
DETERMINACIÓ CROMOSÒMICA DEL SEXE EN ELS ÉSSERS VIU S 
GUIA DIDÀCTICA 

 
És una activitat que s’aconsella fer-la en grup, ja que s’han de consultar diferents webs. 
L’alumnat ha de trobar el sistema cromosòmic que determina el sexe dels diferents 
éssers vius de la taula, a partir de la informació que trobaran a les pàgines web. 
  
 
Éssers vius Determinació del sexe 

 
 
es.wikipedia.org 

Sistema XX/XY 
Els cromosomes sexuals són dos de tipus X, o 
un de tipus X i l’altre Y. 
 
Habitual en els humans, mamífers, 
equinoderms, alguns artròpodes. 

 

 
Ginkgo bilova 
http://www.vitadelia.com/images/2008/10/ginkgo-
biloba.jpg 

 

 
Sistema XX/XY 
 
El mateix sistema el trobem en el món 
vegetal. 
 
 

 
 
Ortòpters, grills, saltamartins.. 
.....  
..... 

 
Sistema XX/X0 
 
En alguns insectes com grill, i saltamartins, 
les femelles tenen un parell XX, i els mascles 
només un cromosoma. 
 
 
 
 
 
 



Aus 

 
http://www.educacion.es/exterior/centros/elpilar/es/p
ublicaciones/ecosistemas/aves1.shtml 
 
....Ocells 
.... 
.... 
. 

 
 
Sistema ZZ/ZW 
 
El sexe heterogàmic és el femení, i els 
mascles són ZZ. 
 

 
Mamífers 
http://turcon.wordpress.com/2008/10/07/la-crisis-de-
los-mamiferos/ 
.... Ornitorrinc 
...Insectes 
...Papallones 

 

 
Sistema XX/XY 
 
Similar als humans.  

 
 



 
 

 
 
http://bo.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnatur
ales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_
232.Ees.SCO.png 

 

 
 
1.- Cromosomes o gens?. El gen SRY. 
Gen present en el cromosoma Y que 
determina la masculinitat.  
 
 
 
 
 
2.-Homes o dones? 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome 
 
Es tracta que l’alumnat posi les diferents 
possibilitats d’alteracions cromosòmiques 
sexuals, monosomies (45 cromosomes  més 
un X)  síndrome de de Turner, trisomies  com 
en el cas de la síndrome de Klinefelter 
(47,XXY), triple X (47,XXX), Doble Y (47, 
XYY) 
 
 
 
 
 
 
3.- El corpuscle Barr, un cromosoma X? 
 En les cèl·lules somàtiques de femelles de 
mamífers, el corpuscle de Barr és un 
cromosoma X supercondensat i inactiu. 

 

 
Himenòpters 
http://www.ebrisa.com/portalc/ShowMedia.do%3Bjs
essionid=5B92589DD31262EE6562AF9DC6130AD
0?mediaId=339 
....Abelles 
....Formigues 
.... 

 
Haplodiploidia 
 
Mascles haploïdes, són fèrtils i resultat  d’ous 
que no han estat fecundats, en canvi les 
femelles són diploïdes. També poden sorgir 
també poden ser mascles estèrils diploïdes. 
És força habitual en  insectes socials com 
abelles i formigues.  
 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/XY_sex-determination_system 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sex-determination_system 
http://www.jstor.org/pss/2417036 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_determination_and_differentiation_(human) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Barr_body 



http://en.wikipedia.org/wiki/Y_chromosome 
http://biology.about.com/od/basicgenetics/p/chromosgender.htm 
http://www.humn.fcm.unc.edu.ar/pages/Gineco/Clase%205/Genetica.pdf 
 


