
» DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS

»  UNITAT 1. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL COS HUMÀ
Programació competencial d’aula  
i concreció de les dimensions

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

COMPETÈNCIES CRITERIS INDICADORS CONTINGUTS ACTIVITATS

C2. Identificar 
i caracteritzar els 
sistemes biològics 
i geològics des 
de la perspectiva 
dels models, per 
comunicar i predir  
el comportament 
dels fenòmens 
naturals.

3. L’alumne ha de ser 
capaç d’interpretar 
el funcionament 
del cos humà des 
d’una visió sistèmica, 
reconeixent les 
relacions entre els 
diferents aparells  
i sistemes.

3.1. Coneix el 
concepte de cèl·lula.

3.2 Coneix l’estructura 
de les cèl·lules 
humanes.

3.3 Coneix la 
morfologia i funció 
dels diferents 
orgànuls d’una cèl·lula 
humana.

3.4 Coneix els 
diferents mecanismes 
a través dels quals  
la cèl·lula fa la funció 
de nutrició.

3.5 Coneix la funció 
de reproducció 
cel·lular.

3.6 Coneix i entén  
els procés de mitosi.

3.7 Coneix els 
diferents nivells 
d’organització cel·lular 
(des d’un àtom fins el 
cos humà).

3.8 Coneix el 
concepte de teixit.

3.9 Coneix els 
diferents tipus  
de teixit i sap 
diferenciar-los.

-  Concepte de 
cèl·lula, les parts  
i els tipus

-  Anàlisi de la 
realització dels 
diferents processos 
vitals per part de la 
cèl·lula

-  Concepte de mitosi

-  Conceptes dels 
diferents orgànuls 
que formen la 
cèl·lula

-  Els principals tipus 
de teixit (epitelial, 
connectiu, muscular 
i nerviós)

-  Les funcions vitals 
de nutrició cel·lular i 
reproducció cel·lular

-  Relació de les 
funcions vitals  
amb l’intercanvi  
de substàncies

Activitats: 2, 4, 5, 6

Investiguem!

Pensa i respon: La 
cèl·lula. Les cèl·lules 
humanes. La nutrició 
de les cèl·lules. La 
reproducció de 
les cèl·lules. Nivell 
d’organització 
cel·lular. Els teixits  
i els tipus de teixit

Posa-ho en pràctica: 
1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Posem en ordre tot 
el que has après fins 
ara!: 13

Posa’t a prova: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7

Lectura científica 
«Rosalind Franklin: 
una científica 
oblidada»

Zona experimental: 
«Observació de 
cèl·lules d’arrel  
de ceba en mitosi»

Ciència per tothom: 
«Les pastanagues 
mutants»
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C4. Identificar  
i resoldre problemes 
científics susceptibles 
de ser investigats 
en l’àmbit escolar, 
que impliquin el 
disseny, la realització 
i la comunicació 
d’investigacions 
experimentals.

3.10. Coneix la 
morfologia i funció 
dels diferents 
orgànuls d’una cèl·lula 
humana.

3.11. Duu a terme 
una investigació per 
aconseguir fer una 
maqueta de la cèl·lula.

-  Representació d’un 
model de maqueta 
de la cèl·lula: 
importància dels 
models per explicar 
i entendre el que  
no podem veure  
a simple vista

-  Iniciativa  
i creativitat en 
el plantejament 
de propostes per 
resoldre qüestions 
científiques

-  Utilització de 
vocabulari científic 
en les explicacions 
del vídeo de  
la maqueta  
de la cèl·lula

Activitats: 2

Posa’t a prova: 1

Treballem amb les 
TIC: «Construcció 
d’una maqueta  
de la cèl·lula»

C5. Resoldre 
problemes de la vida 
quotidiana aplicant el 
raonament científic.

3.12. Duu a terme una 
investigació seguint 
el mètode científic: 
fase de recerca 
d’informació per a 
poder fer la maqueta 
de la cèl·lula.

