menjat 

productes que han sobrepassat la data de caducitat. Respecte al primer cicle un 88% dels 

alumnes mai han consumit productes caducats i un 12% alguna vegada els han prés. En el 

batxillerat un 67% dels alumnes mai han prés productes caducats, un 39% alguna vegada 

els han consumit i un 4% dels alumnes sovint consumeixen productes caducats. 

El valor de la χi
2 és 20. Si es mira la taula de valors que hi ha a l’annex 12.4. amb un 

grau de llibertat 6 i una probabilitat d’error del 5% el valor és 14,499. El valor de la χi
2 

obtingut és superior a 14,499, això vol dir que les diferències entre els resultats obtinguts i 

els esperats són significatives, cosa que indica que els resultats estan condicionats per 

l’edat dels alumnes, tal i com s’ha dit en el comentari del gràfic. Quan més edat tenen els 

alumnes hi ha més tendència a prendre productes caducats. 
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8. CONCLUSIONS 

A continuació faré un breu resum del treball. Els principals objectius que em vaig 

proposar van ser conèixer quins són els microorganismes del iogurt, per aquesta raó vaig fer 

sembres en medis de cultius específics per observar-los i veure si la seva evolució depenia 

o no de la temperatura i el pH. També vaig elaborar una enquesta per saber el coneixement 

que tenien els alumnes de l’INS Sant Just Desvern sobre la data de caducitat i temes 

relacionats. A partir d’això he pogut resoldre tots els objectius que m’havia proposat al 

principi els qual eren: 

1. Conèixer quins són els microorganismes que conté el iogurt. 

2. Saber en quina proporció es troben els microorganismes que hi ha al iogurt. 

3. Esbrinar si la temperatura influeix en el creixement dels bacteris. 

4. Investigar si a mesura que avança la data de caducitat varia les proporcions 

d’aquests bacteris i del medi on viuen. 

5. Veure l’evolució del pH d’un iogurt durant 3 mesos després de la data de caducitat. 

6. Saber si els alumnes de l’INS Sant Just Desvern saben diferenciar entre data de 

caducitat i data de consum preferent. 

7. Comprovar si el coneixement que creuen que tenen els alumnes és el que tenen. 

8. Analitzar si els resultats obtinguts són deguts a l’edat o al sexe. 

 

Les conclusions a les que s’han arribat en acabar el treball són: 

1. Amb els coneixements que he adquirit i l’experiment realitzat s’ha pogut observar 

que els microorganismes que conté el iogurt són el Lactobacillus bulgaricus i l’Streptococcus 

thermophilus. 

2. Amb l’experiment que es va fer s’ha pogut observar que en la proporció que es 

troben els dos bacteris del iogurt és de 2 Lactobacillus bulgaricus per cada Streptococcus 

thermophilus a 4ºC i de 1,5 a temperatura ambient. També he pogut saber que aquesta 

proporció és manté aproximadament constant durant els 3 mesos després de la data de 

caducitat. 
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3. La temperatura no influeix en el creixement dels bacteris. Això s’ha observat 

gràcies a que en els iogurts de la nevera el nombre de bacteris era proporcional als que 

estaven a temperatura ambient. 

4. A mesura que avança la data de caducitat la quantitat de bacteris disminueix però 

les proporcions es mantenen constants. 

5. El grau del pH al cap de tres mesos després de la data de caducitat ha baixat de 7 

a 4. 

6. Els alumnes presenten un coneixement més elevat de les preguntes encertades 

sobre la data de consum preferent que de la data de caducitat. 

7. Hi ha gent que ha dit que tenia un bon coneixement però que no ha encertat 

gairebé cap pregunta. Encara que també hi ha gent que ha dit que tenia un coneixement 

baix i ha encertat la majoria de les preguntes. El grau de coneixement no depèn del 

coneixement que creuen que tenen. 

8. Les respostes sobre la data de caducitat i la data preferent no depenen del sexe ni 

de l’edat. 

