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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. 

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 bioelements són elements químics que constitueixen la matèria dels éssers vius, i les 

biomolècules són molècules formades per la combinació de diversos bioelements (0,5 
punts). 

 

b) Bioelements primaris (C, H, O, N, S, P), secundaris (Na, Ca, K, Mg, Cl) i oligoelements (Fe, 

Cu, Zn, Mn, Co). Funcions: N formar part de les proteïnes, P formar part de l’ATP, etc ...  

(0,75 punts). 
 

c) Biomolècules inorgàniques (aigua, sals minerals, CO2, O2) i orgàniques i, dins aquestes, 

glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Funcions: H2O donador d’electrons, enzims 

catalitzadors, àcids nucleics contenen informació genètica, etc ... (0,5 punts). 
 

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

2.  
El reticle endoplasmàtic és un orgànul consistent en una ampla xarxa de membranes que 

s'estén al llarg del citoplasma, formant cisternes, sàculs i tubs aplanats. La membrana del RE 

delimita un espai intern anomenat lumen (0.25 punts). Es diferencia el RE rugós (RER) - en 
forma de sàculs aplanats i que presenta ribosomes units a la cara externa de la membrana - i el 

RE llis (REL)  - que no té ribosomes i està format per túbuls i vesícules (0.25 punts). L'aparell 
de Golgi és un orgànul format per una sèrie de cisternes aplanades envoltades de membrana, 

que semblen una pila de plats i s'anomenen dictiosomes. Associades als dictiosomes hi ha un 

nombre de petites vesícules, i tot junt forma l'aparell de Golgi (0.5 punts).  
 

Tots dos orgànuls es troben a les cèl· lules eucariotes, tant animals com vegetals (0.25 punts). 
Les funcions del RE són de tipus biosintètic. El RER es dedica a la síntesi de proteïnes, i el REL, a 

la síntesi de lípids (0.25 punts). Les funcions de l'aparell de Golgi són de secreció. Rep les 
proteïnes i els lípids acabats de sintetitzar al RE i els distribueix a la membrana plasmàtica, als 

lisosomes i a les vesícules de secreció (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 vacuola, 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). 
 
4.  
a) Teoria de l’evolució (també podem donar per bo “selecció natural”) (0,5 punts) 
b) La diversitat de la vida (les espècies) sorgeix per diversificació a partir d’un tronc comú 

(evolució), mitjançant un procés de selecció natural per el qual els individus millor adaptats al 

medi tenen més probabilitat de deixar descendència (0,75  punts) 
c) El fet que cada espècie procedeixi d’altres anteriors contrasta amb la immutabilitat de la 

“jerarquia natural”. Darwin mai ho va dir explícitament, però la seva teoria duia implícit el fet 

que l’home també descendia d’altres espècies (emparentats amb els simis), la qual cosa xocava 

amb la idea de la creació divina (0,5 punts) 
 

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

5.  
a) Grup heterogeni d’éssers vius de mida tal que no es poden veure a simple vista, sinó 

tan sols amb l’ajut d’un microscopi (0.25 punts). 

b) Contacte directe (contacte sexual, a través de ferides i lesions, mescla de fluides 

corporals, etc ...); per via aèria (microorganismes suspesos en gotes d’aigua o en el pols, 
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transmissió per respiració, parla, tos o esternuts); per vehicle (aigua, aliments contaminats, etc 

...); per vectors (insectes, animals domèstics, rosegadors, etc ...) (0.75 punts). 

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

d) Virus patogen: VIH, grip, etc ...; bactèria patògena: Salmonella, Clostridium, 

estreptocs, etc ...; fong patògen: 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) 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.  
Definició: fase del metabolisme on es degraden molècules complexes a senzilles amb obtenció 

d’energia (0.5 punts). 
 

Tipus: respiració (aeròbia o anaeròbia) i fermentació (0.25 punts), requeriment d’oxigen: 
només en la respiració aeròbia (0.25 punts), substrat a oxidar: compostos orgànics (0.25 
punts), acceptor d’electrons: oxigen (respiració aeròbia), nitrat o sulfat (respiració anaeròbia), 
compostos orgànics (fermentació) (0.25 punts), rendiment energètic: 36-38 ATP per molècula 
de glucosa a la respiració aeròbia, inferior a les altres vies (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) Per tal que 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). 
 

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). 
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Microorganisme Mida 

mitjana 

Organització Nutrició Exemples 

Virus 0.1 µm 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 µm Procariota Totes les 

modalitats 

Nitrosomonas, 

Nitrobacter, 

Lactobacillus, 

Thiobacillus, Clostridium, 

Staphylococcus, etc. 

Protozous > 250 µm Eucariota Generalment 

heteròtrofs 

Tripanosoma, 

Plasmodium, 

Toxoplasma, etc. 

Algues > 250 µm Eucariota Autòtrofs Euglena, Gonyaulax, 

diatomees, etc. 

Fongs > 250 µm Eucariota Heteròtrofs Penicillium, 

Saccharomyces, 

Phytophthora infestans, 

etc. 

 

 

5.  
a) Els antígens són aquelles molècules estranyes a un organisme que, introduïdes en ell, 

desencadenen una resposta immunitària específica dirigida a la seva destrucció (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 a les de l’individu receptor (virus, 

bactèria, 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). 
 

Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 


