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1. Ordena les frases de tal forma que expliquin els successos des de la formació de la Terra fins a 
l’aparició dels coacervats . 

Condensació del vapor d’aigua atmosfèric  Reaccions de les molècules orgàniques senzilles 
 Formació de macromolècules  Formació d’una envolta protectora  Coacervats 

 Formació de la sopa primitiva  Organització de les macromolècules 
Formació de oceans  Refredament progressiu de la Terra 

 

2. Completa els buits amb les paraules de sota  

Les teories _________________________ explicaven la desaparició d’antigues_________________________ per 

_________________________ naturals que eren ordenades per Deu. Eren idees catastrofistes i creacionistes. Els 

_________________________ del segle XIX sostenien que els _________________________ eren restes d’antics éssers que 

s’_________________________  per a deixar pas a _________________________ formes de vida que sorgiren a partir de les 

_________________________.   anteriors  catàstrofes  especies 

 evolucionistes  extingiren fòssils  fixistes   noves 

3. Respon a les següents preguntes del test 
 

1. Com són entre si les extremitats anteriors dels 
mamífers? 
a. Són òrgans homòlegs 
b. Són òrgans atrofiats 
c. Són òrgans atròfics 
d. Són òrgans anàlegs 

 
2. Quin tipus de prova evolutiva es mostra en 

l’exemple de la família de les aus corredores? 
a. Una prova del fixisme 
b. Una prova paleontològica 
c. Una prova embriològica 
d. Una prova biogeogràfica 

 
3. Quin tipus de prova ens aporta l’Archaeopteryx? 

a. Cap, ja que no pot demostrar l’evolució 
b. Embriològica: les aus constituirien una familia 

de rèptils 
c. Paleontològica: els rèptils evolucionar a partir 

d’aus 
d. Paleontològica: les aus sorgirien a partir 

d’algun rèptil 
 

4. Hi ha alguns éssers que porten milions d'anys 
sense evolucionar. Són els "fòssils vivents". Com 
són interpretats? 
a. Són una prova de l'evolució 
b. Són òrgans homòlegs 
c. Són misteris sense resoldre 
d. Són proves del creacionisme 
 

5. Com són entre si les ales de les rates pinyades i 
dels insectes? 
a. Són òrgans homòlegs 
b. Són òrgans epílegs 
c. Són òrgans atrofiats 
d. Són òrgans anàlegs 

6. Com interpreta la biologia moderna l'estranya 
fauna australiana? 
a. És un fet inexplicable que segueix formant 

part del misteri de la vida 
b. Una prova que Darwin no tenia raó, ja que hi 

ha mamífers que posen ous 
c. Constitueix una prova biogeogràfica, a causa 

de l’aïllament d'aquest continent 
 

7. Els mascles dels cérvols i dels cérvols voladors 
(escarabat) combaten per les femelles amb les 
seves "banyes". Com són entre si aquests òrgans? 
a. Anàlegs 
b. Sexistes 
c. Homòlegs 
d. Iguals 
 

8. Per què es diu que els dofins i balenes són 
mamífers i no peixos? 
a. Perquè té òrgans de peixos. 
b. Perquè tenen moltes característiques 

comunes amb la resta dels mamífers, i 
avantpassats comuns amb aquests. 

c. Això no és veritat. Els dofins són peixos, ja 
que viuen en l'aigua 

d. Perquè respiren mitjançant brànquies, ja que 
viuen en l'aigua  

 
9. Com explica la moderna Biologia que aquestes 

dues espècies s'assemblin tant? 
a. Per un capritx de la naturalesa 
b. Perquè tenen un avantpassat comú 

relativament proper en el temps 
c. Perquè són iguals: totes dues són elefants, de 

la mateixa familia 
d. Això és una cosa que els científics no poden 

saber 
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4. Completa els buits amb les paraules de sota  

L'estudi de l’_________________________  de diferents_________________________  

ens ensenya que hi ha moltes que es _________________________ molt, ja que són 

espècies evolutivament_________________________, separades per una 

_________________________ diferent a mitjans diferents, és a dir, que posseeixen 

òrgans i estructures orgàniques molt semblants anatòmicament ja que tenen el mateix 

origen_________________________, són el que anomenem 

òrgans_________________________ . Això constitueix una 

_________________________ morfològica de l'evolució.  

“Per exemple, l'aleta d'una balena i 
l'ala d'un ratpenat són òrgans amb la 
mateixa estructura interna, però un 
està adaptat a la natació i l'altre al 
vol. També hi ha una homologia amb 
un braç humà o la pota d'un gat, 
adaptats a agafar i a la locomoció 
respectivament. Tot això es comprèn 
si pensem en un avantpassat comú 
que va donar lloc a tots els 
mamífers.” 