-  Representació d’un 
model de maqueta 
de la cèl·lula: 
importància dels 
models per explicar 
i entendre el que  
no podem veure  
a simple vista

-  Iniciativa  
i creativitat en 
el plantejament 
de propostes per 
resoldre qüestions 
científiques

-  Utilització de 
vocabulari científic 
en les explicacions 
del vídeo de  
la maqueta  
de la cèl·lula

Activitats: 2

Posa’t a prova: 1

Treballem amb les 
TIC: «Construcció 
d’una maqueta  
de la cèl·lula»

Notes
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Dimensió salut

COMPETÈNCIES CRITERIS INDICADORS CONTINGUTS ACTIVITATS

C12. Adoptar 
mesures de 
prevenció i hàbits 
saludables a nivell 
individual i social 
fonamentades en 
el coneixement de 
les estratègies de 
detecció i resposta 
del cos humà.

11. L’alumne és capaç 
d’utilitzar arguments 
relacionats amb 
el funcionament 
del cos humà 
per justificar el 
risc del tabac, 
l’alcohol i altres 
drogues. Valorar la 
importància de la 
higiene personal i 
els hàbits saludables 
com l’alimentació 
variada i equilibrada, 
l’exercici físic i el 
descans per al 
benestar i el bon 
desenvolupament 
personal.

11.1. Sap la importància 
que tenen els hàbits 
saludables.

11.2. Coneix els hàbits 
saludables per 
prevenir malalties 
relacionades amb  
la funció de nutrició  
i reproducció.

-  La salut i les 
funcions de nutrició 
i reproducció.

-  Hàbits saludables 
relacionats amb les 
funcions de nutrició 
i reproducció

És notícia: «Nous 
reptes: òrgans 
artificials creats amb 
una impressora 3D»

Ciència per tothom: 
«Les pastanagues 
mutants»

Posa-ho en pràctica: 
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12

Lectura científica 
«Rosalind Franklin: 
una científica 
oblidada»

Posa’t a prova: 2, 3, 
4, 5, 

C13. Aplicar les 
mesures preventives 
adequades, utilitzant 
el coneixement 
científic, en relació 
a les conductes 
de risc i malalties 
associades al consum 
de substàncies 
addictives.

1. L’alumne ha de 
ser capaç d’elaborar 
conclusions en 
funció de les 
evidències recollides 
en un procés de 
recerca, identificar 
els supòsits que 
s’han assumit en 
deduir-les,  
i argumentar-les.

1.1. Elabora una llista 
d’hàbits saludables 
per prevenir malalties 
relacionades amb els 
aparells implicats en 
la nutrició.

-  Hàbits saludables 
relacionats amb les 
funcions de nutrició 
i reproducció

És notícia: «Nous 
reptes: òrgans 
artificials creats amb 
una impressora 3D»

Ciència per tothom: 
«Les pastanagues 
mutants»

Posa-ho en pràctica: 
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Lectura científica 
«Rosalind Franklin: 
una científica 
oblidada»

Posa’t a prova: 2, 3, 
4, 5, 

C14. Adoptar hàbits 
d’alimentació variada 
i equilibrada que 
promoguin la salut 
i evitin conductes 
de risc, trastorns 
alimentaris i malalties 
associades.

11. L’alumne és capaç 
d’utilitzar arguments 
relacionats amb el 
funcionament del cos 
humà per justificar 
el risc del tabac, 
l’alcohol i altres 
drogues. Valorar  
la importància de la 
higiene personal  
i els hàbits 
saludables com 
l’alimentació variada  
i equilibrada, 
l’exercici físic i el 
descans per al 
benestar i el bon 
desenvolupament 
personal.

11.3. És conscient 
que cal seguir uns 
hàbits saludables per 
prevenir malalties.

11.4. Valora la 
importància d’una 
alimentació sana  
i equilibrada.

-  Hàbits saludables 
relacionats amb les 
funcions de nutrició 
i reproducció

És notícia: «Nous 
reptes: òrgans 
artificials creats amb 
una impressora 3D»

Ciència per tothom: 
«Les pastanagues 
mutants»

Posa-ho en pràctica: 
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Lectura científica 
«Rosalind Franklin: 
una científica 
oblidada»

Posa’t a prova: 2, 3, 
4, 5, 
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CC10. Model d’ésser viu.
CC15.  Fases d’una investigació.  

