
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències          

  1/2 

 Qui és l’assassí? Les empremtes dactilars 
 
Totes les activitats es faran en parella. Menys la recollida d’empremtes de l’activitat 4 
que és individual. 
 
Respostes a les preguntes: 
 
Activitat 1.-Perquè els dits deixen empremtes digitals a l’ampolla? 
Si pressioneu el palpís d’un dit sobre un vidre observareu que ha quedat marcada  la 
vostra empremta digital. Proveu-ho. 
El que observeu són els  relleus, les crestes, separades per uns solcs anomenats 
interpapil·lars. 
 
1.-Identifiquem els protagonistes de la pell 
 
En el dibuix podeu veure  dues capes de la pell (falta la hipoderma).  
Identifiqueu les crestes, els solcs interpapil·lars,  les papil·les dèrmiques i les glàndules 
sudorípares. 
 
2.-Per què deixen marques els palpissos dels dits?  
 
En els palpissos dels dits podem observar uns dibuixos formats per les crestes papil·lars 
(relleus), separades pels solcs interpapil·lars. 
En les crestes papil·lars hi ha multituds de porus de les glàndules sudorípares que 
secreten la suor. La suor més la sèu secretada per les glàndules sebàcies formen una 
pel·lícula  en la superfície dels palpissos dels dits. Quan les crestes papil·lars dels dits 
toquen una superfície queden impreses. 

Activitat 2.- Empremtes dactilars. Com a eina per identificar persones. 

a) Les empremtes dactilars s’hereten. Quin tipus d’herència segueixen? 

Herència poligènica. Els trets estan controlats per diversos gens amb un efecte additiu, 
les expressions dels quals es veuen influïdes per factors ambientals. 

b) Per què cada persona té unes empremtes irrepetibles?   

El genoma en determina les característiques més  generals. L’ambient en determina els 
detalls del patró.  

Les crestes papil·lars es formen entre el 3r i 4t mes d’embaràs.  
En el úter matern quan es va formant la pell del fetus, aquesta queda exposada al 
líquid amniòtic, els moviments, la posició del fetus, la nutrició,  la pressió d’altres parts 
del cos del fetus, la pressió sanguínia ...aquests factors ambientals influeixen  de tal 
manera que els dits fins i tot  d’una mateixa mà siguin diferents. 
Per això són diferents en els bessons univitel·lins 
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c) Les empremtes d’una persona no canvien durant tota la seva vida. Per què? 

Des que es formen en la el sisè mes de vida intrauterina no canvien. Si  hi ha un 
traumatisme poc profund es tornen a regenerar. 

Activitat 3.-Tornem a l’escena del crim 
1. Recollida d’empremtes 

La policia científica fa el revelat de  les empremtes que el presumpte assassí ha 
deixat a les ampolles. 

            Podeu visionar com es fa en el vídeo: 
            Les empremtes dactilars latents en desenvolupament amb pols Negre  

2. Anàlisi d’empremtes 
 
Es pot considerar culpable el senyor Cases Portes? 
Empremtes trobades a les ampolles.  

Compareu-les amb les del presumpte assassí, el senyor Josep  Cases  Portes i les de la 
víctima.    

La mostra 1: correspon al dit polze (I) de la mà esquerra de la víctima 
La mostra 2: correspon al dit índex (II) de la mà esquerra de la víctima.  
La mostra 3: correspon al dit polze (I) de la mà dreta del presumpte assassí. 
La mostra 4 correspon al dit índex (II) de la mà dreta del  presumpte assassí    
 
És raonable pensar que l’assassí és el senyor Josep Cases Portes. 
 

http://www.crime-scene-investigator.net/csi-video.html#1
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