 
adaptació anatomia espècies evolutiu homòlegs semblen pròximes prova  

5. Llegeix i completa el text: 

El naixement de la _________________________  va venir a donar suport a les idees 

_________________________  del segle XIX. S'estableixen similituds amb  

_________________________  actuals i s'intenta determinar una  

_________________________  evolutiva recolzada en  _________________________  

tan ferms com són els la _________________________. Així, per exemple, s'han 

aconseguit reconstruir històries _________________________  completes com la que 

va conduir fins al cavall. Els avantpassats del cavall van anar canviant i gradualment van 

anar perdent dits com  _________________________   a la carrera veloç. 

 

L'evolució cap als èquids va portar, 
entre altres adaptacions, a la 
reducció del nombre de dits. Les 
espècies actuals tenen un sol dit. 
Amb això aconsegueixen córrer més 
veloçment. 

 
adaptació  espècies   evolucionistes          evolutives           fòssils   història             Paleontologia  proves 
 
 

6. Llegeix i ordena els blocs de paraules: 

Espècies actuals i s’intenta determinar una història evolutiva   

ocorre amb l’Archaeopteryx, una   

forma de transició entre rèptils i   

recolzada en els fòssils. S’han trobat fòssils de   

proves del fet evolutiu. S’estableixen similituds amb   

éssers intermitjos entre grans grups, com   

aucells. Els avantpassats de totes les   

aucells actuals foren rèptils.   

La Paleontologia aporta nombrosíssimes 

El Archaeopteryx era "meitat rèptil - 
meitat au". Tenia plomes i volava, 
però també tenia característiques de 
rèptil: cua llarga, dits amb urpes, 
dents ... Va viure al Juràssic superior 
fa 145 milions d'anys. El primer fòssil 
es va descobrir el 1861, a Alemanya, 
dos anys després de la publicació de 
L'Origen de les Espècies de Darwin, 
provocant l'entusiasme dels 
evolucionistes. Després es  van 
conèixer set exemplars més de 
Archaeopteryx. 

 
Solució: 
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7. Estudia la part de la dreta abans de completar el text: 

 
Les Proves biogeogràfiques de l'Evolució les trobem repartides per tot el 

________________________, i consisteixen en l'existència de grups de 

________________________  més o menys semblants, emparentades, on cada espècie 

del grup s'ha ________________________ a unes condicions concretes. La prova 

________________________ apareix perquè totes aquestes espècies pròximes 

________________________ d'una única espècie ________________________ que va 

originar a totes les altres a mesura que petits grups de ________________________  

s'adaptaven a les________________________  d'un lloc concret, que eren diferents a 

les d'altres llocs. 

 
Són exemples característics de Prova 
biogeogràfica els pinsans de les illes 
Galápagos que van ser estudiats per 
Darwin. Les 13 espècies actuals es 
van originar a partir d'un 
avantpassat que va arribar des del 
continent sud-americà. 

 
adaptat   ancestral  condicions  espècies  evolutiva  individus  planeta          provenen 
 

8. Completa: 

Els òrgans ________________________  són també ________________________  de la ________________________  . Són 

rudimentaris, ________________________  , que revelen un ________________________  evolutiu. Per exemple, els 

________________________  (balenes, dofins ...) conserven ________________________  (Restes) del 

________________________  i de la cintura pèlvica.  

òrgans atrofiats cetacis Evolució fèmur passat proves vestigials vestigis  
 

9. Repassa les proves evolutives que hem vist en activitats anteriors i estudia les proves bioquímiques 
abans de completar el texte: 

L'estudi de les molècules que es troben en els éssers vius revela que com 

________________________ és la semblança molecular entre dos grups d'organismes, 

major és la seva grau de ________________________evolutiu. Així, hi ha molècules, 

com la ________________________, present en totes les plantes, o com el cas de la 

________________________, present a la sang de tots els vertebrats. En aquests 

casos, és evident un mateix ________________________evolutiu.  

