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Instruccions 
1. De les dues opcions que us proposam, triau-ne una i responeu de manera específica 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 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 respongueu 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) L’aigua com a molècula més abundant en els éssers vius (0.25 punts). 
Propietats (fins a 0.5 punts): (1) estat líquid; (2) elevada calor específica o capacitat 
calorífica; (3) elevada calor de vaporització; (4) constant dielèctrica elevada; (5) elevada 
força de cohesió; (6) menor densitat en estat sòlid; (7) es pot dissociar en ions. 
Funcions (fins a 0.5 punts): (1) dissolvent universal; (2) transport; (3) estructural; (4) 
amortidora; (5) lubricant; (6) vehicle d’excreció; (7) funció d’hidròlisi. 
 
b) En el cas de l'aigua destil· lada els glòbuls s'inflarien i, eventualment, esclatarien; en 
el cas del sèrum els glòbuls es veurien perfectament diferenciats; i en el cas de la sal els 
glòbuls perdrien aigua i es veurien en plasmòlisi. En tots tres casos a causa d’efectes 
osmòtics (0.5 punts). 
 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts) 
 
2.  
 
a) El citosol o hialoplasma és el medi intern del citoplasma, és a dir, l’espai comprès 
entre la membrana plasmàtica i l’embolcall nuclear (0.25 punts). El citosquelet és una 
xarxa fibrosa de filaments proteics que es troba dins el citosol (0.25 punts). El citosol es 
troba en cèl·lules procariotes i eucariotes, i el citosquelet només en cèl·lules eucariotes 
(0.25 punts). Pel que fa a la composició, el citosol és un medi aquós (85% d’aigua) en 
el qual hi ha dissoltes molècules (pròtids, glúcids, lípids, àcids nucleics, sals minerals...) 
que formen una dispersió col·loïdal (0.25 punts). El citosquelet el formen filaments 
proteics que inclouen els microfilaments o filaments d’actina, els filaments intermedis i 
els microtúbuls (0.25 punts). 
 
b) (1) mantenir la forma de la cèl·lula i, quan cal, oferir la possibilitat de modificar 
aquesta forma; (2) possibilitar el desplaçament de la cèl·lula (pseudòpodes); (3) la 



 

contracció de les cèl·lules musculars; (4) el transport dels orgànuls al citoplasma (0.5 
punts). 
 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
3.  
 
a) Conjunt de totes les reaccions químiques que es donen a l’interior de les cèl·lules; 
tipus: anabolisme síntesi de biomolècules orgàniques a partir de molècules més 
senzilles i catabolisme degradació de molècules orgàniques per a l’obtenció 
d’energia útil per a les activitats cel·lulars (0.75 punts). 
 
b) Cloroplasts (fotosíntesi) i mitocondris (respiració) (0.25 punts). 
 
c1) És un cloroplast, i es mostren els tilacoides (grana) i l’estroma (0.25 punts). 
c2) La fase fotoquímica (o lluminosa) té lloc als tilacoides, i consisteix en la captura de 
llum a les clorofil· les, la conversió de l’energia lumínica en energia redox (o electrons 
excitats) a la cadena de transport, i la síntesi d’ATP i NADPH; la fase bioquímica (o 
fosca, o cicle de Calvin) té lloc a l’estroma i consisteix en la utilització d’ATP i 
NADPH per reduir CO2 a sucres (0.25 punts). 
c3) 1, llum; 2, oxigen; 3, NADPH; 4, ADP; 5, Rubisco (o cicle de Calvin); 6, glucosa (o 
sucres, o matèria orgànica) (0.25 punts). 
 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
4.  
a) Els cromosomes són estructures en forma de bastó que apareixen com a conseqüència 
de la condensació de la cromatina abans de la divisió del nucli (cariocinesi). Estan 
constituïts per dues cromàtides o fibres d’ADN idèntiques, unides entre si per un punt 
anomenat centròmer. D’aquest parteixen els anomenats braços, l’extrem dels quals és el 
telòmer (0.5 punts). La seva funció bàsica és facilitar el repartiment de la informació 
genètica continguda a la cèl·lula mare entre les dues cèl·lules filles (0.25 punts). 
 
b) Les cèl·lules somàtiques humanes són diploides, és a dir, tenen dos exemplars de 
cada tipus de cromosoma (0.25 punts). 
 
c) El 2 (0.25 punts). 
 
d) Sí, una trisomia en els cromosomes sexuals (2 X i 1 Y, no cal que especifiquin que es 
tracta de la síndrome de Klinefelter) (0.25 punts). 
 
e) Cal suposar que presentarà símptomes relacionats amb els òrgans sexuals (0.25 
punts). 
 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
 
 
 
 



 

5.  
 
a) La microbiologia és la ciència que estudia els microorganismes, i la microbiologia 
aplicada és la ciència que utilitza els coneixements de la microbiologia per produir 
aplicacions industrials d’interès humà (0.75 punts).  
 
b) Llista (0.5 punts): 
 Producció de formatge 
 Producció de iogurt 
 Producció de pa fermentat 
 Producció de cervesa, vi i altres begudes alcohòliques 
 Aliments per a animals. 
Processos (0.25 punts): 
 Fermentació làctica (formatge, iogurt) 
 Fermentació alcohòlica (pa, begudes alcohòliques) 
 El mateix creixement de l’organisme (pinsos animals). 
Microorganismes (0.25 punts): 
 Fermentació làctica: bacteris (ex.: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
bulgaricus) 
 Fermentació alcohòlica: llevats (ex.: Saccharomyces cerevisiae, S. 
calsbergensis, S. cidrii, S. uvarum) o floridures (ex: Aspergillus oryzae). 
 Pinsos animals: llevats (ex.: Candida utilis, Saccharomycopsis lipolytica), 
bacteris (ej: Methylophilus methylotrophus) i algues (ex: Spirulina sp.). 
 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 

 

OPCIÓ B 
 
1.  
 
a) Tipus i estructura (0.75 punts): glúcids (àtoms de carboni hidratats, aldehids o 
cetones, CnH2nOn), lípids (cadenes de C i H, insolubles en aigua) i proteïnes (C, H, O i 
N, cadenes d’aminoàcids amb un grup –COOH i un –NH2). 
 
b) Lípids (0.25 punts), subtipus fosfolípids (o fosfoglicèrids) (0.25 punts). 
 
c) Estan constituïts per glicerol-3-fosfat esterificat en els carbonis 1 i 2 per àcids 
grassos, la seva funció principal és com a constituents de les membranes cel·lulars, on 
formen una bicapa i els confereixen apolaritat i fluïdesa (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). 
 
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) Monohibridisme, ja que ens diuen que es tracta d’un caràcter simple (0.5 punts). 
 
b) Es tractava de dos heterozigots, amb un al·lel dominant («negre») i un de recessiu 
(«blanc») (0.75 punts). 
 
c) Depèn si l’individu negre és homozigot (100% de negres) o heterozigot (50% de 
negres) (0.5 punts). 
 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
5.  
 
a) Organismes microscòpics (microorganismes) procariotes (regne de les moneres) 
(0.25 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 plàsmids) (1 punt). 
 
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). 
 