9. A Silliker Ibèrica el que fan principalment és rebre mostres de productes que 

tindràn que analitzar-ne els seus bacteris per saber si aquests contenen o no patògens. 

 

 

Per concloure aquest treball m’agradaria dir que el tema al principi no m’acabava de 

convèncer, perquè la part pràctica era molt complicada i necessitava molt material específic 

però al final m’ha agradat molt fer el meu treball de recerca sobre aquest tema. La part del 

treball que m’ha agradat més i que alhora hi he posat més hores ha sigut la part pràctica. He 

trobat interessant veure l’evolució dels bacteris del iogurt respecte a la temperatura i també 

veure com variava el pH durant els 3 mesos després de la data de caducitat. Una cosa que 

m’ha sorprès bastant és que el pH baixi de 7 a 4. Jo pensava que baixaria com a molt a 6. 

Amb aquest treball he après els diferents tipus de bacteris més comuns que hi ha al 

iogurt i les seves característiques principals. He vist l’evolució dels bacteris del iogurt i he 

pogut saber quins coneixements tenen els alumnes de l’INS Sant Just Desvern sobre la data 

de caducitat i conceptes relacionats mitjançant estadístiques. 
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9. GLOSSARI 

Anaeròbic : Organisme que creix amb sense oxigen, alguns organismes anaeròbics 

poden morir al estar en contacte amb l’oxigen. 

Bacil : Bacteri de forma cilíndrica. 

Catalasa : enzim que es troba als éssers vius que catalitza la descomposició del 

peròxid d’hidrogen (H2O2) en oxigen i aigua. 

Cocobacilar : Bacteri de forma oval, entre la forma cilíndrica i la forma esfèrica. 

Coc : Bacteri de forma esfèrica. 

Eubacteris : gran grup de microorganismes unicel·lulars. Solen mesurar uns quants 

micròmetres de llargada i presenten una gran varietat de formes, que van des d'esferes fins 

a barres i espirals. El seu nom prové del grec bakterion ("petit bastó"). 

Gram-positius : Quan un bacteri és Gram-positiu, significa al aplicar-li la tinció de 

Gram es tenyeix de cristall violeta. Les diferències entre grampositius i gramnegatius es 

basen sobretot amb la paret bacteriana. 

Gram-negatius : Quan un bacteri és Gramnegatiu, significa que al aplicar-li la tinció 

de Gram no retenen el cristall violeta. Queden de color rosats. Les diferències entre 

grampositius i gramnegatius es basen sobretot amb la paret bacteriana. 

Homofermetadors : tipus de fermentació que produeix únicament àcid làctic. 

Heterofermentadors : tipus de fermentació que apart d’àcid làctic produeix altres 

productes com l’aigua o l’etanol. 

Mureïna : Polímer de la paret bacteriana format per N-acetilglucosamina (NAG),N-

acetilmuràmic (NAM) i un tetrapèptid, que conformen la subunitat elemental de la mureïna 

que es va repetint per formar la paret cel·lular bacteriana. També se l’anomena peptidoglicà. 

NPM: estratègia eficient que permet obtenir dades quantitatives en concentracions 

d’elements discrets. 

Patogen : dolent per la salut, pot provocar una malaltia. 
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Soriano, per tota l’ajuda que m’ha donat en tot moment, per resoldre’m qualsevol dubte 

sempre que li demanava ajuda i per involucrar-se tant en el meu treball. 

Per últim, també m’agradaria donar-li les gràcies a Josep Ferrer, professor de 

matemàtiques de l’INS Sant Just Desvern, per l’assessorament estadístic. 
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12. ANNEX 

12.1. Medis de cultiu 

Medi LS-agar formulat per la CeNAN Quantitat per 1000 ml 
·Triptona 10g 
·Peptona de soja 5g 
·Extracte de llevat 5g 
·Extracte de carn 5g 
·Dextrosa 20g 
·Clorur de sodi 5g 
·Cisteïna 0,3g 
·Agar 18g 
·pH 6,7 

Taula 12.1  Composició del medi LS-agar formulat per la CeNAN. 