En tots els éssers vius hi ha dos tipus de ________________________ (proteïnes i 

________________________) constituïdes per la unió de molècules menors 

(________________________i ________________________, respectivament) segons 

unes seqüències específiques i característiques de cada organisme. Comparant 

aquestes ________________________específiques i grups d'organismes es pot 

establir, amb molta precisió,  la proximitat ________________________ entre ells.  

 

ADN 
aminoàcids 
clorofil·la 
Evolutiva 
Hemoglobina 
Major 

Molècules 
nucleòtids 
Origen 
Parentiu 
seqüències 

 
 
 
 



10. Estudia el blog i, després, respon a les preguntes: 

1. Quines idees tenia Lamarck? 
a. Era catastrofista i pessimista 
b. Va ser el últim creacionista convençut 
c. Va ser un dels primers evolucionistes 
d. Va desenvolupar la seva teoria basant-se en les 

lleis de Mendel 
 

2. Com explicaria Lamarck que aquest insecte s'assembli 
a un full? 
a. Per generació espontània 
b. Per mutacions cromosòmiques 
c. Els seus avantpassats s'esforçarien les ales per 

semblar un full  
d. Per selecció natural 
 

3. Quines són les idees bàsiques del darwinisme? 
a. La negació de Déu i que el home prové del 

ximpanzé 
b. La variabilitat, la lluita per la existència i la selecció 

natural 
c. L'herència dels caràcters adquirits i la selecció per 

mutacions gèniques  
 

4. Què fa falta perquè actuï la selecció natural? 
a. Que no hi hagi variabilitat dins de l'espècie 
b. Utilitza molt un òrgan  
c. Variabilitat intraespecífica 
 

5. Coneixia Darwin els treballs de Mendel? 
a. No, els desconeixia per complet 
b. Sí, ja que van ser molt amics 
c. Sí, però discrepava de les seves idees 
d. Sí, van ser la base de les seves idees 
 

6. Com explicaria Lamarck que la girafa tingui un coll tan 
llarg? 
a. Per la llei de l'ús i desús i la herència dels caràcters 

adquirits 
b. Per les lleis de la genètica i de la selecció natural 
c. Per la lluita per la supervivència i la selecció 

natural 
 

7. Es poden heretar els caràcters adquirits com un 
bronzejat "de platja "o una musculatura molt 
desenvolupada? 
a. Sí, per això rebutgem la Teoria de Lamarck 
b. No, per això s'accepta la Teoria de Lamarck 
c. No, per això rebutgem la Teoria de Lamarck 

 
8. Com explicaria Darwin les potes llargues d’un estruç? 

a. Els ancestres d'aquesta espècie s'esforçarien per 
tenir les Potes més llargues  

b. Per la llei dels caràcters heretats 
c. La selecció natural afavoriria als ancestres que 

naixessin amb potes més llargues  
 
 

9. Com s'originaven les varietats de plantes i animals 
domèstics segons Darwin? 
a. Per les lleis de Mendel 
b. Per selecció artificial 
c. Per selecció natural 
d. Per mutacions cromosòmiques 
 

10. Quina explicació donaven els creacionistes que es van 
oposar a l’evolucionisme per a l'extinció d'antigues 
espècies? 
a. S'explica per la evolució d'unes espècies per 

transformar-se en altres  
b. Es van extingir per la selecció natural  
c. S'explica per la voluntat divina i les catàstrofes com 

el diluvi  
 

11. Com explicaria Lamarck un cas així?  
a. Per la llei de l'ús i desús  
b. Per una mutació gènica o cromosòmica  
c. Per la selecció natural  
d. Per les lleis de Mendel  

 
12. Marca les idees del lamarckisme:  

a. Influència del medi  
b. Selecció natural  
c. Creacionisme  
d. La funció fa l'òrgan  
e. Llei de l'ús i desús  
f. Fixisme  
g. Lluita per l'existència  
h. Variabilitat dins de l'espècie  
i. Els caràcters adquirits s'hereten  
j. Evolucionisme  
 

