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Per què els humans tenim tants colors diferents de pell? 

Simulació de l’acció de la selecció natural sobre el color de la pell humana 

 
Font: https://c1.staticflickr.com/6/5747/23226382624_4d28e0b881_b.jpg 

 
Objectius: 

 
• Simular un procés d'adaptació per selecció natural 
• Comprovar l'efecte en una població d'una pressió de selecció que afecta l'èxit reproductiu i no a 

la supervivència 
• Evidenciar que l'evolució és un procés en el qual intervenen l'atzar i la selecció 
• Explicar com les característiques heretables que suposen un avantatge per a la supervivència i/o 

la reproducció en un ambient determinat tenen una probabilitat més gran que altres de passar a 
la següent generació i, en conseqüència, ser més comuns. 

• Explicar que una característica que resulta favorable en un ambient pot resultar desfavorable en 
un altre 

 
Descripció de la proposta  
 
Un dels gens relacionats amb la pigmentació de la pell humana és el MC1R. Una de les seves variants 
codifica per a una proteïna relacionada amb la producció de eumelanina i és la més abundant en les 
poblacions humanes africanes actuals. En aquesta activitat sobre evolució humana es proposa realitzar 
una simulació senzilla utilitzant llavors de dos colors (o qualsevol altre material) que representaran 
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homínids amb i sense el gen MC1R. La presència del gen MC1R pot representar un avantatge o no 
depenent de l’entorn de la població. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Un dels punts interessants d’aquesta activitat és que el factor selectiu (l’activitat o no del gen MC1R, 
que codifica per a la eumelanina) no influeix necessàriament sobre la supervivència dels individus (al 
menys quan considerem que la població simulada està vivint en Àfrica), sinó sobre l’èxit reproductiu.  
Serà important reflexionar amb l’alumnat sobre el fet que una simulació necessàriament porta implícites 
simplificacions, no és una representació del que passa a la realitat, sinó una aproximació que ens permet 
entendre, interpretar una mica millor el que passa a la natura. En aquest cas l’èxit reproductiu, tenir, dos 
fills en lloc d’un, pot ser exagerat (però útil per obtenir resultats en unes poques generacions). A més 
l’herència del color de la pell és bastant més complexa, hi ha implicats més gens.  
 
Recursos emprats  
 
Es necessiten llavors de dos colors diferents, per exemple dues varietats de mongetes seques o cigrons 
pintats i sense pintar. Es pot utilitzar qualsevol altre material, però serà important que les dues 
alternatives tinguin la mateixa mida, ja que caldrà triar a l’atzar els individus que “moren” en cada 
generació per causes diverses (malalties, accidents, depredació...) 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Es tracta d’una activitat que es pot platejar per a tot l’alumnat 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball 
 
Autoria 
 
Silvia Lope 
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Observació general: 
 
Aquest document, constitueix la part bàsica de l’element. Cal que sigui en format 
pdf i només pot tenir un màxim de dues pàgines. La resta d’informació, si és el cas, 
cal posar-la en documents adjunts. També l’hauríeu d’entrar-la en format editable 
per si calgués fer alguna petita modificació. 
 
Es demana de tenir en compte les següents recomanacions: 
- Tan sols són obligatoris els camps on s’indica [CAMP OBLIGATORI] la resta volen 
servir d’orientació i cada catalogador/a decidirà si els vol incloure o no.  
- Cal esborrar els textos en color taronja, així com els títols dels apartats que no es 
desenvolupin.  
- Convé emprar un estil concís i proper a l’aula tot tenint en compte que no es 
tracta de fer una programació. 
- Es demana tenir cura d’emprar un llenguatge no sexista.  
- Es poden incloure imatges i enllaços. Els enllaços han d’estar molt comprovats, 
amb garanties de permanència i, si pot ser, amb indicació de la data de la consulta.  
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