 

Medi M17 Quantitat per 1000 ml 
Peptona de caseïna 2,5g 
Extracte de llevat 2,5g 
Extracte de carn 5g 
D(+) Lactosa 5g 
Àcid ascòrbic 0,5g 
Na-B-glicerolfosfat 19g 
Sulfat de magnesi 0,25g 
Agar 12,75 

Taula 12.2  Composició del medi M17. 

 

Medi MRS Quantitat per 1000 ml 

Polipeptona 10g 
Extracte de llevat 5g 
Extracte de carn 10g 
Glucosa 20g 
Fosfat de potassi 2g 
Acetat de sodi 5g 
Sulfat de magnesi 0,2g 
Sulfat de manganès 0.05g 

Taula 12.3Composició del medi MRS. 
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12.2. Enquesta sobre la data de caducitat de l’INS Sant 

Just Desvern (corregida): 

Edat:     Sexe: Curs: 

 

Quin creus que és el teu coneixement sobre la data de caducitat? 

�1          �2          �3          �4          �5 

 

1.  Que és la data de caducitat d’un aliment? 

� Ens indica que el producte no ofereix la plena qualitat que hauria de tenir. 

�Una vegada passada aquesta data el producte podria posar en perill la nostra salut. 

�Ens indica que el producte ha perdut algunes propietats com el sabor, olor...També 
s’anomena data de consum preferent. 

 

2.  Que és la data de consum preferent d’un aliment? 

� Ens indica que el producte no ofereix la qualitat que hauria d’oferir. 

� Ens indica els dies de la setmana en que es preferent menjar aquell aliment. 

�Ens indica que el producte ha perdut algunes propietats com el sabor, olor...També 
s’anomena data de caducitat. 

 

3. Quina diferència hi ha entre data de consum preferent i data de caducitat? 

� La data de consum preferent és una setmana més tard que la data de caducitat. 

� No hi ha cap diferència 

� Un producte amb la data de caducitat passada no pot ser consumit , en canvi, amb 
la data de consum preferent si.  

 

4. Aquest producte té una data de consum preferent enlloc de la data de caducitat 
perquè...  

�significa el mateix data de consum preferent que data de caducitat. 

�la data de caducitat i la de consum preferent sempre coincideixen. 

�aquest aliment no es deteriorarà fàcilment i passada aquesta data el producte no 
serà nociu. 
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5. Qui posa les dates de caducitat als productes?  

� El govern. 

� Els fabricants 

� Els supermercats o centres comercials 

� Les empreses que els distribueixen 

 

6. Un aliment després de passar la data de caducitat:  

� Pot consumir-se durant els següents 30 dies. 

� Pot consumir-se durant una setmana més. 

� No hauria de ser consumit. 

 

7. Acostumes a menjar aliments que han passat la data de caducitat? 

� Mai  � A vegades  � Sovint  � Sempre 

 

Gràcies per la seva col·laboració 
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12.3. Taula dels resultats de l’enquesta 

