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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) 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) Nucli – conté el material hereditari; mitocondri – respiració; aparell de 
Golgi – transport; cloroplast – fotosíntesi; lisosoma – degradació, 
digestió; vacúol – emmagatzemament (1 punt). 

b) Sí (0.25 punts). 
c) Sí (0.25 punts). 
d) No (0.25 punts). 

  
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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3.  
a) Definició: conjunt de reaccions químiques que tenen lloc a les cèl·lules. 

L’anabolisme és la part del metabolisme que sintetitza molècules 
complexes a partir d’altres de més senzilles, amb despesa d’energia, i 
el catabolisme és la part del metabolisme que degrada molècules 
complexes a altres de més senzilles i obté energia (0.75 punts). 

b) Trifosfat d’adenosina (ATP) (0.25 punts). 
c) Nucleòtids de piridina: NADH (participa en processos catabòlics, com la 

respiració cel·lular o la β-oxidació dels àcids grassos) i NADPH 
(participa en processos anabòlics, com la reducció fotosintètica del CO2 
o la síntesi d’àcids grassos). Nucleòtids de flavina: FADH2, FMN, etc. 
(formen part de la cadena de transport electrònic cedint electrons al O2 
per a la síntesi de ATP) (0.75 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). 
 
5.  

a) Qualsevol ésser viu de mida tal que no es pot veure a simple vista, sinó 
tan sols amb l’ajut d’un microscopi (0.5 punts). 

b) Contacte directe (contacte sexual, a través de ferides i lesions, mescla 
de fluids corporals, etc.); per via aèria (microorganismes suspesos en 
gotes d’aigua o a la pols, transmissió per respiració, parla, tos o 
esternuts); per vehicle (aigua, aliments contaminats, etc.); per vectors 
(insectes, animals domèstics, rosegadors, etc.) (0.5 punts). 

c) Mesures profilàctiques: esterilització, neteja, higiene, vacunes... (0.25 
punts). 

d) Virus patogen: VIH, grip, etc.; bacteri patogen: Salmonella, 
Clostridium, estreptococs, etc.; fong patogen: peu d’atleta, Candida, 
etc.; protozou patogen: Plasmodium, Toxoplasma, etc. (0.5 punts). 

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

a) Glúcids, formats bàsicament per C, H i O en proporció (CH2O)n, són 
polihidroxialdehids o polihidroxicetones; lípids, formats per C, H, O i, en 
menor proporció i no sempre, N, S i P, d’estructura molt variable; 
proteïnes, formades per C, H, O, N i S, polímers d’aminoàcids; i àcids 
nucleics, formats per C, H, O, N i P, polímers de nucleòtids (0.75 punts). 
b1) Una proteïna (0.25 punts). 
b2) Metionina o cisteïna (els dos aa que tenen sofre) (0.25 punts). 
b3) Ponts disulfur (0.25 punts), determinen l’estructura terciària de la 
proteïna (0.25 punts). 

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

a) Dibuix (0.25 punts). 
b) Parts i funcions (0.75 punts): 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), 
centríol (polimerització de microtúbuls, formació del fus acromàtic, 
corpuscle basal responsable del moviment de cilis i flagels). 

c) Exclusives d’animals: centríol (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). 
 
3.  

a) Es tracta d’un caràcter recessiu (0.25 punts). 
b) Tenint en compte que la proporció de ratolins negres és 

aproximadament del 75%, i la de blancs, del 25%, es deuen haver 
encreuat en tots els casos dos heterozigots Aa x Aa on l’al·lel ‘a’ és 
recessiu i confereix el fenotip blanc als homozigots (0.5 punts). 

c) Perquè tota la F1 estigui formada per heterozigots Aa, els parentals han 
d’haver estat dos homozigots de genotips AA i aa, i fenotips negre i 
blanc, respectivament (0.5 punts). Tot i que és estadísticament 
improbable, també podrien haver estat AA i Aa. 

d) Sí, perquè alguns dels nous ratolins negres obtinguts són heterozigots 
(0.5 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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4.  
a) La microbiologia és la ciència que estudia els microorganismes, i la 
microbiologia aplicada és la ciència que utilitza els coneixements de la 
microbiologia per produir aplicacions industrials d’interès humà (0.5 
punts).  
b) Llista (0.5 punts): 
 Producció de formatge 
 Producció de iogurt 
 Producció de pa fermentat 
 Producció de cervesa, vi i altres begudes alcohòliques 
 Aliments per a animals. 
Processos (0.5 punts): 
 Fermentació làctica (formatge, iogurt) 
 Fermentació alcohòlica (pa, begudes alcohòliques) 
 El mateix creixement de l’organisme (pinsos animals). 
Microorganismes (0.25 punts): 
Fermentació làctica: bacteris (ex.: Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus). 
Fermentació alcohòlica: llevats (ex.: Saccharomyces cerevisiae, S. 

carlsbergensis, S. cidrii, S. uvarum) o floridures (ex.: Aspergillus oryzae). 
Pinsos animals: llevats (ex.: Candida utilis, Saccharomycopsis lipolytica), 
bacteris (ex.: Methylophilus methylotrophus) i algues (ex.: Spirulina sp.). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
5.  

a) El concepte d’immunitat fa referència al fet de ser invulnerable a una 
determinada malaltia infecciosa. És la resistència que presenten els 
organismes enfront de la infecció (0.5 punts).  
Pel que fa als tipus, consideram tres maneres de contestar la pregunta 
(les tres vàlides): (1) immunitat natural (adquirida com a conseqüència 
d’haver patit ja la malaltia i haver-ne desenvolupat anticossos 
específics) versus artificial (mitjançant vacunació); o (2) immunitat 
conferida per respostes inespecífiques a través de barreres externes o 
primàries (pell, mucoses) i secundàries o internes (macròfags, cèl·lules 
NK i sistema del complement) versus respostes específiques (limfòcits, 
sistema antigen-anticòs); o (3) activa (desenvolupada per l’individu 
mateix) versus passiva (induïda externament) (0.75 punts).  

b) (S’ha de valorar conjuntament fins a 0.5 punts.) A correspon a la 
regió variable de la cadena lleugera (L), B correspon a la regió variable 
de la cadena pesant (H), C correspon a una regió constant de cadena 
lleugera i D correspon a la regió constant de cadena pesant (H). Les 
cadenes (totes) s’uneixen entre si mitjançant ponts disulfur. L’antigen o 
determinants antigènics s’uneixen als extrems de la Y (és a dir, als 
pèptids A i B). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 


