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Criteris de correcció 

Instruccions 

1. De totes les preguntes de les dues opcions proposades, triau-ne 5. Poden 
ser totes de la mateixa opció o escollides d’entre les dues opcions 
indistintament. 

2. Cada qüestió es valorarà de forma independent i serà qualificada de zero 
(0) a dos (2) punts. Les respostes que no corresponguin a les qüestions 
formulades a l'opció triada no es valoraran. Una proporció (fins a 0.25 
punts) de la puntuació de cada pregunta es reservarà per als aspectes 
formals relatius a la presentació global (estructuració de la qüestió, 
capacitat de síntesi, redacció i expressió) i a l'ortografia. La puntuació 
màxima de la prova és de 10 punts. 

3. No contesteu les preguntes al mateix full d’enunciats, sinó en full a part. 
4. El temps màxim per desenvolupar la prova és d’una hora i mitja (90 

minuts). 
  
 
OPCIÓ A 
 
1.  

a) Els lípids són biomolècules orgàniques formades sempre per C, H i O i, 
en alguns casos, per P, N i S. Des del punt de vista químic són un grup 
molt heterogeni, que tenen en comú ser poc o gens solubles en aigua i 
dissolvents polars i ser solubles en dissolvents apolars, tendeixen a ser 
hidròfobs, són untuosos al tacte i poc densos i són substàncies bastant 
reduïdes que, quan s’oxiden, alliberen gran quantitat d’energia (0.5 
punts). 
b) Saponificables (contenen àcids grassos) i no saponificables. Dins els 
primers, simples o hololípids com els acilglicèrids (èsters d’àcids grassos i 
glicerina) o els cèrids (esterificacions d’un àcid gras de cadena llarga amb 
un monoalcohol de cadena llarga); i complexos o heterolípids, com els 
fosfolípids (àcids grassos, alcohol, àcid fosfòric i un compost polar) o els 
glucolípids (que contenen glúcids). Dins els segons hi ha terpens (derivats 
d’isoprè), esteroides (derivats del ciclopentà-perhidrofenantrè) i 
prostaglandines (amb un anell ciclopentà) (0.75 punts). 
c) Les funcions més importants dels lípids són de reserva (p. ex. 
acilglicèrids), estructural (p. ex. fosfolípids), protectora i aïllant (p. ex. 
ceres), reguladora (p. ex. hormones sexuals) i fotosintètica (p. ex. 
carotens i xantofil·les) (0.5 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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2.  
a) (0.75 punts) 

Semblances Diferències 

1. Tenen aproximadament la 

mateixa mida. 

1. Els mitocondris són orgànuls 

cel·lulars presents a les cèl·lules 

eucariotes, i els bacteris són 

cèl·lules procariotes. 

2. Tenen una única molècula d’ADN  

bicatenari circular. 

2. La funció principal dels 

mitocondris és intervenir en la 

respiració cel·lular; els bacteris fan 

totes les funcions vitals. 

3. Tenen ribosomes 70 S. 3. Els mitocondris presenten una 

doble membrana, i els bacteris, 

membrana plasmàtica i paret 

cel·lular. 

b) La teoria endosimbiòtica, elaborada per Lynn Margulis, relaciona els 

bacteris amb els mitocondris. Segons aquesta teoria, l’origen de la cèl·lula 

eucariota és en una primitiva cèl·lula eucariota (cèl·lula hoste) que en un 

moment determinat englobaria organismes procariotes, de manera que 

s’establí entre ambdós una relació endosimbiòtica. Aquestes cèl·lules 

procariotes englobades serien l’origen de mitocondris (que procedirien de 

bacteris aerobis) i cloroplasts (bacteris fotosintètics). De fet, els mitocondris i 

els cloroplasts tenen una mida similar a la dels bacteris, es reprodueixen per 

divisió, presenten el seu propi ADN, i els seus ribosomes tenen ARNr similar al 

bacterià (0.5 punts). 

c1) Cianobacteris procariotes (0.25 punts). 

c2) Bacteris aerobis (0.25 punts). 

Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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3.  
a) 

 Planta Mamífer 

Almenys un tret 

diferencial al nivell 

metabòlic (0.25 
punts) 

Realitza la fotosíntesi No realitza la 

fotosíntesi  

(no és correcte dir 

«Respiració», ja que les 

plantes també respiren) 

Orgànuls exclusius de 

les cèl·lules de 

cadascun (0.25 punts) 

Paret cel·lular, 

cloroplasts, gran 

vacúol, plasmodesmes 

Centríols 

Classificació nutricional 

(0.25 punts) 

Autòtrofs Heteròtrofs 

Almenys dos trets 

diferencials a escala de 

l’organisme sencer, 

observables a simple 

vista (0.25 punts) 

- En general verdes 

- Sèssils 

- Teixits durs 

- Qualsevol òrgan 

exclusiu (fulles, 

tiges...) 

