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Parlem de pingüins.
Què es diu i què es vol dir?
Descripció detallada
Objectius
o Comprendre un text de contingut científic i disposar de criteris per analitzar‐los
críticament
o Comunicar en llenguatge científic idees i conclusions sobre com s’originen les
espècies, argumentant‐les i tenint en compte punts de vista diferents del propi.
o Interpretar l’origen de les espècies com la suma de processos evolutius al llarg
del temps i de l’espai (ecosistemes)
Alumnat a qui va dirigida
Alumnat de batxillerat
Temporització
1h
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte
Quan es fan activitats al voltant de l’evolució, tot sovint trobem textos
“adaptacionistes” i lamarkians, tot i que el model que es vol transmetre i explicar és el
model darwinià, per la qual cosa no hem d’estranyar que el nostre alumnat integri
aquestes incoherències.
És per aquest motiu que creiem que és imprescindible fer activitats, com aquesta, que
facin explícites aquestes incoherències.
Es tracta doncs de detectar les incoherències al text:
“Probablement els pingüins van evolucionar d’aus voladores fa més de 40 milions anys.
A mesura que els avantpassats dels pingüins es van adaptar al mitjà marí, es van
produir canvis en la seva estructura corporal per al buceig i la natació que va derivar
en la pèrdua de les adaptacions per a volar. Fins avui, tots els fòssils de pingüí han
estat trobats només en l’hemisferi sud. Alguns avantpassats haurien arribat a fins als
100 kg de pes. Els científics creuen que els antecessors dels pingüins van començar a
competir pels recursos alimentaris en el mar amb els mamífers marins d’aquell
moment, i que encara més, s’haurien convertit en presa d’aquests”.
Què diu
Per què és incoherent?
...es van adaptar al mitjà marí,...
Els individus són com són i és el medi
que els selecciona o no, ells no
s’adapten.
A mesura que.... es van produir canvis
Els canvis (mutacions) són anteriors són
“preadaptatius” i no al revés, no és la
conseqüència.
adaptacions per a volar...
En l’evolució no hi ha cap finalitat, no és
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“per” sinó com que tenen ales poden
volar i no “tenen ales per a poder volar”
Coherències
els antecessors dels pingüins
competir pels recursos alimentaris

Cladisme, antecessors comuns
La manca de recursos en un medi
determinat és el desencadenant de la
“lluita per l’existència”, els qui tenen uns
gens més favorables, són seleccionats...

Activitat 2
Distribució de les diverses espècies de pingüins
Aquesta activitat es refereix a treballar el els mecanismes d’especiació, en aquest cas
l’especiació al∙lopàtrica, és a dir, el procés de separació geogràfica, que genera un
procés de selecció natural diferent en cada lloc.
En aquest cas la selecció de formes més voluminoses als llocs de més freds és,
òbviament un procés de selecció de fenotips més eficients en relació a la pèrdua
d’energia, de calor (relació superfície/volum)
És important que les justificacions siguin coherents amb el model evolutiu de selecció
natural sobre aquells fenotips (diversitat individus anterior a la selecció) més eficients
en un ecosistema determinat.
Aspectes competencials
Aquesta activitat hauria de permetre contribuir al desenvolupament d’algunes
habilitats que fessin més competents els alumnes per:
o Pensar científicament a partir de construir i utilitzar versions elementals però
complexes dels grans models de la ciència (en aquest cas el model d’evolució
de les espècies).
o Pensar de manera autònoma i creativa, tot assumint que el coneixement
científic evoluciona a partir de la recerca d’evidències i també de les discussions
sobre les maneres d’interpretar els fenòmens.(En aquest cas es fan evidents
aquestes maneres d’interpretar l’evolució)
o Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions utilitzant
diferents modes comunicatius, i argumentar‐les tenint en compte punts de
vista diferents del propi. (es demana a l’alumnat que digui si està d’acord o no
amb el text i que argumenti per què?)
o Comprendre textos de contingut científic de diferents fonts (Internet, revistes i
llibres de divulgació científica, discursos orals, etc.) i disposar de criteris per
analitzar‐los críticament. (objectiu principal de l’activitat)
Documents adjunts
Full de treball de l’alumnat
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