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Estudi de cranis d’homínids i pòngids amb GeoGebra 

Objectius 

- Conèixer el tipus de treball realitzat per alguns científics i la seva aplicació, en aquest cas, en el procés 
de classificació d’espècies d’homínids. 

- Explicar les proves que demostren l’existència de diverses espècies. 
- Descriure els mecanismes de selecció natural, especiació i adaptació al medi. 
- Conèixer l’evolució dels homínids i les característiques bàsiques de cada espècie. 
 

Descripció de la proposta 

La proposta de treball es basa en que els/les alumnes prenguin mesures de diverses dimensions dels cranis, 
amb el programa GeoGebra, per tal de poder calcular el prognatisme i l’índex cefàlic de quatre espècies 
diferents (tres homínids i un pòngid) amb la finalitat de poder-les comparar i treure’n conclusions. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Cal tenir en compte que, per poder portar a terme aquesta activitat, caldrà disposar d’un aula d’informàtica. 
Cada alumne pot fer l’activitat de forma individual o, si no disposem de prous ordinadors, els podem 
agrupar de 2 en 2. 

És especialment interessant lligar la pràctica a un curs moodle, on podrem posar a l’abast dels alumnes les 
imatges dels cranis sense resoldre i, també, una tasca (dins de l’apartat activitats) perquè l’alumnat ens 
retorni els cranis resolts amb GeoGebra 

La pràctica es pot portar a terme en 3 sessions, una de les quals s’utilitzarà per explicar el funcionament del 
programa GeoGebra. 

Donat que els materials es poden penjar al moodle, una part també es pot fer des de casa. 

Recursos emprats 

   En aquest apartat inclouríem: 

- Material de l’alumnat (guió de la pràctica) 
- Guia didàctica, que inclou solucionari i orientacions sobre l’avaluació 
- Les imatges dels quatre cranis sense resoldre 
- Referència per descarregar/instal·lar GeoGebra (http://www.GeoGebra.org/cms/ca/). 
- Referència del web “parlem d’evolució” de Cristina Villalba 

(http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/). 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

   Les activitats que es proposen a la pràctica sobre l’estudi de cranis d’homínids i pòngids es centren en l’ús 
d’eines gràfiques i matemàtiques aplicades a l’estudi de cranis humans. En aquest sentit, contribueixen a 
que l’alumnat adquireixi algunes de les competències bàsiques que es contemplen en la matèria de Biologia 
i Geologia de 4t d’ESO. Aquests/es són: 

 Plantejar-se preguntes investigables científicament i trobar evidències de les explicacions inicialment 
elaborades. 

 Deduir conclusions a partir de dades obtingudes empíricament, analitzant-les críticament.  

 Pensar de manera autònoma i creativa, i discutir sobre les maneres d’interpretar els fenòmens.  

 Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions. 

 Utilitzar eines informàtiques (GeoGebra, moodle). 

 Aplicar instruments matemàtics en altres disciplines científiques, com ara l’evolució humana. 

Les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic que es contemplen són: 

 Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, 
símbols, diagrames i models adequats.  

 Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses. 

 Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.  

 Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees 
matemàtiques. 

 Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar 
idees o processos matemàtics. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Adreçat a l’alumnat que cursa Biologia i Geologia de 4t d’ESO. També vàlid per la matèria de Biologia de 2n 
de Batxillerat. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Aquesta activitat inclou el desenvolupament de competències i processos relacionats amb la biologia, la 
informàtica i les matemàtiques. 

Documents adjunts 

 Material per al professorat (guia didàctica i solucionari) 

 Material de treball per a l’alumnat.  

 Quatre arxius GGB amb les imatges de 4 cranis d'homínids (llestos per ser oberts amb el programa 
GeoGebra) 
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