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Determinació cromosòmica del sexe en els éssers vius    
 
Objectius  
 

• Comprovar a partir de textos que l’herència cromosòmica del sexe no 
és igual en tots els éssers vius.  

• Conèixer les principals tipologies d’herència cromosòmica del sexe en 
els sers vius. 

 
Competències  que es treballen explícitament 
Competència lingüística, tan comunicativa com de tractament de la 
informació, en quant l’alumnat ha de donar explicacions a partir de la 
informació que es troba en adreces web, que el professorat li ha donat.  
Competència científica ja que l’alumnat treballa la comprensió de models 
d’herència cromosòmica.  
 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnat de 1r de Biologia de 1r de Batxillerat 
 
 
Temporització 
 
Es pot realitzar durant una hora, a l’aula o bé a casa. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Els alumnes han de fer cerca d’informació per poder explicar com es 
determina el sexe cromosòmic en diversos animals invertebrats, en vertebrats 
i en plantes. Es pretén que descobreixin que hi ha diferents patrons, que no 
sempre el sexe heterogàmetic és el masculí, ni l’homogamètic el femení, com 
passa en els humans, en Drosophila o en Ginkgo bilova,  ja que en els ocells 
per exemple, el patró és el contrari. 
S’han de donar conte  que  en alguns  sers vius,  com en els grills i altres   
ortòpters mascles , algun del sexes només té un cromosoma sexual.  
Han de conèixer que en la formació de mascles o femelles en himenòpters 
intervé un altre factor, que els ous hagin estat fecundats o no. Dels ous no 
fecundats s’originen mascles X haploides, i en canvi els fecundats, 
normalment  originen femelles, i més rarament  mascles estèrils. 
Pel que fa  a la determinació cromosòmica del sexe en els humans, a banda 
que l’alumnat conegui el patró habitual XX/XY, coneixerà la importància del 
gen RSY en la diferenciació sexual, o la presencia del corpuscle de Barr, 
cromosoma X inactiu de les cèl·lules somàtiques femenines, o l’alteració de 
cromosomes que es dona en els intersexes. 
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Documents adjunts 
 
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions: PDF i ExeLearnig 
(IMS), de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu 
centre, en un entorn Moodle, per exemple. 
 
Material de l’alumnat: 
Act27.pdf 
Activitat27(IMS).zip  
 
Material del professorat: 
Activitat de determinació del sexe_guia didàtica.pdf 
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