- Colors variats (no 

verd) 

- Mòbils 

- Teixits blans 

- Qualsevol òrgan 

exclusiu (ulls, orelles...) 

Almenys un tret 

diferencial a escala 

d’ecosistema (serveis 

que donen a 

l’ecosistema o usos que 

en fan) (0.25 punts) 

- Absorbeixen energia 

- Subministren oxigen 

al sistema 

- Alimenten animals 

- Consumeixen energia 

- Subministren diòxid 

de carboni al sistema 

- Ajuden a dispersar les 

llavors d’algunes 

plantes 

 

b) Sense cap problema, ja que són autòtrofes (0.25 punts). 

c) Almenys alguns i durant algun temps, alimentant-se d’organismes 

quimioautòtrofs, atès que hi ha actualment suficient oxigen a l’atmosfera 

(0.25 punts).  

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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4.  
a) Els cromosomes són estructures en forma de bastó que apareixen com 

a conseqüència de la condensació de la cromatina abans de la divisió del 

nucli (cariocinesi). Estan constituïts per dues cromàtides o fibres d’ADN 

idèntiques, unides entre si per un punt anomenat centròmer. D’aquest 

parteixen els anomenats braços, l’extrem dels quals és el telòmer (0.5 
punts). La seva funció bàsica és facilitar el repartiment de la informació 

genètica continguda a la cèl·lula mare entre les dues cèl·lules filles (0.25 
punts). 

b) Les cèl·lules somàtiques humanes són diploides, és a dir, que tenen 

dos exemplars de cada tipus de cromosoma (0.25 punts). 

c) El 2 (0.25 punts). 

d) Sí, una trisomia en els cromosomes sexuals (2 X i 1 Y, no cal que 

especifiquin que es tracta de la síndrome de Klinefelter) (0.25 punts). 

e) Cal suposar que presentarà símptomes relacionats amb els òrgans 

sexuals (0.25 punts). 

Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 

 

5.  
a) Organismes microscòpics (microorganismes) procariotes (regne de les 
moneres) (0.5 punts). 
 
b) Dibuix (0.25 punts). Constituïts per una càpsula (no sempre, si n’hi 
ha, és rica en glúcids) i una paret (rígida, formada per mureïna, diferencia 
els bacteris gramnegatius i grampositius) bacterianes, una membrana 
plasmàtica (similar a la dels eucariotes, però sense esteroides i amb uns 
replegaments interns anomenats mesosomes), un citosol i un ADN 
bacterià (DNA circular i plasmidis) (0.75 punts). 
 
c) Exemples (0.25 punts): positius (fixadors de N tipus Azotobacter o 
Rhizobium; làctics tipus Streptococcus i Lactobacillus; aprofitables per a 
transformació genètica tipus Agrobacterium), negatius (cal explicitar 
almenys el gènere de bacteris causants de gastroenteritis, lepra, 
gonorrea, faringitis, còlera, legionel·la, botulisme, diftèria, pesta, 
pneumònia, sífilis, tètans, tifus, tuberculosi, etc.). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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OPCIÓ B 
 
1.  

a) Precipitades, dissoltes o associades a substàncies orgàniques (0.25 
punts). 

b) (1) Precipitades: funcions estructural, mecànica esmorteïdora, 
termoreguladora; dissoltes: funcions tampó, osmòtica, de 
senyalització; associades: funcions variades, algunes de molt 
específiques (0.5 punts). 
(2) Precipitades: carbonat de calci, fosfat de calci, diòxid de silici o 
quars; dissoltes: gairebé tots els cations i ions; associades: ió ferrós, 
iode, ió magnesi... (0.5 punts) 
(3) Precipitades: ossos, closques de mol·luscs, exoesquelets de 
diatomees i gramínies, etc.; dissoltes: medi intern dels organismes, 
citoplasma, vacúol en cèl·lules vegetals, etc.; associades: 
fosfoproteïnes, fosfolípids, hemoglobina, hormona tiroïdal, clorofil·la, 
etc. (0.5 punts) 

  
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
2.  

a) Dibuix (0.25 punts). 
 
