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QUI ÉS LA VÍCTIMA? QUI POT HAVER ESTAT L’ASSASSÍ? LES 
EMPREMTES DACTILARS 

En una casa del carrer Nou d'Arlec, han trobat un home mort. L'arma, segons 
fonts policials, podria ser un instrument punxant. El jutge ha decretat secret 
de sumari. 

Escena del crim: 

 
Fonts: (1) http://noticiaaldia.com/2010/05/impactantes-fotos-del- 

cadaver-de-la-esposa-del-inca-valero-escena-del-crimen/,(2) http://www.noticiassin.com/2011/02/ 
hombres-armados-asesinan-a-siete-personas-en-el-centro-de-mexico/ 

 

En l'escena del crim s'han trobat unes ampolles que s'han designat com a prova 
G per obtenir-ne les empremtes dactilars. 

Vosaltres sereu els encarregats d' analitzar les empremtes dactilars de les 
ampolles. 
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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. 

 
a. 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.Fixeu-vos que les papil·les dèrmiques coincideixen amb 
les crestes, de fet són les responsables de les crestes. 

Us pot ajudar si visioneu aquest web: 

 Friction Skin 
ridgesandfurrows.homestead.com 

 

 
Font: http://www.codish.com/?p=143 
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b. Per què deixen marques els palpissos dels dits? 

 
Cerqueu informació en les adreçes: 

 
Crestas papilares 
Wikipedia 
 

Huellas

 

 

 
 
 

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

A l'any 1890, Francis Galton va suggerir que les empremtes dactilars serien 
una bona manera d'identificació de les persones. Aquesta característica 
s'utilitza per nombrosos estudis com per exemple la detecció d'anomalies 
cromosòmiques en nounats. 

Les empremtes són úniques i invariables. Aquestes dues característiques 
han propiciat que s' utilitzin per identificar persones. 

Aneu a les adreces que segueixen a informar-vos i contesteu les preguntes. 

 

 

   

   

 

• Les empremtes dactilars s'hereten. Quin tipus d'herència segueixen? 

• Per què cada persona té unes empremtes irrepetibles? 

• Les empremtes d'una persona no canvien durant tota la seva vida. Per 
què? 
 

  Activitat 3.Tornem a l'escena del crim 

 
criminalisticaid.blogspot.com 
 

Papiloscopía 
principiodeidentidad.blogspot.com 

Por qué los gemelos tienen huellas 
dactilares diferentes 
medtempus.com 

Estudio de los dermatoglifos 
elportaldelasalud.com 

Dibujos papilares 
criminalisticaid.blogspot.com 
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a. 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 del següent link: 
 

Developing Latent Fingersprints with Black Powder 
crime-scene-investigator.net 

 

 

b. Anàlisi d'empremtes 

 
Analitzareu quins patrons segueixen les empremtes (mireu-ne la classificació) 
i les comparareu amb les de la víctima i el presumpte assassí (senyor Cases). 

 
Classificació d'empremtes dactilars 

Dactilograma, és el conjunt de crestes i solcs que formen la impressió. La 
figura "delta" és una figura triangular que es troba en totes les empremtes 
dactilars excepte els arcs. 

Es classifiquen bàsicament en 4 tipus fonamentals: 

• En els arcs, les línies papil·lars es dirigeixen d'un costat a l'altre del 
tou, degut a que la mostra manca de delta o triradi. Dins del mateix 
tipus s'inclouen els arcs en tenda. 

• Les bagues es caracteritzen per la forma de nansa. Podem distingir les 
bagues cubitals o ulnars que s'obren cap el dit petit i les radials que 
s'obren cap el dit polze. 

• Els remolins, que són mostres amb dos o més deltes. Dins dels 
remolins, s'inclouen les dobles bagues. 
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Font de les imatges:http://cienciaforense.com/Pages/EvidenciaFisica/Dactiloscopia.htm 

 

Es pot considerar culpable el senyor Cases Portes? 

 
Empremtes trobades a les ampolles. 

 
 

 5 



 
                                                                            Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

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

 
Hauríeu de trobar 12 punts d' identificació per confirmar la relació de 
l'empremta trobada a l'ampolla i la del presumpte assassí, però 8 punts ja 
tenen validesa jurídica. Vosaltres amb un punt característic per empremta ja 
en tindreu prou. 

 
Visioneu aquestes dues webs que us ajudarà a trobar els punts característics. 

 
 Fingerprints 

policensw.com 
Biometría 
scribd.com 

 

Si teniu algun dubte, podeu enviar les empremtes per ser analitzades amb 
més detall. 

 
Empremtes del presumpte assassí 

• Nom i Cognoms: Josep Cases Portes  
• Sexe: M 

 

 6 



 
                                                                            Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

Empremtes de la víctima  

• Nom i Cognoms: Agustí Riera Valls  
• Sexe: M 

 

• Redacteu un informe amb les vostres conclusions. 

 
Activitat 4.Estudi de les empremtes dactilars dels alumnes de 
Biologia de 2n de Batxillerat  
 
 
Haureu de respondre durant el vostre estudi. 

