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“Cuques”. 
Informació addicional pel professorat. 

 

Es tracta d’una divertida activitat que pretén ajudar els alumnes a representar-
se com s’hereten les característiques genètiques així com de la importància de 
la meiosi en l’augment de la variabilitat intraespecífica. 
Aquí es recullen les respostes a les questions plantejades a l’activitat, un 
exemple de com es podrien dibuixar les cuques, així com una de les activitats 
d’ampliació resolta (el pedigrí ).  
Les cuques:  el seu material genètic. 
 

� Quants cromosomes té aquesta espècie de cuca?   2n= 16 

� Com podeu distingir un cromosoma d’un altre?  Pel color, la mida i les 
franges. A la realitat es miren les mides les franges i la posició del 
centròmer. 

� Els cromosomes es troben ordenats per parelles. Per què creus que 
s’agrupen d’aquesta forma? Perquè són homòlegs (semblants però no 
idèntics) un d’origen matern i l’altre d’origen patern.  

� Hi ha algun cromosoma que no tingui una parella homòloga? A què 
creus que és degut? Sí, el  cromosoma sexual en el cas dels mascles, 
en el nostre exemple és més curt i una mica més prim. És el sexe 
heterocromosòmic. 

� Per una de les cares de cada cromosoma hi ha dibuixades unes franges 
així com unes lletres escrites. Què creus que volen representar? Les 
lletres representen els diferents caràcters que hem escollit (agafen la 
inicial del tret en qüestió) i les franges el locus (localització del gen dins 
de cada cromosoma).  

� Totes les lletres són iguals?  No, hi ha majuscules i minuscules Per què 
utilitzem tots aquests símbols diferenciats? Per a simbolitzar l’al·lel 
dominant i el recessiu. En el cas de l’herència intermèdia, només 
representa els diferents al·lels, sense indicar que un predomini.   

� Cadascuna de les franges es troba en una posició diferent. Pots explicar 
la raó? S’han escollit gens que es troben situats en cromosomes 
diferents i en un determinat locus. Les franges representen aquesta zona 
on trobaríem el gen. 

� Per què hi ha un parell de cromosomes que no presenta cap tipus de 
franja? Perquè en el cas dels cromosomes sexuals X e Y representen la 
informació que hi ha a tot el cromosoma, no un gen en concret. 

La cria de cuques: Procediment 
 

1. Poseu les targetes de cromosomes cara avall de manera que no pugueu 
veure els seus genotips i separeu-les per colors. Podríeu raonar quin 
color representa el mascle i quin la femella?. El groc és el color del 
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mascle, perquè correspon al sexe heterogamètic (2 cromosomes 
sexuals diferenciats), mentre que la femella seria el full amb 
cromosomes blaus, el sexe homogametic (els 2 cromosomes iguals). 

2. Ordeneu separadament les parelles de cromosomes del pare i de la 
mare (de major a menor) i deixeu el parell de cromosomes sexuals com 
a última parella. Com se’n diu d’aquest mena de “fotografia” ordenada 
dels cromosomes? S’anomena cariotip 

3. Apunteu el genotip de cadascun dels pares: depèn de la combinació 
d’al·lels escollida pels 2 participants. 

4. Ara, aleatòriament, agafeu un cromosoma de cada parell dels 
cromosomes de la mare i feu la pila de la “gàmeta femenina”. Repetiu-ho 
per a cada parell de cromosomes del pare i poseu-los a la pila de la 
“gàmeta masculina”. NO DESORDENEU ELS CROMOSOMES DELS 
PARES QUE NO HEU ESCOLLIT PER FORMAR ELS GÀMETES. 

5. Ara feu la fecundació barrejant pila de la gàmeta femenina i la pila de la 
gàmeta masculina per formar la pila del primer fill. 

6. Ara, escriviu en la graella tota la informació corresponent a cadascun 
dels 3 fills. Per exemple, a la primera fila columna 1 de cada apartat: si 
teniu un cromosoma amb l’al.lel A de la mare  i una al.lel a del pare el 
genotip del primer fill  sera Aa i a la casella del fenotip hauriem de posar 

... antenes , etc.  

En cada cas donaria una combinació diferent. A tall d’exemple, adjuntem el 
dibuix de les cuques résultants. 
7. Dibuixeu les vostres cuques filles amb totes les característiques que ha 

de tenir, i assegureu-vos que no hi hagi alguna cosa equivocada (hauria 
patit una mutació!). 

Caràcters FILL    Al·lel 
mare      

  Al·lel 
pare 

       Genotip                     Fenotip 

Antenes  A     a    Aa   2 
antenes 

  

Segments del 
cos 

            

Cua             
Nas             
Potes             
Ulls             
Gepa             
SEXE             
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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 FILL 1     FILL 2         FILL 3 

 

 
 

Qüestions 
 

1. Hi ha fills que hagin sortit idèntics? No, gràcies a la gran quantitat de 
combinacions que es poden donar  amb els 7 caràcters + el sexe a 
l’hora de formar els gamètes, tot i que hi ha fills que s’assemblen en 
alguns del caràcters heretats, resultaria probabilíssimament molt difícil 
trobar 2 germans absolutament iguals.   

2. En què s’assemblen als pares? A quin pare? Comparar els fenotips de 
pares i fills en cada cas. 

 
AMPLIACIÓ DE L’EXERCICI: 
 

B)   Dibuixeu un arbre genealògic on es vegi l’herència de les característiques 
originals. 

      

 
 

 


