
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN - QUE PREGUNTAS IMOS INVESTIGAR?

A partir das preguntas reunidas, facede unha selección daquela pregunta que queredes investigar. 
Algunhas das propostas poden ser similares ás seguintes:

1º Pregunta de investigación: Son unha persoa supercatadora?

2º Pregunta de investigación: Que porcentaxe de persoas da túa aula resultan seren 
supercatadoras? Leva a cabo a actividade con, polo menos 30 persoas voluntarias. Que porcentaxe 
son non catadoras, con menos de 5 papilas? Que porcentaxe ten entre 6 e 10 papilas e son 
catadoras medias?

3º Pregunta de investigación: Teñen os homes e as mulleres a mesma probabilidade de ser 
persoas supercatadoras? Volve realizar esta actividade, pero esta vez empregando o mesmo 
número de voluntariado masculino e feminino, con polo menos 15 de cada un.

4º Pregunta de investigación: As persoas integrantes dunha familia teñen resultados similares?
Investiga ás persoas dunha mesma familia para comprobar se presentan características similares.

5º Pregunta de investigación: ás persoas supercatadoras gústanlles menos as espinacas? Á 
xente supercatadora pícanlle máis os pementos? Investiga o sabor de diferentes alimentos, como 
as espinacas e os pementos picantes, para os distintos tipos de persoas catadoras. Baseándote 
nisto, podes deseñar unha proba de sabor para pescudar quen é unha persoa supercatadora?
Comproba a precisión da túa proba de sabor contando tamén as papilas de cada persoa.

OBTEMOS DATOS - EXPERIMENTAMOS PARA OBTER RESULTADOS

• Imos realizar a parte experimental da nosa investigación para obter resultado.

O experimento consistirá en pintar a lingua de azul e contar as papilas das persoas que forman
parte do estudo (segundo a pregunta de investigación que escollésemos). Así, obteremos os
resultados e crearemos as gráficas que nos permitan sacar conclusións.



Material necesario:

● Colorante alimentario azul (dispoñible no departamento de repostería da maioría dos
supermercados)

● Bastonciños de algodón
● Vasos pequenos (que se denominarán "mini vasos")
● Tarxeta A4
● Perforadora
● Tesoiras
● Lanternas (opcional)
● Lupa (opcional)
● Táboa de degustación (véxase máis abaixo)
● Pano húmido ou pano de mesa de papel
● Cunca ou bolsa en cada mesa para os residuos
● Limpador de superficies ou toallas antibacterianas

Procedemento:

1º Corta a tarxeta A4 en 16 tiras e fai un burato no extremo de cada tira. Asegúrate de ter
suficientes para que cada persoa teña a súa propia tira.

2º Divide a clase en grupos de tres.

3º Verte un pouco de colorante alimentario en suficientes mini vasos para que cada grupo teña un
vaso cada un.

4º Pide a toda a xente participante que se lave as mans.

5º A persoa á que se lle van a contar as papilas funxiformes (protuberancias rosadas) debe sentar
comodamente cos cóbados sobre a mesa, apoiando a barbadela. É probable que teña que sentar
así ata cinco minutos, así que asegúrate de que está cómoda, ben cuberta. Pide a persoa
participante que saque a lingua. Co bastonciño, cubre o terzo anterior da lingua co colorante.

Nota: Mergulla o bastonciño no colorante alimentario só unha vez.

6º Introduce un bastonciño de algodón no mini vaso de colorante alimentario azul ata que quede
tinguido.



9º A continuación, pide ao participante que coloque con
coidado unha tarxeta furada na súa lingua sobre o
colorante alimentario azul.

10º Pide ao resto das/os participantes do grupo que
conten cantas protuberancias rosadas poden ver na
lingua dentro do burato. A persoa participante debe
tentar manter a lingua quieta.

7º Refuga o bastonciño de algodón unha vez que o utilizaras.

8º O colorante azul pintará a lingua pero deslizarase polas prominentes protuberancias rosadas
coñecidas como papilas funxiformes.

11º Mentres traballan, pregunta ao grupo de estudantes como poderían mellorar a forma de realizar
as súas observacións. Como poderían facer máis fiable o seu reconto?

Poden decidir usar unha lanterna ou unha lupa para que as papilas funxiformes sexan máis claras e
fáciles de contar. Tamén poderían facer unha foto e ampliar a imaxe para contar as papilas
funxiformes; asemade, poderían comprobar a súa resposta repetindo a súa observación e contando
de novo.

12º Pide ao alumnado que considere que método é o máis eficaz para facilitar a identificación das
papilas funxiformes.

Anímaos tamén a pensar por que é importante que o seu reconto sexa exacto ou non. O persoal
científico repite as súas probas varias veces para asegurarse de que os datos son precisos e
fiables. Neste caso, se o número de papilas funxiformes non se tivese contado correctamente,
significará que esa persoa podería ser clasificada como o tipo de catador equivocado.

13º Rexistra o número de protuberancias rosadas que se observan en cada persoa na táboa que
aparece máis embaixo.

Nota: o alumnado deberá contar as protuberancias da lingua dúas veces e facer unha media do
resultado para maior precisión.

14º Recollede todo o material e refugade todos os bastonciños de algodón contaminados e a tarxeta
furada. Por último, pedide ao grupo que se lave as mans.


