Introducció missió 1. Cafeteria
Els i les científiques es troben sovint per fer un cafè amb
llet quan són dins la nau. Resulta que hi ha una part de la
tripulació que és 
intolerant a la lactosa i l'assassí o
assassina es troba en aquest grup de persones.
La intolerància a la lactosa és causada per un dèficit en
l’enzim lactasa, que és l’encarregat de degradar la lactosa
(continguda per exemple en la llet) en els dos monosacàrids
que la formen: glucosa i galactosa. En la imatge podeu veure
la reacció duta a terme per la lactasa:

L’enzim lactasa es codifica al cromosoma 2 en persones
humanes. En la taula del document a completar hi trobareu
informació important per a la vostra investigació.
Per aconseguir completar aquesta missió amb èxit necessitareu
consultar el codi genètic:

Missió 1. Cafeteria

Grup:

A continuació trobareu una taula amb la seqüència d’un fragment del gen que codifica per la
lactasa de totes les persones sospitoses que eren a la nau en el moment del crim.
Seqüència d’ADN, ARN o
aminoàcids

Sospitós

1

Sospitós

2

ADN

3’-TACCTCGACAGAACC-5’

ARNm

5’-AUGGAGCUGUCUUGG-3’

Aminoàcids

Met-Glu-Leu-Ser-Trp

ADN

3’-TACATCGACAGAACC-5’

ARNm
Aminoàcids
ADN

Sospitós

3

3’-TACCTCGACAGGACC-5’

ARNm
Aminoàcids
ADN

Sospitosa

4

ARNm
Aminoàcids

3’-TACCTCGACAGAACC-5’

Comentaris rellevants per a la
investigació
Seqüència sense mutacions, els
aminoàcids resultants donen
lloc a la proteïna lactasa
funcional.

Intolerància a la
lactosa?

És persona
sospitosa?

No

No

ADN
Sospitosa

3’-TACCGC_ACAGAACC-5’

ARNm

5

Aminoàcids
ADN
Sospitosa

3’-TACCTCGGCAGAACC-5’

ARNm

6

Aminoàcids
ADN
Sospitosa

3’-TACCTCGACAGAACC-5’

ARNm

7

Aminoàcids

●

Com s’anomena el pas d’ADN a ARNm? On té lloc en les cèl·lules eucariotes?

● Com s’anomena el pas d’ARNm a proteïna? On té lloc en les cèl·lules eucariotes?

Introducció missió 2. Sala de l’electricitat
Resulta que, per causes desconegudes, la nau espacial en la
qual viatgen els i les científiques està a punt de fallar.
Completar aquesta missió de la sala de l’electricitat amb èxit
us
permetrà
continuar
amb
el
viatge
i
poder
seguir
investigant, ja que desviarà energia al motor superior de la
nau.
En aquest cas, però, serà una mica més complex que unir els
cables del mateix color…

missió 2. Sala de l’electricitat

Grup:

Uniu els cables de manera que cada imatge de les fases de la mitosi
quedi aparellada amb el nom que li correspon. No feu cas als colors,
que enganyen! Escriviu un número de l’1 al 4 al costat del nom de
cada fase per assenyalar en quin ordre es donen.

Aquest procés de divisió cel·lular, però, només es dóna en cèl·lules
somàtiques. Com es diu el procés de divisió cel·lular que té lloc en
les cèl·lules sexuals? ________________.
Mencioneu 3 diferències amb la mitosi.
●

Diferència 1:

●

Diferència 2:

●

Diferència 3:

Si no heu comès cap error, s’enviarà energia al motor superior i
podreu continuar investigant qui és la persona assassina que viatja
dins la nau.

Introducció missió 3. Ala mèdica
A l’ala mèdica s’ha trobat un cariotip que correspon a la
persona culpable de la mort d’una de les científiques.

Resoldre aquesta missió us permetrà descartar varies persones
que són possibles responsables del crim que ha tingut lloc a
la nau.

missió 3. Ala mèdica

Grup:

A partir del cariotip de la persona assassina,
preguntes:
● Quants cromosomes es mostren al cariotip?

responeu

les

següents

●

Si es fes el cariotip del gos que viatja a la nau,
tindria el mateix nombre de cromosomes? Per què?

●

Podeu dibuixar dos cromosomes homòlegs?

●

A partir del cariotip podeu deduir el sexe
assassina? Com heu arribat a la conclusió?