Disseny d’un procediment experimental.
CC9. Model de cèl·lula

CONTINGUTS CLAU DE LES COMPETÈNCIES

Solucionari

Pàgina 7

ÉS NOTÍCIA!
Nous reptes: òrgans artificials creats  
amb una impressora 3D

Comprensió crítica

La comprensió crítica ens permet saber si hi ha una 
bona comprensió sense que l’alumnat se senti 
«avaluat». Aquí es permet dir i expressar qualsevol 
opinió respectable; la lectura ens situa en un con-
text que després treballarem, i si volem podem fer-
hi referències al llarg de la unitat.

•  Un dels avantatges dels trasplantament d’òrgans 
artificials és que no es dependrà dels donants i, 
quan una persona necessiti un òrgan urgent-
ment, es podrà fer el trasplantament sense les 
difi cultats que hi ha en alguns casos. D’altra ban-
da, s’eliminarà també el problema del rebuig: 
aquests òrgans s’adaptaran perfectament a les 
característiques que necessita cada pacient.

•  Un possible problema d’aquesta tècnica, que ac-
tualment està encara en fase experimental, és 
que a algunes persones els pot plantejar proble-
mes ètics.

•  Actualment es treballa en equip, en el qual hi ha 
especialistes de diferents àmbits, perquè és im-
possible que un científic tingui els coneixements 
necessaris de totes les disciplines que intervenen 
en la recerca. 

Pàgina 8

QUÈ EN SABEM? QUÈ EN SABREM?
Aquesta secció no té activitats per solucionar.

Pàgina 9

INVESTIGUEM!
•  Regne animal

Nombre de cèl·lules

Pluricel·lular Unicel·lular

Ésser humà ✗

Tipus de cèl·lules

Procariota Eucariota

Ésser humà ✗

•  Totes les cèl·lules del nostre cos tenen la mateixa 
informació genètica. Totes tenen també nucli, 
membrana i citoplasma (poden recordar-ho d’al-
tres cursos).

•  Podem mirar les cèl·lules amb un microscopi.
•  En 1 mil·límetre hi ha 1.000 micròmetres. 

SOM-HI!
•  Les cèl·lules són la unitat bàsica de funcionament 

de tots els éssers vius, tant si tenen cèl·lules pro-
cariotes com eucariotes, ja que fan les tres funci-
ons: nutrició, relació i reproducció. En els cas dels 
éssers humans, les cèl·lules eucariotes s’han espe-
cialitzat i han format els diferents teixits i òrgans 
molt complexos.

És habitual que l’alumnat assenyali que són la font 
de la vida i que fan les feines dins el cos humà, però 
que no coneguin com treballen ni què necessiten 
per fer-ho.

Pàgina 10 

1. LA CÈL·LULA
Pensa i respon

•  Les agrupacions d’àtoms formen molècules; les 
que formen la matèria viva s’anomenen biomolè-
cules. Quasi la totalitat de les biomolècules que 
formen les cèl·lules estan formades per àtoms de 
carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen. Cada tipus 
de biomolècula està especialitzada en una part 
concreta de la cèl·lula.

• 
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Posa-ho en pràctica!

1.

V A la membrana cel·lular els lípids es distribueixen 
en forma de doble capa.

F A la membrana cel·lular no hi podem trobar 
proteïnes.

V El material genètic és format per àcids nucleics.

V
Les quatre biomolècules que formen la cèl·lula 
tenen totes carboni, el bioelement essencial per 
a la vida.

F Les nostres cèl·lules no tenen àtoms.

F Els lípids i els àcids nucleics actuen com a font 
d’energia de la cèl·lula.

Pàgina 11 

2. LES CÈL·LULES HUMANES
Pensa i respon

Els humans pertanyem al regne animal i tenim cèl-
lules eucariotes, que vol dir que presenten un em-
bolcall per protegir el material genètic. A més, les 
nostres cèl·lules no tenen paret cel·lular rígida ni 
cloroplasts, com les cèl·lules vegetals. 