b) Parts i funcions (0.75 punts): paret cel·lular, membrana plasmàtica 
(contingent, intercanvi), citosol (medi aquós), nucli (material genètic, 
divisió cel·lular), mitocondri (respiració), reticle endoplasmàtic (síntesi de 
proteïnes i lípids), complex de Golgi (secreció), citoesquelet filamentós 
(estructural), lisosomes (digestió - heterofàgia i autofàgia), peroxisomes 
(antioxidant i altres específiques de diferents organismes), vacúol (osmosi, 
destoxicació), plasts-cloroplasts (fotosíntesi). 
 
c) Exclusives de vegetals: paret cel·lular, plasts (cloroplasts) i gran vacúol 
central (0.25 punts). 
 
d) Aparell de Golgi (0.25 punts), parts: cisternes cis, cisternes 
intermèdies, cisternes trans i vesícules (0.25 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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3.  
a) El principal procés anabòlic en les plantes és la fotosíntesi, i el principal 

procés catabòlic, la respiració. 

La fotosíntesi és el procés mitjançant el qual, a partir d'energia lluminosa, 

aigua i diòxid de carboni, les plantes obtenen molècules orgàniques i 

alliberen oxigen. Consta de dues fases: la lluminosa, en què l'energia 

lluminosa es converteix en química, i el cicle de Calvin, en què l'energia 

química obtinguda s'empra per reduir CO2 a molècules orgàniques (0.5 
punts). 

La respiració és el procés mitjançant el qual molècules orgàniques més 

complexes són oxidades (a partir d'oxigen de l'atmosfera) a molècules 

més simples (fins a CO2) i s’obté energia química. Consta de tres fases: la 

glicòlisi, el cicle de Krebs i la fosforilació oxidativa (0.5 punts). 

b) 

b1) No (0.25 punts). 

b2) Del diòxid de carboni de l'atmosfera (0.25 punts). 

b3) Que les plantes en la fotosíntesi alliberen oxigen i consumeixen diòxid 

de carboni (0.25 punts). 

Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 

 
4.  
 

a) L’evolució es defineix com el conjunt de canvis que es van produint en 
les poblacions d’organismes i que s’hereten a través del material 
genètic d’una generació a la següent (0.5 punts). Es relaciona amb 
l’adaptació, perquè la variabilitat intrapoblacional possibilita la selecció 
natural, la qual incrementa l’èxit dels individus més adaptats a un 
determinat medi (0.25 punts). I es relaciona amb la mutació, ja que 
són les mutacions produïdes a l’atzar les que possibiliten l’evolució, 
quan una determinada mutació resulta més favorable en un determinat 
medi (0.25 punts).  

b) La presència d’ossos típics de dits en una aleta és una mostra 
d’anatomia comparada (0.25 punts) on es veu que l’aleta del dofí és 
un òrgan homòleg de les mans dels mamífers terrestres, la qual cosa 
suggereix un origen evolutiu comú (0.5 punts). També es valora com 
a correcte si es diu que l’aleta és un òrgan anàleg a l’aleta d’un peix, 
però no tenen origen evolutiu comú. 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 



 

 

7 / 7 Convocatòria 2021 

  
Biologia Model 3 

 
5.  

a) Els antígens són aquelles molècules estranyes a un organisme que, en 
ser-hi introduïdes, desencadenen una resposta immunitària específica 
dirigida a destruir-los (0.25 punts). Els anticossos són glicoproteïnes 
presents en el sèrum, fluids tissulars i superfícies d’algunes cèl·lules, 
que tenen funció immunològica contra els antígens (0.25 punts). 

b) Els anticossos s’uneixen a l’antigen amb finalitat de destruir-lo. La unió 
es fa mitjançant enllaços febles (Van der Waals, ponts d’hidrogen, 
forces electroestàtiques...). La unió s’estableix entre el determinant 
antigènic o epítop i el paràtop (o regions variables) de l’anticòs. La unió 
és molt específica, cada anticòs solament s’uneix a determinants 
antigènics que li són complementaris (0.5 punts). 

c1) Les vacunes són preparats antigènics que no tenen patogenicitat però 
sí capacitat immunògena. En administrar-les produeixen en l’individu 
una resposta immunitària primària sense produir-li la malaltia. 
L’individu queda protegit contra futurs contactes amb el germen gràcies 
a la formació de limfòcits de memòria com a resposta immunitària 
secundària (0.5 punts). 

c2) Les vacunes proporcionen immunitat adquirida activa, i els sèrums, 
passiva; amb les vacunes l’individu produeix anticossos i amb els 
sèrums no; les vacunes indueixen l’aparició de cèl·lules de memòria i 
els sèrums no; per tant, les vacunes produeixen immunitat de llarga 
durada i els sèrums sols immediata; les vacunes tenen caràcter 
preventiu i els sèrums curatiu (0.25 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
 

 


