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EL PENSAMENT CRÍTIC I L’ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ
Descripció detallada
La introducció d’aquesta activitat és una adaptació de 1999 ENSI (Evolution & the
Nature of Science Institutes) www.indiana.edu/~ensiweb, la segona correspon a les ja
clàssiques proves de l’evolució.
Objectius
El motiu de l’activitat és presentar diferents proves de l’evolució a la vegada que es
treballa la naturalesa de la ciència. L’alumnat ha de ser capaç d’argumentar que no
qualsevol explicació és acceptable científicament, les millors explicacions seran
aquelles que siguin lògiques, que es corresponguin amb les evidències aportades
(quantes amb més i més robustes siguin, millor), que no suposin un conflicte amb
altres teories científiques i que siguin més convincents que les altres explicacions
alternatives. Es tracta, doncs, d’afavorir un pensament científic crític.
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte
L’activitat “té poca lletra”, demana que l’alumne sigui capaç d’expressar amb les seves
pròpies paraules el significat de les evidències que s’aporten en forma d’imatges i
també que les confrontin amb les dues hipòtesis proposades.

Evidència 1: El registre fòssil

Si no hi hagués evolució trobaríem restes de les mateixes espècies actuals en qualsevol
dels estrats estudiats. Tampoc seria possible explicar l’existència d’organismes que no
existeixen en l’actualitat.

Evidència 2: L’embriologia

La similitud morfològica en els primers estadis de desenvolupament fa pensar que els
diferents grups de vertebrats han compartir un avantpassat comú. Les diferenciacions
apareixen en estats més avançats del desenvolupament.
En un procés tan important com la diferenciació morfològica al llarg del
desenvolupament (que ha d’estat fixat genèticament), l’explicació de les similituds
trobades és més raonable si s’admet l’existència d’un avantpassat comú. No es pot
explicar una similitud com l’observada en els primers estadis embriològics com a
conseqüència d’una convergència o simplement per atzar.

Evidència 3: L’anatomia, òrgans homòlegs

L’esquelet de totes les extremitats dels vertebrats tetràpodes s’organitza a partir del
mateix pla bàsic: tres seccions, la proximal amb un os únic, la mitjana amb dos ossos i
la distal amb una sèrie d’ossos de mida petita.
Cal distingir les adaptacions al vol de les aus i dels ratpenats. En les aus es pot observar
la reducció del nombre de dits i la fusió d’ossos de la part distal de l’extremitat que fa
augmentar la resistència a les forces que genera el vol. També es produeix un
allargament relatiu de la part mitjana de l’extremitat. En els ratpenats la fusió d’ossos
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s’ha produït en la part mitjana de l’extremitat i l’allargament relatiu s’ha produït
fonamentalment en els dits de la mà.
Les adaptacions a la vida aquàtica de les extremitats dels vertebrats comporten un
escurçament de les parts proximal i mitjana i un allargament dels dits (que
s’aconsegueix per polifalàngia). Així es construeix una paleta natatòria que es pot
utilitzar com a estabilitzador per mantenir la posició quan l’animal neda. Cal recordar
que en el cas de les balenes, la propulsió ve donada per l’oscil·lació de la part posterior
del cos i no pel moviment de les aletes.
Les similituds observades respecte a un patró bàsic d’organització en estudiar i
comparar les extremitats de diferents vertebrats fan suggerir l’existència d’un
avantpassat comú a partir del qual s’han produït els grups actuals. Cal insistir que s’ha
de buscar sempre una explicació dels fets observats causal i no casual.

Evidència 4: L’anatomia, òrgans vestigials
Es presenten diferents extremitats i restes vestigials d’extremitats de
vertebrats. Totes elles responen al mateix pla d’organització bàsic de les extremitats

dels vertebrats.
En diferents casos es tracta d’extremitats que no es fan servir, per tant, no estan
sotmeses a l’acció de la selecció natural. Qualsevol mutació, per exemple una que hagi
determinat una reducció, pot haver estat fixada, cosa que explicaria el fet que en uns
organismes s’han reduït unes estructures i en uns altres diferents.
Cal buscar sempre una explicació causal i no casual, per tant, és més raonable i més
econòmic pensar en una explicació evolutiva (l’existència d’un avantpassat amb els
òrgans no vestigials) que en una mera casualitat.

Evidència 5: La bioquímica
La uniformitat de les estructures moleculars així com la similitud genètica és
compatible amb l’existència d’avantpassats comuns per a tots els organismes.
Entre el citocrom C humà i el de be hi ha 5 aminoàcids de diferència.
Entre el citocrom C humà i el de la carpa hi ha 10 aminoàcids de diferència.
Entre el citocrom C humà i el de l’euglena hi ha 37 aminoàcids de diferència.
Es pot interpretar que quants més aminoàcids diferents hi hagi respecte al citocrom C
humà, més temps fa que aquests dos organismes han compartit un avantpassat comú,
és a dir, més llunyà és el seu parentiu
.
Alumnat a qui va dirigida
Alumnat de batxillerat
Temporització
2 hores de classe
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