• Hi ha diferències en els patrons dactilars entre sexes dels alumnes de 
2n de batxillerat de biologia? 

• Hipòtesi:  

 

 
Mostra: 

• Estudiarem els 10 dits de les mans de ............. alumnes noies i 
........... alumnes nois. En total ............. dits. 
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1. Obtenció d'empremtes 

1. Renteu-vos les mans 
2. Impregneu-vos de tinta el tou del dit gros de la mà dreta i marqueu 

l'empremta en el lloc corresponent en el full de recollides de dades 
individuals. 

3. Repetiu el que heu fet amb el dit polze amb la resta dels dits de la mà 
dreta i després amb els dits de la mà esquerra. (poseu la mà damunt 
del paper per evitar les distorsions). 

 
Recollida de dades individuals  

• Sexe:  

 
 
Nota important: En la mà esquerra, la disposició dels dibuixos en la taula és la inversa de la 
disposició dels dits a la mà. Com que la disposició de les bagues es basa en la de la mà, per 
això en la taula les bagues que s'obren cap el polze són cubitals i les que s'obren cap al dit 
petit són radials. 
 
 

• Tots els vostres dits tenen el mateix dibuix? 

• Les dues mans tenen els mateixos dibuixos? 
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2. Classificació de les empremtes 

 
Classifiqueu les empremtes segons la morfologia (4 tipus). Escriviu-ho a la 
casella inferior de l'empremta. Ompliu la taula amb les vostres dades. 

 

Taula pels alumnes de sexe femení: 

 

Bagues 
Núm Arcs 

Cubital Radial 
Remolins 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Suma     
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Taula pels alumnes de sexe masculí: 

 

Bagues 
Núm Arcs 

Cubital Radial 
Remolins 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Suma     

 

   

3. Resum de les dades de les figures dactilars segons el sexe del grup de 2n 
de batxillerat de biologia 

Figures dactilars Dones Homes Total 

Núm d'arcs    

Núm de bagues cubitals    

Núm de bagues radials    

Núm de remolins    
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4.Anàlisis dels resultats 

 
Segons estudis realitzats en diferents poblacions espanyoles, les formes més 
comunes en el sexe femení són els arcs i els les bagues cubitals i per l'home, 
destaquen els remolins i les bagues radials. 

 

• Hi ha diferències de patrons dactilars entre sexes dels alumnes de 
2n de batxillerat de biologia? 

Dones Homes Total 
Figures dactilars 

Núm % Núm % Núm % 

Núm d'arcs       

Núm de bagues cubitals       

Núm de bagues radials       

Núm de remolins       

Suma       

 

Ompliu la taula de les freqüències percentuals de les figures dactilars segons 
el sexe de 2n de batxillerat de biologia segons el sexe. 

 

• Feu un diagrama de barres que mostri les diferències entre figures 
dactilars segons els sexes. 

• Compareu el vostre resultat amb el de la població general.  
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Activitat 5.Tractament estadístic. Aplicació de la X2 

 
Mireu l' adreça abans d' aplicar la prova de la Χ2

 
Test de Chi-cuadrado 
fisterra.com 

 
 

• Aquesta prova us serveix per: 

 

Apliqueu la prova Χ2 als vostres resultats. 

 
1. Diferències bisexuals de patrons

Bagues 
Mà dreta + Mà esquerra Arcs 

Cubital Radial 
Remolins Total 

Dones      

Homes      

Total      

 

Graus de llibertat (g.d. ll) = (r-1)(k-1) 
r = el número de files k = el número de columnes 

 
El valor estadístic χ 2 es calcula aplicant la fórmula següent:  

 

Χ2 = Σ (observada - teòrica)2 / teòrica

   
El valor teòric és la freqüència que s'observaria si les dues variables fossin 
independents. Els valors teòrics o esperats es calculen:  

 

(Total marginal x totals marginals) / (n)Total de casos 
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Ens plantegem 2 possibles opcions per considerar el resultat fiable o no: 

• Hipòtesi nul·la: 
• H1: 

 
En la taula de distribució de Χ2 hi ha dues entrades, una pels graus de llibertat 
i l'altra per la probabilitat. Si volem tenir un nivell de confiança del 95% o un 
marge d'error del 5% el valor que escollim ha de ser del 0,05. 
 
 

Taula de distribució:  
 

 

Si el valor P > Χ2 no rebutjarem la hipòtesi nul·la 
Si el valor P < Χ2 rebutjarem la hipòtesi nul·la 

 

Chi-cuadrado 
upc.es 

   

 

Activitat 6. Responeu les següents preguntes. 

 

• L'agost de l'any 2008, un diari donava aquesta notícia: "Los trillizos del 
Maresme (Barcelona) tienen las mismas huellas dactilares". Quins 
arguments podries donar per desmentir aquesta notícia? 

 

• Actualment la lectura d'empremtes dactilars té altres usos. Podríeu 
citar almenys 3 exemples. 
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