13. Com explicaria Lamarck les potes palmades d'aquests 
animals aquàtics?  
a. Per la llei dels caràcters heretats per generació 

espontània  
b. Els seus avantpassats s'esforçarien les potes per 

nedar millor, i els descendents heretarien aquest 
tret  

c. Per selecció natural dels que naixessin amb potes 
palmades  
 

14. Què científic pensava que els caràcters adquirits (per 
exemple un allargament del coll en l'ancestre de les 
girafes, per l'esforç per atrapar les fulles més altes dels 
arbres) podien heretar?  
a. Lamarck  
b. Charles Darwin  
c. Alfred Wegener  
d. Carlos Linneo  
 

15. Què científic va tenir unes idees més encertades 
segons la moderna Biologia?  
a. Lamarck  
b. Charles Darwin  
c. Alfred Wegener  
d. Carlos Linneo  
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16. Quina explicació donaven els primers evolucionistes 
per a la extinció d'antigues espècies?  
a. S'explica per la evolució d'unes espècies que es 

transformen en altres  
b. Es van extingir per causes naturals, i després 

sorgien altres éssers per generació espontània  
c. S'explica per les catàstrofes com el diluvi  
 

17. Marca les idees del darwinisme:  
a. Influència del medi  
b. Selecció natural  
c. Creacionisme  
d. La funció fa l'òrgan  
e. Llei de l'ús i desús  
f. Fixisme  
g. Lluita per l'existència  
h. Variabilitat dins de l'espècie  
i. Els caràcters adquirits s'hereten  
j. Evolucionisme  
 

18. Com explicaria Darwin les potes palmades d'aquests 
animals aquàtics?  
a. Els seus avantpassats s'esforçarien les potes per 

nedar millor, i els descendents heretarien aquest 
tret  

b. Per la llei dels caràcters heretats per generació 
espontània  

c. Per selecció natural dels que naixessin amb potes 
palmades  
 

19. Què científic pensava que la selecció natural elimina 
els que "casualment" neixen amb característiques poc 
apropiades per sobreviure (per exemple, ancestres de 
girafes que naixien amb el coll curt i morien de fam), 
conservant als "més aptes" que, al seu torn, 
transmeten a la descendència els trets "útils" amb els 
que van néixer?  
a. Lamarck  
b. Charles Darwin  
c. Alfred Wegener  
d. Carlos Linneo  
 

20. Si el sòl és fosc, què ratolins tenen més probabilitat de 
sobreviure per passar desapercebuts davant els 
depredadors?  
a. Cap ratolí  
b. Tots els ratolins  
c. Els ratolins més clars  
d. Els ratolins més foscos  

 
21. La Selecció Natural "tria" als més adaptats al medi i, 

per això, cal que hi hagi variabilitat dins de la espècie. 
Marca les causes, segons el neodarwinisme o teoria 
sintètica de l'evolució, de la variabilitat dins d'una 
espècie:  
a. La funció fa l'òrgan  
b. Recombinació genètica en la meiosi  
c. Combinació a l'atzar dels gàmetes  
d. Mutacions  
e. Llei de l'ús i desús  
 

22. Si el sòl és clar, què ratolins tenen més probabilitat de 
sobreviure per passar desapercebuts davant els 
depredadors?  
a. Cap ratolí  
b. Els ratolins més clars  
c. Tots els ratolins  
d. Els ratolins més foscos  

 
23. ¿Coneixia Charles Darwin les causes de la variabilitat 

intraespecífica (dins de una espècie)?  
a. Sí, les causes eren les mutacions en l'ADN  
b. Sí, ja que encara que als seus temps no es coneixia 

el ADN, Darwin sabia de l'existència dels 
cromosomes, els gens i les lleis de Mendel  

c. No, ja que no coneixia l'ADN, els cromosomes, els 
gens, les mutacions, etc.  

 
24. Quina creus que va ser un dels "punts febles "de la 

teoria de Charles Darwin?  
a. Darwin va dir que l'home prové del mico 

(ximpanzé)  
b. Darwin no va saber explicar satisfactòriament les 

causes de la variabilitat intraespecífica.  
c. Darwin negava rotundament la existència de Déu, 

ja que era comunista i ateu. 

