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Criteris de correcció 

Instruccions 
 
1. De les dues opcions que us proposam, triau-ne una i responeu de manera 

específica a les qüestions formulades a l'opció triada. [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) Biomolècules formades bàsicament per C, H i O en proporció (CH2O)n. Són 
polihidroxialdehids o polihidroxicetones (0,5 punts). 

b) Monosacàrids – constituïts per una sola cadena polihidroxialdehídica o 
polihidroxicetònica; ex.: glucosa, gliceraldehid, eritrosa, fructosa, galactosa 
etc.; oligosacàrids – formats per la unió de dos a deu monosacàrids; ex.: 
maltosa, sacarosa, lactosa, etc.; i polisacàrids – formats per més de deu 
monosacàrids; ex.: cel·lulosa, midó, glucogen, quitina, etc. (1 punt). 

c) Glucogen dels animals, midó dels vegetals (0,25 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). 
 
3.  
Definició (0,5 punts): procés metabòlic realitzat per les cèl·lules vegetals consistent 
en l’obtenció d’ATP i NADPH a partir d’energia lluminosa, que s’utilitzen per a la 
transformació de molècules inorgàniques (CO2, H2O i, en alguns casos, nitrats i 
sulfats) en molècules orgàniques. 
Fases (0,5 punts): 

Primera fase o fase fotoquímica: ocorre a les membranes tilacoidals, i consisteix 
en la captura d’energia lluminosa que provoca l’escissió de la molècula d’aigua. 
Els electrons resultants s’utilitzen en la cadena de transport electrònic per a la 
síntesi de NADPH, i els protons alliberats generen un gradient de protons entre 
el lumen i l’estroma, que empra la sintasa d’ATP cloroplàstica per formar ATP en 
la fotofosforilació. 



 

 
2 / 4 Convocatòria 2020 

  
Biologia Model 2 

Segona fase o fase biosintètica: té lloc a l’estroma dels cloroplasts, i consisteix 
en la fixació del CO2 a través del cicle de Calvin, i del nitrogen per reducció de 
nitrats, utilitzant el NADPH i l’ATP sintetitzats en la fase anterior. 

Factors que influeixen en l’activitat fotosintètica (0,5 punts): 
Intensitat lluminosa: l’activitat augmenta en augmentar la intensitat, fins a 
arribar a una saturació. 
Concentració de CO2: l’activitat augmenta en augmentar la concentració, fins a 
arribar a una saturació. 
Concentració de O2: l’activitat disminueix en augmentar la concentració, fins a 
arribar a una saturació, deguda als processos respiratoris. 
Temperatura: l’activitat augmenta amb la temperatura (procés enzimàtic) fins a 
arribar a un màxim (òptim de Tª) per a continuació disminuir dràsticament a 
causa de la desnaturalització de les proteïnes. 

Tipus de procés (0,25 punts): anabòlic, perquè origina la síntesi de matèria orgànica 
a partir de matèria inorgànica. 
 
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 ala és una mostra d’anatomia 
comparada (0,25 punts), on es veu que l’ala de la ratapinyada és un òrgan 
anàleg a 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’ala 
és un òrgan anàleg a l’ala d’un ocell, però no tenen origen evolutiu comú. 

 
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 (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) 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): 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), citosquelet filamentós (estructural), 
lisosomes (digestió - heterofàgia i autofàgia), peroxisomes (antioxidant i altres 
específiques de diferents organismes), vacúol (òsmosi, 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). 
 
3.  

a) Sí/no (ambdues són correctes, sempre que s’afegeixi el següent). És una 
excepció aparent molt coneguda denominada herència intermèdia (0,5 
punts). 

b) Es tractava de dos heterozigots idèntics, amb al·lels codominants («vermell» i 
«blanc») (0,75 punts). 

c) Cap flor rosa, ja que les blanques són totes homozigòtiques (0,5 punts). 
 
Estructura, presentació i ortografia (0,25 punts). 
 
4.  
Definició (0,5 punts): grup molt heterogeni d’organismes que inclou tots els que, per 
la seva mida reduïda, tan sols són visibles al microscopi. No es valorarà negativament 
si no consideren els virus. 
Llista (0,25 punts); mida mitjana (0,25 punts); tipus d’organització (0,25 punts); 
tipus de nutrició (0,25 punts); exemples (0,25 punts). 
Estructura, presentació i ortografia (0,25 punts). 
 
 
 
 
 
 



 

 
4 / 4 Convocatòria 2020 

  
Biologia Model 2 

Microorganisme Mida 
mitjana 

Organització Nutrició Exemples 

Virus 0.1 m Acel·lular Paràsits 
obligats 

Mosaic del tabac, virus 
de la grip, virus de la 
sida, virus de la ràbia, 
de l’hepatitis, etc. 

Bacteris 10 m Procariota Totes les 
modalitats 

Nitrosomonas, 
Nitrobacter, 
Lactobacillus, 
Thiobacillus, 
Clostridium, 
Staphylococcus, etc. 

Protozous > 250 
m 

Eucariota Generalment 
heteròtrofs 

Tripanosoma, 
Plasmodium, 
Toxoplasma, etc. 

Algues > 250 
m 

Eucariota Autòtrofs Euglena, Gonyaulax, 
diatomees, etc. 

Fongs > 250 
m 

Eucariota Heteròtrofs Penicillium, 
Saccharomyces, 
Phytophthora 
infestans, etc. 

 
 
5.  

a) Els antígens són aquelles molècules estranyes a un organisme que, quan s’hi 
introdueixen, desencadenen una resposta immunitària específica dirigida a 
destruir-les (0,5 punts). 
b) Segons l’estructura (0,5 punts): 

- Particulars: formen part d’estructures biològiques, cobertes de cèl·lules, 
flagels, etc. 
- Solubles: molècules lliures, com ara proteïnes, polisacàrids, etc. 
- Haptens: antígens incomplets, que per si mateixos no tenen caràcter 
antigènic. 
Segons l’origen(0,5 punts): 
- Xenoantígens: pertanyen a individus d’espècies diferents de la de l’individu 
receptor (virus, bacteri, etc.). 
- Isoantígens: pertanyen a individus de la mateixa espècie que la de l’individu 
receptor (p. e. aglutinògens A i B de l’espècie humana). 
- Autoantígens: molècules del propi organisme que, de forma anòmala, actuen 
antigènicament. 

c) Anticossos (0,25 punts). També es valorarà positivament si especifiquen 
immunoglobulines i receptors a antígens de les cèl·lules T. 

 
Estructura, presentació i ortografia (0,25 punts). 
 


