
	   	   	  

GUIA	  DIDÀCTICA	  
	  

	  
Objectius	  
General	  

• Proporcionar	  a	  l’alumnat	  la	  possibilitat	  de	  descobrir	  per	  ells	  mateixos	  el	  
procés	  d’adaptació	  per	  selecció	  natural.	  	  

Específics	  
• Entendre	  el	  procés	  de	  selecció	  natural	  que	  permet	  a	  les	  poblacions	  

adaptar-‐se	  a	  l’ambient.	  Això	  implica	  entendre	  les	  tres	  condicions	  
necessàries	  perque	  actuï	  la	  selecció	  natural.	  

• Entendre	  que	  l’efecte	  de	  les	  mutacions	  depèn	  de	  les	  condicions	  
ambientals:	  una	  mutació	  no	  és	  a	  priori	  adaptativa	  (bona)	  o	  deletèria	  
(dolenta),	  depèn	  de	  les	  condicions	  ambientals.	  

• Entendre	  la	  importància	  de	  la	  variabilitat:	  si	  no	  hi	  ha	  variabilitat	  les	  
poblacions	  s’extingeixen	  perque	  no	  hi	  ha	  possibilita	  d’adaptar-‐se	  als	  
canvis.	  

Transversals	  
• Estimular	  el	  pensament	  crític:	  qüestionar-‐se	  i	  arribar	  a	  conclusions	  

basades	  en	  les	  observacions	  fetes.	  
• Fomentar	  el	  treball	  en	  grup	  (si	  es	  considera	  adient)	  

	  
	  
Coneixements	  previs	  necessaris	  
Els	  estudiants	  han	  d’estar	  familiaritzats	  amb	  següents	  conceptes:	  evolució,	  
mutació,	  herència,	  freqüència	  



	   	   	  

Descripció	  del	  material	  interactiu	  
	  

• Elements:	  

	  	  	  mosques	  amb	  diferents	  mutacions	  

	  	  	  	  alerta:	  indica	  quines	  mosques	  no	  sobreviuran	  

• Controls	  

	  	  	  ambient	  amb	  virus	  

	  	  	  	  ambient	  molt	  fred	  

	  	  	  	  	  	  ambient	  estable	  

	  	  	  	  fent	  click	  sobre	  el	  botó	  es	  pot	  canviar	  de	  ON	  a	  OFF	  

Botó	  per	  donar	  inici	  a	  la	  acció	  o	  per	  canviar	  de	  situació	  	  

• Comentaris:	  per	  a	  guiar	  el	  raonament	  no	  per	  explicar,	  són	  els	  mateixos	  
alumnes	  els	  que	  han	  de	  trobar	  l'explicació	  al	  que	  estan	  veient;	  

	  
Descrivim	  a	  continuació	  tres	  blocs	  d’animacions,	  els	  objectius	  d’aprenentatge	  i	  
les	  conclusions	  a	  les	  que	  han	  d’arribar	  els	  alumnes	  per	  ells	  mateixos	  amb	  la	  guia	  
del	  professor	  (si	  és	  necessari).	  



	   	   	  

	  
BLOC	  1	  
Descripció	  

L’interactiu	  comença	  amb	  una	  pantalla	  on	  les	  tres	  condicions	  necessàries	  per	  que	  
actuï	  la	  selecció	  natural	  estan	  “ON”:	  hi	  ha	  variabilitat,	  les	  variants	  afecten	  a	  la	  
supervivència	  i	  les	  variants	  són	  heretables,	  i	  l’ambient	  és	  estable.	  	  
Objectius	  

1. que	  l’alumne	  es	  familiaritzi	  amb	  els	  elements	  de	  l’interactiu	  
2. que	  l’alumne	  observi	  com	  van	  variant	  les	  freqüències	  de	  les	  diferents	  

mutacions	  
3. que	  l’alumne	  faci	  prediccions	  de	  com	  variaran	  les	  freqüències	  basades	  en	  

les	  observacions	  fetes	  fins	  al	  moment	  
	  

Conclusió	  
Quan	  l’ambient	  es	  estable	  les	  freqüències	  de	  les	  mutacions	  varien	  una	  	  mica	  
d’una	  generació	  a	  la	  següent	  degut	  a	  que	  no	  totes	  les	  mosques	  deixen	  el	  mateix	  
número	  de	  descendents	  i	  algunes	  no	  deixen	  cap	  descendent.	  