Les parts que coneixem de les nostres cèl·lules 
són aquestes: el citoplasma, que és el medi intern 
on hi ha els orgànuls; la membrana plasmàtica, que 
separa la cèl·lula de l’exterior i també fa de barrera 
que deixa passar i sortir substàncies, i el nucli, on hi 
ha el material genètic.

Pàgina 12

2.  

Orgànul Funció
mitocondri Respiració cel·lular. En aquest procés s’obté l’energia necessària per a la cèl·lula.

lisosoma Contenen enzims digestius que fan possible transformar molècules complexes en 
altres de més senzilles.

aparell de Golgi
Transformar i empaquetar substàncies fabricades per secretar-les a l’exterior de la 
cèl·lula mitjançant unes petites vesícules que es formen a l’extrem de cada cisterna 
que forma l’aparell de Golgi.

reticle endoplasmàtic llis Intervé en la síntesi de lípids.

reticle endoplasmàtic rugós Intervé en la síntesi de proteïnes.

vacúol Acumula substàncies, com per exemple aigua, pigments, substàncies de reserva…

nucli Té el material genètic que porta la informació necessària per regular totes les 
funcions de la cèl·lula i que és transmesa a la descendència.

Pàgina 13

Posa-ho en pràctica!
3.

V F

Tots els éssers humans tenim el mateix 
material genètic. ✗

Tots els germans tenen el mateix material 
genètic. ✗

Tot i fer funcions diferents, totes les cèl·lules 
d’una mateixa persona tenen el mateix ADN. ✗

L’ADN és format per proteïnes i lípids. ✗

Les malalties i altres alteracions que pot 
patir el teu organisme fan que l’ADN canviï. ✗

Si l’ADN s’altera, hi ha la possibilitat que la 
cèl·lula no funcioni bé. ✗

Notes
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Pàgina 14

3. LA NUTRICIÓ DE LES CÈL·LULES
Pensa i respon

•  Per funcionar, una cèl·lula necessita energia, que 
obté gràcies al procés de respiració que té lloc als 
mitocondris. Per poder dur a terme aquest pro-
cés necessita el combustible, que és la glucosa 
i l’oxigen.

4. La glucosa i l’oxigen han pogut entrar a la cèl·lula 
a través de la membrana cel·lular, i l’aigua i el diòxid 
de carboni també surten de la cèl·lula a través de la 
membrana.

»  Mecanismes de la cèl·lula per a l’intercanvi 
de substàncies

5. Les substàncies poden travessar la membrana 
plasmàtica mitjançant diferents mecanismes. Re-
corda que les substàncies necessàries per dur a 
terme la respiració cel·lular són glucosa i oxigen, i 
que les substàncies que s’alliberen i que han de ser 
expulsades són diòxid de carboni i aigua.

Pàgina 15

6. Un procés que no comporta despesa d’energia 
és el transport de molècules petites, que es pot fer 
per difusió —per exemple, el diòxid de carboni, 
l’oxigen i la urea— o per osmosi, com en el cas de 
l’aigua. 

En el cas d’afegir o eliminar les molècules grans 
sí que es requereix despesa d’energia; és el cas de 
l’endocitosi i l’exocitosi.

Pàgina 16

4. LA REPRODUCCIÓ DE LES CÈL·LULES
Pensa i respon

Es pot aprofitar el moment per fer pensar a l’alum-
nat en el nombre de cèl·lules que tenim, d’on surt 
l’energia per fabricar-les, si sempre tenim les ma-
teixes o es regeneren… 

Algunes preguntes ja les podran contestar cor-
rectament, mentre que d’altres seran la base per 
assolir nous aprenentatges. 

•  Els bilions de cèl·lules que tenim al nostre cos 
s’han format a partir de la fusió de l’òvul i l’esper-
matozoide, que va donar lloc al zigot, una única 
cèl·lula, moment en què van quedar determina-
des les nostres característiques genètiques. A 
partir d’aquí, aquesta cèl·lula es comença a dividir 
i a especialitzar fins que dona lloc al nostre cos.

