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Biologia Model 1 

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)  Grans grups: glúcids, lípids i proteïnes (opcionalment també nucleòtids i àcids nucleics) 
(0.25 punts). 
b)  Composició química (0.5 punts): 
Els glúcids estan composts de C, H i O. Són polihidroxialdehids o polihidroxiacetones, és a 
dir, els carbonis van units a radicals hidroxil (-OH) i presenten sempre un grup carbonil (-
C=O) terminal (aldehid) o no (acetona). 
Els lípids també estan composts de C, H i O, tot i que alguns tenen, a més, N, P i/o S. 
Químicament són molt heterogenis. 
Les proteïnes estan compostes d’aminoàcids, amb C, H, O i N (i sovint S). Químicament 
són macromolècules fetes de cadenes d’aminoàcids, enllaçats mitjançant l’enllaç peptídic.  
Funcions i exemples (0.5 punts):  
Els glúcids fonamentalment tenen dos tipus de funció, tot i que n’hi ha altres 
d’específiques: font energètica (ex.: sacarosa, midó) i estructural (ex.: cel·lulosa). 
Els lípids poden tenir funcions energètiques, de reserva o de protecció (ex.: àcids grassos), 
estructurals (ex.: fosfolípids), biocatalitzadora (ex.: esteroides, vitamines), etc. 
Les proteïnes poden tenir funcions estructurals (ex.: col·lagen, queratina), de reserva (ex.: 
albúmina), enzimàtica (ex.: ATPases, ligases, Rubisco...), de transport (ex.: hemoglobina), 
etc. 
c) (S’ha de valorar en conjunt fins a 0.5 punts) 

c1) Proteïna (o polipèptid), les unitats són aminoàcids. 
c2) Enllaç peptídic (CO-NH), noms: alanina, leucina, valina, serina, triptòfan, etc. 
c3) Residus amino terminal i carboxil terminal. 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 
  



 

 
2 / 5 Convocatòria 2019 

  
Biologia Model 1 

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.  
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) Teoria de l’evolució (també podem donar per bo «selecció natural»). (0,5 punts) 
b) La diversitat de la vida (les espècies) sorgeix per diversificació a partir d’un tronc comú 
(evolució), mitjançant un procés de selecció natural pel qual els individus més ben 
adaptats al medi tenen més probabilitat de deixar descendència. (1 punt) 
c) El fet que cada espècie procedeixi d’altres d’anteriors contrasta amb la immutabilitat de 
la «jerarquia natural». Darwin mai no ho va dir explícitament, però la seva teoria duia 
implícit el fet que l’home també descendia d’altres espècies (emparentades amb els simis), 
la qual cosa xocava amb la idea de la creació divina. (0,25 punts) 

 
Estructura, presentació i ortografia. (0,25 punts) 
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5.  
a) Organismes microscòpics (microorganismes) procariotes (regne de les moneres) 
(0.5 punts). 
b) Dibuix (0.25 punts). Constituïts per una càpsula (no sempre, si n’hi ha, és rica en 
glúcids) i una paret bacteriana (rígida, formada per mureïna, diferencia els bacteris 
gramnegatius i grampositius), una membrana plasmàtica (similar a la dels eucariotes, 
però sense esteroides i amb uns replegaments interns anomenats mesosomes), un 
citosol i un ADN bacterià (ADN circular i plasmidis) (0.75 punts). 
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). 
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OPCIÓ B 
1.  

a) Biomolècules formades bàsicament per C, H i O en proporció (CH2O)n. Són 
polihidroxialdehids o polihidroxicetones (0,5 punts). 
b) Monosacàrids – constituïts per una sola cadena polihidroxialdehídica o 
polihidroxicetònica; ex.: glucosa, gliceraldehid, eritrosa, fructosa, galactosa etc.; 
oligosacàrids – formats per la unió de dos a deu monosacàrids; ex.: maltosa, sacarosa, 
lactosa, etc.; i polisacàrids – formats per més de deu monosacàrids; ex.: cel·lulosa, 
midó, glucogen, quitina, etc. (1 punt). 
c) Glucogen dels animals, midó dels vegetals (0,25 punts). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0,25 punts). 
 
2.  

a) La mitosi o divisió del nucli és part del procés pel qual es reprodueixen les cèl·lules 
somàtiques, i consisteix en el fet que els cromosomes duplicats es distribueixen 
equitativament entre les cèl·lules filles; mentre que la meiosi és un procés de divisió 
cel·lular en què una cèl·lula diploide dona lloc a quatre cèl·lules haploides o gàmetes 
(0.75 punts). Les diferències són que la mitosi té lloc a totes les cèl·lules somàtiques i 
la meiosi només a les cèl·lules reproductores sexuals; i que en la mitosi una cèl·lula 2n 
dona lloc a dues cèl·lules 2n, mentre que en la meiosi una cèl·lula 2n dona lloc a 4 
cèl·lules n (0.5 punts). 
b1) La meiosi (o meiosi I) (0.25 punts). 
b2) 2 és la fase d’aparellament dels cromosomes homòlegs (o zigotè) i 3 és la fase 
d’unió o entrecreuament cromosòmic i de recombinació gènica (o paquitè) (0.25 
punts).  

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

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 «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). 
 
 
4.  

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).  
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): 



 

 
5 / 5 Convocatòria 2019 

  
Biologia Model 1 

 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. carlsbergensis, S. 

cidrii, S. uvarum) o floridures (ex.: Aspergillus oryzae). 
Pinsos animals: llevats (ex.: Candida utilis, Saccharomycopsis lipolytica), bacteris 
(ex.: Methylophilus methylotrophus) i algues (ex.: Spirulina sp.). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0,25 punts). 
 

 
5.  

a) El concepte d’immunitat fa referència al fet de ser invulnerable a una determinada 
malaltia infecciosa. És la resistència que presenten els organismes enfront de la infecció 
(0.5 punts).  
Pel que fa als tipus, consideram tres maneres de contestar la pregunta (les tres vàlides): 
(1) immunitat natural (adquirida com a conseqüència d’haver patit ja la malaltia i haver-
ne desenvolupat anticossos específics) versus artificial (mitjançant vacunació); o (2) 
immunitat conferida per respostes inespecífiques a través de barreres externes o 
primàries (pell, mucoses) i secundàries o internes (macròfags, cèl·lules NK i sistema del 
complement) versus respostes específiques (limfòcits, sistema antigen-anticòs); o (3) 
activa (desenvolupada pel mateix individu) versus passiva (induïda externament) (0.75 
punts).  
b) (S’ha de valorar conjuntament fins a 0.5 punts.) A i B corresponen a les regions 
variables de cadenes lleugeres (L), C correspon a una regió constant de cadena lleugera i 
D correspon a una cadena pesant (H). Les cadenes lleugeres s’uneixen entre si 
mitjançant ponts disulfur i amb les cadenes pesants mitjançant enllaç peptídic. 
L’antigen s’uneix als extrems de la ‘Y’ o determinants antigènics (és a dir, als pèptids A i 
B). 

 
Estructura, presentació i ortografia (0.25 punts). 
 