  

11. Repassa les teories evolutives i completa l'exercici. Relaciona:  

 La Funció crea a l’òrgan 

Els caràcters adquirits no són heretables 

Evolució per selecció natural 

Variabilitat intraespecífica 

Déu va crear a totes les espècies 

Els caràcters adquirits s’hereden 

Llei de l’ús i del desús 

Les espècies no evolucionen 

Lluita per la supervivència 

Les mutacions creen variabilitat 

Lamarckisme 

 

Darwinisme i neodarwinisme 

 

Neodarwinisme 

 

Fixisme i creacionisme 

 

 



12. Ordena els blocs de paraules:      

Noves a partir d’altres que ja  espècie nova  La formació d’espècies  arribar a constituïr una

 existíen rep el nom d’especiació. L’adaptació al  que, al llarg de molts 

medi genera una sèrie de canvis petits i graduals  anys, poden 

 

 

 

 

 

 

 

13. Respon:  
 

1. ¿Són el bisó i el búfal animals de la mateixa espècie?  
a. No ho sé perquè els seus noms científics són 

diferents  
b. Depèn. Als Estats Units al bisó li donen el nom de 

búfal  
c. Sí, perquè són mamífers de la família del toro  
d. Sí, perquè tenen una forma molt semblant  
 

2. Per què s'assemblen tant entre si les diferents races 
de gossos?  
a. Perquè són diferents espècies  
b. Perquè tenen un avantpassat comú molt proper 

en el temps  
c. Per pura casualitat  
d. Perquè són un encreuament entre el llop i la 

guineu  
 

3. Per què un cérvol i un gam s'assemblen tant?  
a. Això és una cosa que els científics no poden 

saber  
b. Per un capritx de la naturalesa  
c. Perquè tenen un avantpassat comú molt proper 

en el temps  
d. Perquè són iguals  
 

4. Per què una guineu s'assembla més a un llop que a 
un tigre?  
a. Perquè el llop i la guineu tenen un avantpassat 

comú proper en el temps  
b. Perquè el llop i la guineu són de la mateixa 

espècie  
c. Per un capritx de la naturalesa  
d. Perquè són iguals 
 

5. Qui va crear el Nom Científic de les espècies i el 
Sistema Natural de Classificació?  
a. Louis Pasteur  
b. Linneo  
c. Oparin  
d. Lamarck  

 
6. Són de la mateixa espècie tots els gossos?  

a. Sí, perquè poden reproduir-se les diferents races 
entre si  

b. No, perquè baixen del llop  
c. Sí, perquè descendeixen de l' guineu  
d. No, perquè són molt diferents els uns dels altres  
 

7. Per què els biòlegs diuen que el llop i la guineu són 
espècies diferents?  
a. Perquè els llops no es reprodueixen amb les 

guineus  
b. Perquè tenen el mateix nom científic  
c. Per un capritx  
d. Perquè són gossos salvatges, gossos assilvestrats  
 

8. Per què l’elefant africà i l’elefant asiàtic s'assemblen 
tant?  
a. Perquè tenen un avantpassat comú molt proper 

en el temps  
b. Això és una cosa que els científics no poden 

saber  
c. Per un capritx de la naturalesa  
d. Perquè són iguals  
 

9. Per què creus que una zebra i un cavall s'assemblen 
tant?  
a. Perquè són de la mateixa espècie  
b. Perquè el cavall i la zebra comparteixen un 

avantpassat comú no gaire llunyà en el temps  
c. Això és una cosa que els biòlegs no poden saber  
d. Per un capritx de la naturalesa  
 

10. En què es basa el Sistema Natural de Classificació?  
a. A la Bíblia  
b. En les semblances i diferències que tenen els 

éssers vius  
c. En les analogies dels òrgans  
d. En les lleis de Mendel  
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14. Estudia el text abans de completar:  

La selecció __________________________ produeix canvis en les poblacions d'una espècie. A partir de aquesta  

__________________________, quan es produeix un aïllament  __________________________ de les poblacions, pot aparèixer 

una espècie nova. Després del __________________________, la població acumula canvis deguts a  

__________________________ noves, de manera que a poc a poc es va diferenciant més de la població 

__________________________. Quan ja no és possible obtenir  __________________________ mixta en les poblacions, es 

consideren dues espècies  __________________________.  

Aïllament  descendència  diferents  espècie   genètic   mutacions  natural        original  

 

15. Estudia el text abans de completar:  

Les cadenes muntanyoses, mars, __________________________, etc, constitueixen barreres __________________________. 

