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Estudi de cranis d’homínids i pòngids amb GeoGebra 

 

Mesurar cranis és una activitat que ha estat clau per a la classificació d’homínids fòssils i per a la 
reconstrucció de restes òssies humanes actuals. L’estudi dels cranis d’espècies del passat ens 
permet reconstruir els canvis evolutius que ha anat patint la nostra espècie. Per altra banda, la 
comparació amb cranis i esquelets de pòngids, el grup de primats evolutivament més proper a 
nosaltres, ens permet definir les diferències entre aquests i els homínids 

Per fer un estudi acurat sobre cranis de diferents espècies d’homínids s’han de tenir en compte la 
forma i les parts dels ossos que el formen i tot un seguit de punts anomenats punts craniomètrics, 
així com diverses dimensions i índexs que es poden calcular mesurant les distàncies que separen 
aquests punts: 

MÈTODE EXPERIMENTAL 

Donat que es tracta d’una activitat força llarga, la dividirem en tres sessions. Les activitats seran 
realitzades en grups de 2 persones. 

a) SESSIÓ 1 

1. Relaciona correctament cada definició amb cadascun dels punts craniomètrics següents*: 

1) Basi a) punt més lateral de l’arc zigomàtic 

2) Pròstion b) punt d’intersecció de les sutures coronal (frontal) i sagital 

3) Nàsion c) punt sagital que sobresurt més del frontal, per sobre de la sutura naso-
frontal 

4) Opistocrani d) punt sagital (línia mitja) anterior del foramen magnum (forat occipital) 

5) Bregma e) punt mig més baix de la volta alveolar entre els dos incisius mitjos 
superiors 

6) Zígion f) punt sagital de la part posterior del crani més allunyat de la glabel·la 

7) Glabel·la g) punt de la paret lateral del crani més allunyat, a cada costat del pla 
sagital 

8) Èurion h) punt mig de la sutura entre el frontal i els dos ossos nasals 
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2. Sobre el dibuix d’un crani humà que tens a la fotocòpia adjunta, marca el nom dels diferents 
ossos que estan assenyalats. Per fer-ho entra a l’activitat “ossos i punts del crani” del web 
“Parlem d’evolució” (http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/). 

3. A continuació escriu el nom dels punts craniomètrics indicats als cranis. Per esbrinar-ho fes 
servir les definicions de l’aparat 1 de la sessió d’avui i el crani d’Homo sapiens del web “Parlem 
d’evolució”. 

4. Finalment practica les definicions craniomètriques del web sobre evolució. 

 

b) SESSIÓ 2 

5. Utilitzant el programa GeoGebra calcularem les següents dimensions craniomètriques de 4 
espècies diferents**: alçada basi-bregma, longitud màxima del crani, amplada màxima del 
crani, longitud de la cara, amplada de la cara, alçada de la cara superior i longitud de la base del 
crani. Abans de fer-ho cal que relacionis cadascuna de les següents definicions amb la dimensió 
craniomètrica a què es refereix: 

1) Longitud màxima del crani a) Distància entre el nàsion i el basi 

2) Longitud de la base del crani b) Distància des de l’opistocrani fins la glabel·la 

3) Longitud de la cara c) Distància entre el basi i el pròstion 

4) Prognatisme d) Distància entre el nàsion i el pròstion 

5) Alçada Basi-Bregma e) Distància entre els dos èurions 

6) Amplada màxima del crani  f) Angle format pel nàsion, el pròstion i el basi 

7) Amplada de la cara g) Distància entre basi i bregma 

8) Altura de la cara superior h) Distància entre els dos zígions 

 

6. Per poder mesurar les dimensions craniomètriques cal que et descarreguis els arxius dels cranis 
(aquests arxius te'ls proporcionarà el professor/a) i els obris amb el programa GeoGebra (si no 
el tens instal·lat, el pots descarregar al web següent: http://www.GeoGebra.org/cms/ca/). 
Seguidament, anomena els punts craniomètrics que hi apareixen marcats als cranis i localitza 
l’opistocrani (caldrà que dibuixis un arc). A l’opistocrani també cal que li posis nom. 

7. Per acabar, mesura les dimensions craniomètriques indicades per aquesta sessió (apartat 5) i 
marca, amb un segment, cadascuna d’elles sobre els cranis. 
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8. Important!: anota les distàncies obtingudes en una taula i penja les imatges dels cranis 
treballats amb GeoGebra al moodle. 

 

c) SESSIÓ 3 

9. Calcula, amb les dades obtingudes a la sessió anterior, el prognatisme i l’índex cefàlic dels 
quatre cranis utilitzats en aquesta pràctica i anota’ls en una taula. En aquest punt cal que 
utilitzis les fórmules següents: 

PROGNATISME 

ÍNDEX CEFÀLIC 

10. A continuació torna a calcular el prognatisme (angle format per basi-pròstion-basi), però 
aquesta vegada de forma gràfica utilitzant el programa GeoGebra. 

11.Finalment, representa dos gràfics en paper mil·limetrat, un amb les dades de prognatisme i un 
altre amb les dades d’índex cefàlic de les quatre espècies. 
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QÜESTIONS I INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

A partir de les dades obtingudes en aquesta pràctica i de l’estudi dels gràfics realitzats, respon les 
qüestions següents: 

1. Quines conclusions pots extreure de l’observació del gràfic de prognatisme? Raona la teva 
resposta. 

2. Sabent que l’índex cefàlic ens aporta informació sobre el grau d’arrodoniment o allargament del 
cap, quina conclusió pots extreure de l’observació del gràfic d’índex cefàlic? Raona la teva 
conclusió a partir de l’anàlisi dels gràfics. 

3. Algun dels quatre cranis presenta cresta sagital? Defineix què és la cresta sagital i justifica la 
seva presència i/o absència en els diferents cranis. 

4. Discuteix la validesa de la frase següent: “el ximpanzé és, d’entre les espècies utilitzades en 
aquesta activitat, l’avantpassat més antic de l’home modern”. 

5. Un altre aspecte important en l’evolució dels homínids és l’estudi de la capacitat cranial. Per 
poder-la mesurar en un crani real, s’han de tapar els forats amb cotó fluix i omplir el crani de 
llavors de mill. Un cop estigui ple, cal posar-les en una proveta per saber el volum que ocupen. 
Quina de les quatre espècies creus que ens hauria donat una capacitat cranial més gran si ho 
haguéssim fet? En què et bases? 

6. No obstant, Homo sapiens no és l’espècie d’homínid amb major capacitat cranial. Quina és 
l’espècie d’homínid coneguda amb major capacitat cranial? Quina capacitat cranial tenia? On 
va viure i quan? 

 

 

 