Taula estadística de 1r d’ESO: 13 nois 12 noies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12.3  Estadística de les respostes de 1r d’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 Masculí Femení Total 
Pregunta 1 
Si 5 5 10 
No 8 7 15 
Pregunta 2 
Si 6 8 14 
No 7 4 11 
Pregunta 3  
Si 9 6 15 
No 4 6 10 
Pregunta 4 
Si 4 5 9 
No 9 7 16 
Pregunta 5 
Si 10 8 18 
No 3 4 7 
Pregunta 6 
Si 4 7 11 
No 9 5 14 
Pregunta 7 
Mai 12 12 14 
A vegades 1 0 1 
Sovint 0 0 0 
Sempre 0 0 0 
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Taula estadística de 2n d’ESO: 14 nois 13 noies 
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Taula 12.4  Estadística de les respostes de 2n d’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 Masculí Femení Total 
Pregunta 1 
Si 6 5 11 
No 8 8 16 
Pregunta 2 
Si 6 7 13 
No 8 6 14 
Pregunta 3  
Si 10 9 19 
No 4 4 8 
Pregunta 4 
Si 6 4 10 
No 8 9 17 
Pregunta 5 
Si 14 9 23 
No 0 4 4 
Pregunta 6 
Si 5 7 12 
No 9 6 15 
Pregunta 7 
Mai 12 11 23 
A vegades 2 2 4 
Sovint 0 0 0 
Sempre 0 0 0 
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Taula estadística de 3r d’ESO: 14 nois 13 noies 

 

 

 
Taula 12.5  Estadística de les respostes de 3r d’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masculí Femení Total 
Pregunta 1 
Si 4 4 8 
No 7 11 18 
Pregunta 2 
Si 7 13 20 
No 4 2 6 
Pregunta 3  
Si 6 7 13 
No 5 8 13 
Pregunta 4 
Si 3 5 9 
No 8 10 16 
Pregunta 5 
Si 11 13 24 
No 0 2 2 
Pregunta 6 
Si 3 6 9 
No 8 9 17 
Pregunta 7 
Mai 11 15 26 
A vegades 0 0 0 
Sovint 0 0 0 
Sempre 0 0 0 



Annex 

-66- 

 

Taula estadística de 4rt ESO: 11 nois 7 noies. 

 
Taula 12.6  Estadística de les respostes de 4rt d’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masculí Femení Total 
Pregunta 1 
Si 3 4 7 
No 8 3 11 
Pregunta 2 
Si 5 2 7 
No 6 5 11 
Pregunta 3  
Si 7 2 9 
No 4 5 9 
Pregunta 4 
Si 3 4 7 
No 8 3 11 
Pregunta 5 
Si 9 7 16 
No 2 0 2 
Pregunta 6 
Si 7 1 8 
No 4 6 10 
Pregunta 7 
Mai 11 7 18 
A vegades 0 0 0 
Sovint 0 0 0 
Sempre 0 0 0 
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Taula estadística 1er de batxillerat: 14 nois 12 no ies. 
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Taula 12.7  Estadística de les respostes de 1r Batxillerat. 

 

 

 

 

 

 Masculí Femení Total 
Pregunta 1 
Si 11 5 16 
No 3 7 10 
Pregunta 2 
Si 6 8 14 
No 8 4 12 
Pregunta 3  
Si 12 8 20 
No 2 4 6 
Pregunta 4 
Si 9 8 17 
No 5 4 9 
Pregunta 5 
Si 13 11 24 
No 1 1 2 
Pregunta 6 
Si 7 7 14 
No 7 5 12 
Pregunta 7 
Mai 11 7 18 
Avegades 3 4 7 
Sovint 0 1 1 
Sempre 0 0 0 
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Taula estadística de 2n de batxillerat: 9 nois 10 n oies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 12.8  Estadística de les respostes de 2n Batxillerat. 

 

 

 Masculí Femení Total 
Pregunta 1 
Si 1 5 6 
No 8 5 13 
Pregunta 2 
Si 4 3 7 
No 5 7 12 
Pregunta 3  
Si 7 6 13 
No 2 4 6 
Pregunta 4 
Si 4 4 8 
No 5 6 11 
Pregunta 5 
Si 8 8 16 
No 1 2 3 
Pregunta 6 
Si 5 6 11 
No 4 4 8 
Pregunta 7 
Mai 6 6 12 
Avegades 3 3 6 
Sovint 0 1 1 
Sempre 0 0 0 
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12.4. Taula de valors de la χχχχ2 

 

Taula 12.9  Taula de valors de la χ2 

 

 

 

 


