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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) Precipitades, dissoltes o associades a substàncies orgàniques (0.25 punts). 
b) (1) Precipitades: funcions estructural, mecànica esmorteïdora, termoreguladora; 
dissoltes: funcions tampó, osmòtica, de senyalització; associades: funcions variades, 
algunes de molt específiques. (0.5 punts) 
(2) Precipitades: carbonat de calci, fosfat de calci, diòxid de silici o quars; dissoltes: 
gairebé tots els cations i ions; associades: ió ferrós, iode, ió magnesi... (0.5 punts) 
(3) Precipitades: ossos, closques de mol· luscs, exoesquelets de diatomees i gramínies, 
etc.; dissoltes: medi intern dels organismes, citoplasma, vacúol en cèl· lules vegetals, 
etc.; associades: fosfoproteïnes, fosfolípids, hemoglobina, hormona tiroide, clorofil·la, 
etc. (0.5 punts) 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
2.  

a) Dibuix (0.25 punts). Parts (0.5 punts): membrana externa, espai intermembrana, 
membrana interna, estroma, membrana tilacoïdal, tilacoide, grana, ribosoma, gra de 
midó.  
b) Endosimbiosi (0.5 punts).  
c) Cèl·lules eucariotes vegetals, fent la funció fotosintètica (0.5 punts).  

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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3.  
Llista (0,75 punts), font de carboni (0,25 punts), font d’energia (0,25 punts), donadors 
d’electrons (0,25 punts), exemples (0,25 punts). 
Estructura, presentació i ortografia (0,25 punts). 
 

Tipus d’organisme Font de 

carboni 

Font d’energia Donadors 

d’electrons 

Exemples 

Fotoautòtrofs CO2 Llum Composts 
inorgànics: 
H2O, H2S 

Plantes, algues, 
cianobacteris i sulfobacteris 
fotosintètics 

Quimioautòtrofs CO2 Reaccions     
d’oxidació-
reducció 

Composts 
inorgànics: 
NH3, H2O, 
H2S, Fe 

Bacteris desnitrificants, del 
sofre, del ferro, del nitrogen, 
del metà i de l’hidrogen 

Fotoheteròtrofs Composts 
orgànics 

Llum Composts 
orgànics 

Bacteris porpres no sulfuris 

Quimioheteròtrofs Composts 
orgànics 

Reaccions     
d’oxidació-
reducció 

Composts 
orgànics 

Animals, fongs, protozous i 
molts de bacteris 

 
4.  

a) L’evolució es defineix com el conjunt de canvis que es van produint en les poblacions 
d’organismes i que s’hereten a través del material genètic d’una generació a la següent 
(0.5 punts). Es relaciona amb l’adaptació, perquè la variabilitat intrapoblacional 
possibilita la selecció natural, la qual incrementa l’èxit dels individus més adaptats a un 
determinat medi (0.25 punts). I es relaciona amb la mutació, ja que són les mutacions 
produïdes a l’atzar les que possibiliten l’evolució, quan una determinada mutació 
resulta més favorable en un determinat medi (0.25 punts).  
b) Charles Darwin (0.25 punts). 
c) Proves d’anatomia comparada (òrgans homòlegs versus òrgans anàlegs); proves 
paleontològiques o del registre fòssil; proves biogeogràfiques; proves de l’embriologia; 
proves bioquímiques (0.5 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
5.  

a) Qualsevol ésser viu de mida tal que no es pot veure a simple vista, sinó tan sols amb 
l’ajut d’un microscopi (0.5 punts). 
b) Contacte directe (contacte sexual, a través de ferides i lesions, mescla de fluids 
corporals, etc.); per via aèria (microorganismes suspesos en gotes d’aigua o a la pols, 
transmissió per respiració, parla, tos o esternuts); per vehicle (aigua, aliments 
contaminats, etc.); per vectors (insectes, animals domèstics, rosegadors, etc.) (0.5 
punts). 
c) Mesures profilàctiques: esterilització, neteja, higiene, vacunes... (0.25 punts). 
d) Virus patogen: VIH, grip, etc.; bacteri patogen: Salmonella, Clostridium, estreptococs, 
etc.; fong patogen: 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) Els bioelements són elements químics que constitueixen la matèria dels éssers vius, i 
les biomolècules són molècules formades per la combinació de diversos bioelements 
(0,75 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. (0,5 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.  
a) Dibuix (0.25 punts). 
 

b) Parts i funcions (0.75 punts): membrana plasmàtica (contingent, intercanvi), citosol 
(medi aquós), nucli (material genètic, divisió cel·lular), mitocondri (respiració), reticle 
endoplasmàtic (síntesi de proteïnes i lípids), complex de Golgi (secreció), citoesquelet 
filamentós (estructural), lisosomes (digestió - heterofàgia i autofàgia), peroxisomes 
(antioxidant i altres específiques de diferents organismes), centríol (polimerització de 
microtúbuls, formació del fus acromàtic, corpuscle basal responsable del moviment de 
cilis i flagels). 
c) Exclusives d’animals: centríol (0.25 punts). 
d) Aparell de Golgi (0.25 punts), funcions de transport de proteïnes (vesícules), síntesi 
de proteoglicans (mucopolisacàrids) i glicosilació de lípids i proteïnes (0.25 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
3.  

a) Definició: conjunt de reaccions químiques que tenen lloc a les cèl·lules. L’anabolisme 
és la part del metabolisme que sintetitza molècules complexes a partir d’altres de més 
senzilles, amb despesa d’energia; i el catabolisme és la part del metabolisme que 
degrada molècules complexes a altres de més senzilles i d’aquesta manera s’obté 
energia (0.75 punts). 
b) Adenosinatrifosfat (ATP) (0.25 punts). 
c) Nucleòtids de piridina: NADH (participa en processos catabòlics, com la respiració 
cel·lular o la β-oxidació dels àcids grassos) i NADPH (participa en processos anabòlics, 
com la reducció fotosintètica del CO2 o la síntesi d’àcids grassos). Nucleòtids de flavina: 
FADH2, FMN, etc. (formen part de la cadena de transport electrònic, cedeixen electrons 
al O2 per a la síntesi d’ATP) (0.75 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
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4.  
a) Sí/no (ambdues són correctes, sempre que s’afegeixi el següent). És una excepció 
aparent molt coneguda denominada herència intermèdia (0.5 punts). 
b) Es tractava de dos heterozigots idèntics, amb al· lels codominants («vermell» i 
«blanc») (0.75 punts). 
c) Cap flor rosa, ja que les blanques són totes homozigòtiques (0.5 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
5.  

a) Microorganismes són tots aquells organismes que, per la seva mida reduïda, tan sols 
es poden veure amb ajut d’un microscopi (0.5 punts); s’entén com a biotecnologia 
microbiana el conjunt de processos industrials que utilitzen els microorganismes com a 
base per a l’obtenció dels seus productes (0.25 punts). 
b) La fermentació (0.25 punts). Es tracta d’un procés catabòlic en què, a diferència de 
la respiració, no intervé la cadena respiratòria, per la qual cosa no es fa servir l’oxigen de 
l’aire com a acceptor d’electrons, per això és un procés anaeròbic. L’acceptor final 
d’electrons i protons és una molècula orgànica, i no hi ha síntesi d’ATP a ATPsintases, 
només al nivell de substrat, per la qual cosa el rendiment energètic és baix (0.5 punts). 
c) Iogurt, formatge, vi, cervesa... (0.25 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 