•  La frase és correcta, perquè en el moment en què 
s’origina el zigot estem formats per una única cèl-
lula.

Posa-ho en pràctica!

7. 
F Durant la divisió cel·lular, la cèl·lula no pateix cap 

transformació.

F El nucli de la nova cèl·lula es forma durant la 
metafase.

V El procés de reproducció d’una cèl·lula eucariota 
s’anomena mitosi.

V Abans de reproduir-se, el material genètic es 
condensa i forma cromosomes.

V La mitosi és necessària per reparar i construir 
nous teixits en l’organisme.

F El material genètic es duplica en la telofase.

Pàgina 17

5. NIVELLS D’ORGANITZACIÓ CEL·LULAR
Pensa i respon

•  àtom, molècula, orgànul, cèl·lula, teixit, òrgan, sis-
tema, cos humà

Posa-ho en pràctica!

8. 
Cèl·lules Teixits

neurona
òvul

espermatozoide
eritròcit

epiteli
sang
pell

Òrgans Sistemes o aparells

fetge
cor

testicles
pàncrees 

respiratori
digestiu

immunitari
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9. Els sistemes estan formats per diferents òrgans, 
que fan una mateixa tasca i generalment estan for-
mats per un sol tipus de teixit, com per exemple el 
sistema muscular i el sistema urinari. 

Els aparells, en canvi, són un conjunt d’òrgans 
que duen a terme una determinada funció de for-
ma conjunta i coordinada i que generalment estan 
formats per més d’un tipus de teixit. 

En són exemples els aparells digestiu, repro-
ductor i circulatori.

10. 
Sistemes Aparells

excretor

muscular

nerviós

hormonal/endocrí

sanguini

limfàtic

esquelètic

digestiu

circulatori

respiratori

locomotor

reproductor

urinari

•  Sí que hi ha relació entre els uns i els altres, per-
què hi ha sistemes o aparells que necessiten dels 
altres per assolir les seves funcions. Per exemple, 
el sistema endocrí, que fabrica hormones, neces-
sita l’aparell circulatori per distribuir-les.

Pàgina 18

6. ELS TEIXITS I ELS TIPUS DE TEIXITS
Pensa i respon

•  Resposta exploratòria. El més important és que 
l’alumnat pensi que les cèl·lules es presenten 
agrupades, i que alguna cosa les ha d’unir.

•  La cèl·lula es troba a l’anafase, perquè els cromo-
somes són arrossegats cap a cada extrem de la 
cèl·lula pels centríols.

Pàgina 20

Posa-ho en pràctica!

11.  
a)  Recobreix les superfícies externes i internes dels 

òrgans: teixit de revestiment
b)  Ho són el teixit sanguini, el teixit ossi, el teixit 

cartilaginós i el teixit adipós: teixit connectiu
c)  N’hi ha de tres tipus: l’estriat, el llis i el cardíac: 

teixit muscular
d)  És el principal component de la medul·la espinal 

i l’encèfal: teixit nerviós
e)  Fa d’unió entre diferents òrgans del cos humà: 

teixit conjuntiu
f)  N’hi ha de dos tipus diferents: de revestiment 

i glandular: teixit epitelial

12.  A) muscular (perquè són allargades, estria-
des); B) nerviós; C) connectiu (ja que hi ha molta 
matriu); D) epitelial (cèl·lules molt unides i amb 
poca matriu)

Notes
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Pàgina 21

POSEM ORDRE A TOT EL QUE HAS APRÈS FINS ARA!
13. 

format per

Cos humà

Cèl·lulesformades 
per

Biomolècules

Aigua  
i sals minerals

s’agrupen 
formant Teixits

que formen

Òrgans

que es coordinen 
per formar

Aparells Sistemes

de tipus

Eucariota

tenen

Membrana Citoplasma Nucli

Mitocondris
Ribosomes

Aparell de Golgi
Lisosomes

Vacúol
Reticle endoplasmàtic

Centrosoma

Pàgina 22

LECTURA CIENTÍFICA
Rosalind Franklin: una científica oblidada

a)   ODS (4, 5) Rosalind Franklin va viure els anys 
1920-1958. Va ser una gran pionera perquè en 
aquell moment hi havia molt poques dones que 
estudiessin a la universitat, i menys carreres ci-
entífiques; per tant, ella treballava en un entorn 
en què els científics eren homes que menyste-
nien les opinions i treballs de les dones.