●

Amb el cariotip que heu pogut analitzar, podeu detectar la presència
d’alguna anomalia cromosòmica en l’assassí? Si és que sí, expliqueu
quina.

●

Amb la informació heu obtingut en aquesta missió, completeu la taula:
Persona
1
2
3
4
5
6
7

biològic

És una persona sospitosa?

l'assassí

o

Introducció missió 4. Reactor
Al reactor de la nau sempre hi succeeixen fets importants.
Resulta que en aquest crim, la persona assassina podria haver
escapat a través de les canonades després de matar. De fet,
analitzant les canonades s’hi han trobat empremtes dactilars
de 3 persones sospitoses
.
Les empremtes dactilars són exclusives de cada persona i
invariables al llarg de la vida. Visualitzeu aquest vídeo:

L’empremta dactilar és la impressió visible que produeix el
contacte de les crestes papil·lars d’un dit de la mà sobre una
superfície. Normalment s’utilitza el dit polze o l’índex.
A continuació podeu veure les empremtes digitals del dit índex
de totes les persones de la nau. En la missió us serà útil per
a descartar persones sospitoses.

Sospitós 1

Sospitós 2

Sospitós 3

Sospitosa 4

Sospitosa 5

Sospitosa 6

Sospitosa 7

Persona morta

missió 4. Reactor

Grup:

A continuació podeu observar les 3 empremtes dactilars que
s’han pogut recuperar a la canonada de la nau després de
l’assassinat. Se sap que és per on es va escapar la persona
assassina. És cert que abans hi havia passat altra gent, per
això n’hi ha 3 de diferents.
Les empremtes trobades són:

Comparant les empremtes identifiqueu les persones que, segons
aquesta missió, segueixen sent sospitoses.
Persona
1
2
3
4
5
6
7

És una persona sospitosa?

Introducció missió 5. Seguretat
En moltes investigacions criminals es fan servir els perfils
genètics per poder contrastar les mostres extretes de les
principals persones sospitoses amb les presents en l’escena
d’un crim, delicte o el lloc d’un accident.
Aquesta
tècnica
està
basada
en
l’anàlisi
de
regions
específiques de l’ADN que no codifiquen informació per cap
proteïna. En aquestes hi ha algunes seqüències de nucleòtids
curtes que es repeteixen.
Cada persona posseeix 
diferent nombre de repeticions, per
tant, la 
grandària d’aquestes regions varia entre persones.
Quan aquestes seqüències se separen per grandària (usant una
tècnica
anomenada
electroforesi)
i
es
revelen
usant
substàncies fluorescents, s’obté un perfil de bandes que és
específic de cada persona.
Per a aquesta investigació no és rellevant, però val la pena
tenir present que, com més emparentades estan dues persones,
més similars són els seus perfils genètics, ja que l’ADN
l’heretem del nostre progenitor i progenitora. Així, aquesta
prova també s’utilitza per a proves de paternitat.

missió 5. Seguretat

Grup:

A l’escena del crim s’ha trobat un cabell que no és de la
víctima: és de la persona assassina. Després de fer una prova
genètica s’ha pogut obtenir el perfil genètic de la persona
que va cometre l’homicidi. A continuació es presenta el
resultat.
Buscant coincidències amb el perfil de la resta de persones
sospitoses, que es va elaborar a partir de mostres de saliva
d’aquestes, podreu descobrir, finalment, qui és la persona
traïdora en aquesta nau.

Per tant, la persona que després d’analitzar aquesta prova
segueix sent sospitosa de l’assassinat és: ___________________

Introducció missió 6. Administració
Felicitats! Heu arribat al final de la vostra investigació.
Tot i això, encara us queda una part molt important d’aquesta:
heu d’escriure un informe on expliqueu qui creieu que és la
persona assassina i per què. Recordeu que, al llarg de totes
les missions que ja heu completat, heu obtingut un munt
d’informació. Ara és el moment de recopilar-la i incloure-la a
l’Informe d’acusació.
Per a redactar-lo fareu servir una estructura molt similar a
la del text argumentatiu. Feu primer un esborrany on apareguin
totes les idees que voleu mencionar i un cop ho tingueu,
passeu-ho a net fent servir la plantilla. És molt important
que 
reviseu la gramàtica, l’ortografia i la coherència del
text.

Missió 6. Informe d’acusació

Grup:

Després de completar totes les missions, pensem que la persona
assassina és

Els arguments que defensen la nostra hipòtesi són variats.
En primer lloc,

En segon lloc,

En tercer lloc,

En darrer lloc,

Així doncs,