En quedar aïllades les __________________________d'una espècie original, acabaran originant 

__________________________diferents.  

En altres ocasions, les __________________________ no són geogràfiques. Canvis en el comportament, en els cromosomes, en 

l'anatomia o en la __________________________impedeixen la __________________________entre els 

__________________________de diferents poblacions. Amb el __________________________, les diferents poblacions donen 

lloc a diferents espècies. En aquests casos, no cal que hi hagi una separació __________________________o geogràfica entre 

les poblacions de l'espècie__________________________.  

barreres  deserts   espècies  física   fisiologia  geogràfiques   individus 

original   poblacions  reproducció  temps  

 

16. Estudia l'origen de l'espècie humana abans de completar el text:  

No és cert, com afirmen molts __________________________que neguen el __________________________de l'evolució, que 

faltin els "baules" de la __________________________que porta fins a l'espècie. Encara que en temps de Darwin no es 

coneixien restes fòssils d’__________________________, després d'ell, fins avui, s'han descobert nombroses restes que 

permeten comprendre la nostra __________________________evolutiva. A més de les restes de 

__________________________, Homo habilis, H. __________________________ i H.  __________________________, En els 

últims anys s'han afegit nous descobriments com __________________________antecessor i 

__________________________heidelbergensis.  

D'altra banda, existeixen nombroses __________________________ bioquímiques (ADN, proteïnes ...) que permeten establir el 

grau de __________________________amb el ximpanzé, goril·la, orangutan ...  

No ens__________________________ a partir de cap d'ells, però sí que compartim __________________________comuns 

relativament pròxims en el __________________________. 

Avantpassats  Australipithecus   cadena   creacionistes  erectus   fet  història  

 homínids  Homo   humana  neardenthalensis  originem   parentiu 

proves   temps 

 

  



17. Llegeix sobre l'origen de l'espècie humana i indica les frases vertaderes (V) i falses (F):  
 

 L'home prové de "micos" extingits:  

 L'home prové del mico (ximpanzé):  

 L'espècie humana prové del goril·la:  

 L'espècie humana pertany als primats:  

 Són primats el ximpanzé, mandril, macaco ...  

 Home i ximpanzé tenen un gran parentiu evolutiu:  

 El goril·la és l'espècie més propera a la nostra:  

 Tenim parentiu amb ximpanzés, però no amb el mandril:  

 Tenim parentiu amb els primats, però no amb el ratolí:  

 Tenim parentiu amb els mamífers, però no amb rèptils:  
 

18. Respòn. 
 

1. Assenyala les característiques que són exclusives de 
l'Homo sapiens:  
a. Pèl  
b. Cervell  
c. Dents  
d. Creativitat, art  
e. Llenguatge avançat  
f. Orelles  
g. Construeix complexes eines  
h. Format per cèl·lules  
i. Vivípars  
j. Pulmons  
k. Cor amb aurícules i ventricles  
l. Dits amb ungles  
m. Columna vertebral  
n. Glàndules mamàries  
o. Gran intel·ligència  

 
2. Quins animals poden agafar amb les mans gràcies a 

seu polze oposable?  
a. Tots els que tenen dits  
b. Només els humans  
c. Només els homínids  
d. Els mamífers  
e. Els primats  
f. Els vertebrats  
g. Tots  

 
3. Assenyala les proves científiques que hi va haver una 

evolució biològica que va portar a l'espècie humana ia 
la resta de espècies del planeta:  
a. Paleontològiques  
b. La Bíblia, l'Alcorà, etc.  
c. Proves embriològiques  
d. El creacionisme  
e. Generació espontània  
f. Proves biogeogràfiques  
g. Bioquímiques (ADN, proteïnes ...)  
h. Anatomia comparada  
i. Disseny intel·ligent  
j. No hi ha proves concloents  
 

4. Alguns primats tenen cua i altres no. Què creus que és 
el còccix, al final de la columna vertebral dels 
hominoideos?  

a. Un òrgan anàleg (la resta de la cua que hi havia 
abans de els hominoideos)  

b. Un òrgan vestigial (la resta de la cua que hi havia 
abans de els hominoideos)  

c. Les vèrtebres cervicals atrofiades  
d. Un fòssil vivent  
e. Un misteri per a la ciència  

 
5. Quin "invent" d'aquesta llista va aparèixer en primer 

lloc en l'evolució que va portar fins als mamífers?  
a. El polze oposable  
b. Les glàndules mamàries  
c. El pèl  
d. La columna vertebral  
e. Els dits amb ungles  
f. Les glàndules sudorípares  
g. Els pulmons  