	  
Al	  finalitzar	  el	  bloc	  1	  es	  convida	  a	  l’estudiant	  a	  seguir	  experimentant	  



	   	   	  

BLOC	  2	  
Descripció	  
Pantalles	  on	  les	  tres	  condicions	  necessàries	  per	  que	  actuï	  la	  selecció	  natural	  
estan	  “ON”:	  hi	  ha	  variabilitat,	  les	  variants	  afecten	  a	  la	  supervivència	  i	  les	  variants	  
són	  heretables,	  i	  l’ambient	  no	  és	  estable:	  ambient	  amb	  virus	  o	  ambient	  molt	  fred.	  	  
	  
Objectius	  

1. Identificar	  quina	  mutació	  fa	  que	  les	  mosques	  siguin	  resistents	  als	  virus	  o	  
resistents	  al	  fred.	  Les	  mosques	  que	  tenen	  aquesta	  mutació	  sobreviuen	  
més	  que	  les	  altres,	  deixen	  descendents	  i	  com	  a	  conseqüència	  la	  freqüència	  
de	  la	  mutació	  va	  incrementant	  en	  les	  poblacions:	  la	  població	  S’ADAPTA	  A	  
L’AMBIENT	  

	  
Conclusió	  
Quines	  mosques	  estan	  millor	  adaptades?	  L’efecte	  d’una	  mutació	  depèn	  de	  
l’ambient.	  Si	  l’ambient	  és	  fred	  sobreviuen	  unes	  mosques	  i	  si	  a	  l’ambient	  hi	  han	  
virus	  sobreviuen	  unes	  altres.	  L’evolució	  no	  te	  direccionalitat.	  	  

	  
	  



	   	   	  

BLOC	  3.	  
Descripció	  
Pantalles	  on	  una	  de	  les	  tres	  condicions	  necessàries	  per	  que	  actuï	  la	  selecció	  
natural	  estan	  “OFF”.	  
	  
Objectius	  

1. Si	  l’ambient	  no	  es	  estable	  (ambient	  amb	  virus	  o	  ambient	  molt	  fred)	  i	  no	  hi	  
ha	  variabilitat	  la	  selecció	  natural	  no	  pot	  actuar,	  no	  es	  produeix	  l’adaptació	  
de	  les	  població	  als	  canvis	  i	  la	  població	  s’extingeix.	  
	  

	  
	  
2. Si	  l’ambient	  no	  es	  estable	  (ambient	  amb	  virus	  o	  ambient	  molt	  fred)	  i	  les	  

variants	  no	  afecten	  a	  la	  supervivència:	  cap	  de	  les	  mutacions	  que	  hi	  han	  a	  
la	  població	  confereix	  resistència	  al	  fred	  o	  als	  virus	  i	  per	  tant	  la	  població	  
s’extingeix.	  Si	  hi	  haguessin	  més	  mutacions	  a	  les	  poblacions	  potser	  alguna	  
permetria	  a	  la	  població	  adaptar-‐se	  i	  sobreviure.	  	  

3. Si	  l’ambient	  no	  es	  estable	  (ambient	  amb	  virus	  o	  ambient	  molt	  fred)	  i	  els	  
canvis	  no	  són	  heretables:	  les	  mutacions	  confereixen	  resistència	  però	  si	  
aquestes	  mutacions	  no	  son	  heretables	  la	  població	  s’extingeix	  	  

4. Si	  l’ambient	  es	  estable	  i	  no	  hi	  ha	  variabilitat	  o	  les	  diferències	  no	  afecten	  a	  
la	  supervivència	  o	  els	  canvis	  són	  heretables,	  les	  poblacions	  es	  mantenen	  
estables.	  Cal	  destacar	  que	  aquesta	  situació	  no	  és	  real,	  sempre	  hi	  han	  
canvis	  i	  per	  tant	  aquestes	  poblacions	  estan	  abocades	  a	  l’extinció.	  	  

	  
Conclusió	  

Per	  que	  actuï	  la	  selecció	  i	  les	  poblacions	  es	  puguin	  
adaptar	  hi	  ha	  d´haver	  variabilitat,	  les	  variants	  han	  
d’afectar	  a	  la	  supervivència	  i	  les	  variants	  han	  de	  

ser	  heretables,	  les	  tres	  condicions	  son	  necessàries.	  
Si	  falta	  una	  de	  les	  tres	  les	  poblacions	  no	  es	  poden	  

adaptar	  i	  s’extingeixen.	  
	  