b)  Rosalind Franklin devia sentir-se molt sola i poc 
valorada en veure que els seus treballs no es 
prenien en consideració.

c)  Actualment hi ha moltes dones que se segueixen 
sentint com ella, ja que hi ha molts llocs de tre-
ball que es considera que els han d’ocupar ho-
mes, encara que hi hagi dones tant o més capa-
citades que ells. És especialment difícil trobar 
dones en llocs de màxima responsabilitat. Una 
de les raons que això sigui així és que se segueix 
pensant que la dona s’ha d’ocupar dels fills i que, 
per tant, durant un període de la vida laboral 
rendirà menys a la feina que un home.

d)  Perquè no es produeixin aquestes situacions cal 
treballar molt en la corresponsabilitat de totes 
les tasques, tant domèstiques com d’educació 
dels fills i les filles, i aconseguir conciliar la feina 
amb la vida personal.
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Pàgina 23

ZONA EXPERIMENTAL
Observació de cèl·lules d’arrel de ceba en mitosi

És molt important repassar, abans de començar la 
pràctica, tots els conceptes i fases de la mitosi, per 
tal de poder interpretar correctament totes les ob-
servacions. Tot i que l’alumnat no és la primera ve-
gada que fa observacions amb el microscopi, és 
aconsellable recordar-ne també les diferents parts 
i el funcionament, per tal d’evitar problemes o mal-
metre l’aparell. És molt important que l’alumnat 
anoti minuciosament totes les observacions i que 
dibuixi tot el que observi amb el màxim de detall 
possible. També cal insistir que cal anotar sempre a 
quants augments s’està fent la observació i buscar 
a la preparació totes les fases de la mitosi.

Conclusions

Es demana a l’alumnat que faci un redactat on in-
clogui com a mínim les respostes a les qüestions 
plantejades. Cal insistir que no es tracta de contes-
tar pregunta a pregunta, sinó de ser capaç d’elabo-
rar un text científic raonat.

En el text haurà d’explicar que cal triar els me-
ristemes perquè és un teixit en creixement i, per 
tant, és on es pot observar la mitosi, i no en un altre 
tipus de teixit. Per poder veure els cromosomes, 
cal que la cèl·lula s’estigui dividint. Quan la cèl·lula 
no està en procés de divisió, és impossible veure 
els cromosomes, perquè l’ADN es troba en forma 
de cromatina.
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POSA’T A PROVA
1. nucli

lisosoma

mitocondri

centríol

vacúol

citoplasma

ribosomes

reticle endoplasmàtic

aparell de Golgi

membrana cel·lular
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2. La imatge correspon al procés de respiració cel-
lular. Quan la sang arriba a la cèl·lula va carregada 
d’oxigen, que travessa la membrana de la cèl·lula 
per difusió i arriba al mitocondri, on tenen lloc les 
reaccions de la respiració, de les quals s’obtindran 
com a productes diòxid de carboni, aigua i ener-
gia. El diòxid de carboni farà el camí invers de l’oxi-
gen, és a dir, travessarà la membrana cel·lular, arri-
barà a un vas sanguini i des d’aquí el CO2 serà 
transportat fins als pulmons per ser expulsat, la 
sang es tornarà a carregar d’oxigen i tornarà a co-
mençar tot el procés.

3. Les cèl·lules mare són cèl·lules no diferenciades, 
que tenen la capacitat de diferenciar-se per formar 
un determinat tipus de cèl·lula.

Segons l’origen podem classificar les cèl·lules ma- 
re en:

•  Cèl·lules mare adultes, que són cèl·lules que tro-
bem entremig de cèl·lules diferenciades d’un de-
terminat teixit.