 
6. Quin "invent" d'aquesta llista va aparèixer més tard en 

la evolució que va portar fins els primats?  
a. El cor i la sang  
b. Les glàndules mamàries  
c. Els dits amb ungles  
d. El polze oposable  
e. Els pulmons  
f. La columna vertebral  
g. El pèl  

 
7. Quin "invent" d'aquesta llista va aparèixer més tard en 

l'evolució que va portar fins als homínids?  
a. El pèl  
b. Els pulmons  
c. Els dits amb ungles  
d. La columna vertebral  
e. Les glàndules mamàries  
f. Bipedisme i cervell molt desenvolupat  
g. El polze oposable  

 
8. Els ratpenats són vertebrats mamífers. Si volen, ¿per 

que no es inclouen dins de les Aus?  
a. Per les homologies amb la resta de mamífers  
b. Perquè són primats voladors Només perquè no 

tenen plomes   
c. Per les analogies amb la resta de mamífers  
 

9. Què som els humans?   
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19. Llegeix la part de l'esquerra i indica les frases vertaderes (V) i falses (F):  

Dins el creacionisme existeixen "moviments antievolucionistes", 
com ara l'anomenat "disseny intel·ligent ", els partidaris busquen 
obstaculitzar o impedir l'ensenyament de l'evolució biològica en 
les escoles i universitats. Segons aquests moviments 
creacionistes, els continguts educatius sobre biologia evolutiva 
han de substituir, o almenys contrarestar, amb les seves creences 
i mites religiosos o amb la creació dels éssers vius per part d'un 
"ser intel·ligent". En contrast amb aquesta posició, la comunitat 
científica sosté la conveniència de diferenciar entre el natural i el 
sobrenatural. "Disseny intel·ligent", que va aparèixer i es 
desenvolupar als Estats Units el 1987, és considerada per la 
comunitat científica una pseudociencia (falsa ciència) amb 
característiques dogmàtiques. Altres branques del cristianisme si 
accepten que els éssers vius s'han diferenciat a través d'un 
procés d'evolució natural sense la intervenció directa de Déu, en 
considerar aquest com el creador de les lleis de la naturalesa, 
però "sense actuar directament "del desenvolupament dels 
processos que actuen en ella, i que són descrits per les ciències 
naturals. 

 

 No hi ha proves "baules" que condueixin a l'home:  

 La ciència nega l'existència de Déu:  

 La ciència afirma que Déu existeix:  

 Alguns creacionistes neguen l'evolució:  

 Tots els creacionistes neguen l'evolució:  

 La Bíblia és la prova de l'origen diví de l'home:  

 Molts científics tenen una fe religiosa:  

 Molts científics no creuen en Déu:  

 L'evolució és un fet, no una teoria per demostrar:  

 L'evolució existeix, però és massa complexa i d'això es 

dedueix que ha d'existir un "creador intel·ligent": 

 

20. Estudia l'origen de la vida, llegeix bé les preguntes i respon:  
 

1. Assenyala les teories o qüestions admeses per la 
ciència de nostres dies:  
a. Hi ha una generació espontània  
b. Déu existeix  
c. Déu no existeix  
d. No pot formar matèria orgànica de la inorgànica 

sense que la fabriqui un ésser viu  
e. Hi ha cinc races humanes  
f. Pot pot formar matèria orgànica de la inorgànica 

sense que la fabriqui un ésser viu  
g. Només hi ha una espècie humana  
h. Hi ha un disseny intel·ligent  
i. Les espècies s'originen per evolució  
j. Hi ha una biogènesi  

 
2. Què volia demostrar Redi amb el seu experiment 

sobre els cucs que apareixen a la carn?  
a. La lluita per la supervivència i el evolucionisme  
b. La negació de la generació espontània  
c. La negació absoluta del creacionisme  
d. La veracitat de la generació espontània  

 
3. Quin nom rep la teoria oposada a la generació 

espontània?  
a. Biogènesi  
b. Lamarckisme  
c. Pasteurització  
d. Autogénesis  
e. Creacionisme  

 
4. Què compostos va barrejar Miller per obtenir "el 

primer pas per crear vida "(matèria orgànica)?  
a. Aigua, amoníac, metà i hidrogen  
b. Carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen  
c. Aigua, amoníac, aminoàcids i metà  
d. Aminoàcids, àcids grassos i monosacàrids 

e.  Va barrejar compostos orgànics i inorgànics  
 

5. Quin tipus de teoria científica és la generació 
espontània?  
a. És una teoria creacionista  
b. És una teoria biogenètica  
c. És una teoria científica contrària a la biogènesi  
d. No és una veritable teoria científica. És una idea 

falsa, rebutjada des de fa temps.  
 

6. Quan es deixa uns dies un tros de carn, fora del 
frigorífic, acaben "sortint" cucs. Què demostra això?  
a. Que no és veritat la biogènesi  
b. Que no és certa la generació espontània  
c. Que pot sorgir vida on no n'hi ha  
d. No demostra res. Caldria investigar de on han 

"sortit" realment aquests cucs.  
 

7. Què volia demostrar definitivament Pasteur amb el 
experiment dels matraus de coll de cigne?  
a. La negació absoluta del creacionisme  
b. La veracitat de la generació espontània  
c. La negació de la generació espontània  
d. L'origen fisicoquímic de la vida  

 
8. Què pensaven Haldane i Oparin sobre l'origen de la 

vida?  
a. Que va ser un origen fisicoquímic  
b. Que necessàriament va tenir d'haver un "disseny 

intel·ligent "  
c. Que les idees catastrofistes quedaven plenament 

demostrades  
d. Que no va poder formar-se en les condicions de la 

primitiva Terra  
 

9. Què va demostrar Miller amb el seu experiment?  



a. Que pot formar matèria orgànica només si hi ha 
microorganismes preexistents  

b. Que és possible crear vida per generació 
espontània  

c. Que pot formar matèria inorgànica a partir de 
matèria orgànica  

d. Que pot formar matèria orgànica a partir de 
matèria inorgànica  

10. Pensen els científics que pot sorgir vida en altres 
planetes tal com va passar al nostre?  
a. Molts sí ho creuen possible  
b. Sí, a causa del disseny intel·ligent  
c. No, cap científic  
d. Els científics no parlen d'aquestes coses perquè 

"no és seriós"  
e. La majoria no 

 

21. Resol els mots encreuats:  

Horitzontals:  

 1        2           
                    

                    
       3             

     4               
   5                 

                    
  6      7            
                    

       8             
                    

        9            
 10                   

         11           
 12   13                

          HORITZONTALS 
(1) Primer homínid considerat clarament com bípede. (3) Creença no 
científica per la qual un o més déus van crear l'univers i la vida. (5) És l'espècie 
viva evolutivament més propera a nosaltres. (7). Diminutes esferes que es van 
formar en la "sopa primordial" dels primitius oceans, i que amb el temps 
formarien les primeres cèl·lules. (8). Proves evolutives basades en la 
comparació entra les biomolècules (principalment ADN i proteïnes) de les 
diferents espècies, establint semblances i diferències. (9) Ocells estudiats per 
Darwin a les Illes Galápagos. Semblaven provenir d'un únic avantpassat que 
va anar evolucionant adaptant-se a les condicions de cada illa. (10) Un dels 
primers evolucionistes. Pensava que els caràcters adquirits podien heretar-se, 
i que "La funció crea l'òrgan". (11) Òrgans que només tenen una semblança 
superficial, no estructural, ja que s'han originat de forma independent en 
l'evolució. Exemple: ala d'un ocell i ala d'un insecte. (12) Òrgans que tenen un 
esquema comú d'organització, encara que aparentment puguin semblar 
diferents. Aquesta organització comú és perquè comparteixen el mateix 
origen evolutiu. Exemple: braç humà i aleta de balena. (14) Científic anglès 
autor de "L'origen de les espècies per selecció natural". 
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VERTICALS 
(2) Proves evolutives basades en el registre fòssil. (4) Científic nord-americà que va demostrar experimentalment que va poder crear matèria orgànica a partir de 
inorgànica a la Terra primitiva, donant la raó a Oparin. (6) Illes del Pacífic que van tenir gran influència en les idees de Charles Darwin. (13) Científic rus que, 
juntament amb Haldane, desenvolupar una teoria per la qual la vida va poder sorgir en la primitiva Terra.  