•  Cèl·lules mare embrionàries, que s’obtenen a par-
tir de les primeres fases de creixement d’embri-
ons humans. L’obtenció d’aquestes cèl·lules origi-
na problemes ètics, perquè per aconseguir-ne cal 
destruir l’embrió. Actualment s’estan desenvolu-
pant tècniques que permetin l’extracció d’aques-
tes cèl·lules sense que això signifiqui la destrucció 
de l’embrió.

•  Cèl·lules mare del cordó umbilical, que s’obtenen 
de sang de la placenta i del cordó umbilical des-
prés del naixement. Aquestes cèl·lules ja s’utilit-
zen actualment en el tractament d’algunes malal-
ties com la leucèmia.

•  Cèl·lules IPs, que s’obtenen per un procés invers, 
és a dir, cèl·lules diferenciades que es convertei-
xen en cèl·lules mare a partir de tècniques d’engi-
nyeria genètica.

Actualment aquestes cèl·lules s’estan estudiant 
molt perquè els investigadors creuen que en un fu-
tur més o menys llunyà serviran per tractar malalti-
es congènites i també patologies de la columna 
vertebral i musculars.

4.  El nostre organisme necessita molt poca sal 
per viure, i l’aigua de mar conté molta més sal de la 
que necessitem (unes 70 vegades més). 

Si beguéssim aigua de mar provocaríem que les 
molècules d’aigua que hi ha a les cèl·lules sortissin 
cap al medi per intentar igualar la concentració de 
sal (procés d’osmosi). Això provoca una pèrdua 
d’aigua de la cèl·lula que impedeix que aquesta pu-
gui dur a terme les seves funcions vitals. 

Simultàniament, la sal que hagi passat a la sang 
arribarà als ronyons i, a causa de l’alta concentració 
de sal, aquests no podran filtrar la sang. 

El resultat final és la deshidratació de l’organis-
me, que pot arribar a provocar la mort. 
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5.  
a)  A la franja d’edat compresa entre els 41 i els 45 

anys, les persones són adultes i habitualment sa-
nes, i estan més conscienciades de la necessitat 
de donar sang.

b)  Els homes donen més sang que les dones per-
què moltes tenen problemes d’anèmia durant el 
període fèrtil, a causa de la menstruació.

c)  No es pot donar sang abans de tenir divuit anys 
perquè encara s’està en període de creixement, 
i la donació podria comportar problemes d’anè-
mia.

6.
a)  Com més quilograms de massa té una persona, 

més cèl·lules té. → V
b)  Com més anys té una persona, més grosses són 

les seves cèl·lules. → F (La mida de les cèl·lules 
no varia amb l’edat de les persones.)

c)  Les cèl·lules humanes són les úniques que pre-
senten orgànuls. → F (Totes les cèl·lules presen-
ten orgànuls; les cèl·lules procariotes tenen pocs 
orgànuls.)

d)  Les cèl·lules d’una persona tenen formes dife-
rents perquè el material genètic del nucli és di-
ferent. → F (El material genètic de totes les 
cèl· lules d’una persona és sempre el mateix.)
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Notes

7. Esquema de les fases de la mitosi:

TelofaseAnafaseMetafaseProfaseInterfase
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TREBALLEM AMB LES TIC
Els alumnes s’han d’organitzar en equips de tre-
ball, construir la maqueta d’una cèl·lula i gravar en 
vídeo tot el procés (explicant les parts de la cèl·lu-
la, les funcions de cada orgànul, les diferències en-
tre cèl·lula eucariota i procariota i entre cèl·lula ani-
mal i vegetal, etc.). 

Prèviament, hauran hagut de fer un storyboard 
del procés per tenir clares les seqüències que s’han 
d’enregistrar. 

Finalment, hauran d’editar el vídeo.

AVALUAR PER MILLORAR
En aquest cas, a la secció «Avaluar per millorar» hi 
ha una proposta de rúbrica per avaluar el vídeo so-
bre el model de cèl·lula eucariota que han de fer en 
la secció anterior.
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COM PUC APRENDRE MÉS I MILLOR?
Les activitats que es proposen en aquesta secció 
no són avaluables; són per practicar el que hem co-
mentat.
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