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Itinerari. Descripció detallada 
Evolució: Biodiversitat i canvi 

 
Descripció de l’itinerari 
  
Aquest itinerari forma part del Projecte Biologia en context. 
Acabem  aquí  el  llarg  viatge  a  l’estudi  de  la  vida  que  hem  dut  a  terme  al  llarg  dels 
itineraris anteriors, anant des de  la seva estructura molecular al complex sistema de 
defensa d’un organisme, des de  les bases genètiques que dirigeixen  les cèl∙lules a  les 
seves  infinites  formes  d’expressió,  des  dels  sistemes  metabòlics  que  transformen 
l’energia  en  sistemes  eficients  a  la  diversitat  en  la  seva  utilització  i  obtenció  pels 
diferents organismes.   
Però, sempre ha “funcionat” així  la vida? Com és que moltes maneres de ser  i de fer 
són molt semblants a tots els éssers vius? I alhora, com és que tots els éssers vius som 
tant diferents? Com és que habitem zones de la Terra distintes, en lloc de viure tots els 
éssers vius a tot arreu? Com és que els organismes que existim ara no som iguals que 
les formes de vida que hi va haver fa molt temps? 
El  biòleg  ucraïnès,  Theodosius  Dobzansky  (1900‐1975),  deia  que  “res  té  sentit  en 
biologia si no és sota el prisma de l’evolució”.   
D’acord doncs amb aquest científic, ens disposem a estudiar l’evolució dels éssers vius 
al  llarg del temps  i  la seva distribució en els espais naturals, amb  la finalitat de poder 
donar resposta a les qüestions que plantejàvem més amunt i a moltes d’altres.  
En  aquest  itinerari  intentarem  construir  amb  coherència  els  coneixements  sobre 
l’evolució de les espècies i ens aproparem a la idea de biodiversitat, coneixent com es 
distribueixen i organitzen els organismes en ecosistemes. 
L’ésser humà, tot i ser una espècie més d’aquest escenari, juga a més a més un altre rol 
que  no  és  un  altre  que  el  de  reflexionar  sobre  la  davallada  del  nombre  d’espècies, 
l’excés  de  consum  energètic,  i  altres  aspectes  ecològics  sobre  els  que  pot  actuar, 
disminuint‐ne l’impacte.  
El mapa conceptual adjunt, exposa quins són els principis biològics inclosos en aquest 
tema.  A  partir  d’un  context  real,  el  de  la  distribució  d’espècies  i  poblacions  de 
llangardaixos de les Illes Canàries, es planteja un problema a resoldre, “quina és la seva 
història  filogenètica?”.  Per  respondre‐la,  caldrà  conèixer  un  seguit  de  conceptes  i 
processos biològics, que, a més a més, ajudaran a construir els fonaments de l’ecologia 
i l’evolució.    
Es pot visualitzar l’itinerari on line a la següent adreça:  
https://sites.google.com/a/xtec.cat/evolucio‐biodivervitat‐i‐canvi/
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es tracta d’un itinerari llarg, representa una bona part del curs de Biologia de segon de 
batxillerat, en conseqüència es treballen un gran nombre de continguts i processos.  
 
Destaquem: 
•  Permet  estudiar  i  aplicar  en  diferents  contextos  un  gran  nombre  de  conceptes 
biològics. 
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• Apreciar  les  aportacions de  la biologia per  resoldre problemes  relacionats  amb  el 
medi  ambient,  tot  valorant  els  aspectes  ètics  i  socials  relacionats  amb  els  nous 
descobriments i les seves aplicacions, i desenvolupant actituds positives vers la ciència 
i la tecnologia. 
• Utilitzar  informació procedent de diferents fonts  i suports per formar‐se una opinió 
crítica  sobre  problemes  actuals  relacionats  amb  la  biologia,  mostrant  una  actitud 
oberta  davant  diverses  opinions  contrastades,  i  tenir  capacitat  per  debatre  i 
argumentar les idees pròpies. 
•  Aplicar  les  estratègies  de  la  investigació  científica:  plantejament  de  problemes, 
formulació  d’hipòtesis,  cerca  d’informació,  elaboració  d’estratègies  de  resolució, 
disseny  i muntatges  experimentals,  anàlisi  i  comunicació  de  resultats  amb  capacitat 
explicativa i predictiva dels fenòmens que s’estudien. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Es pretén poder cobrir les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat de 2n de batxillerat, 
atesa la gran diversitat d’activitats proposades es cobreixen les diferents competències 
necessàries en l’alumnat  de Biologia de batxillerat 
 
Recursos emprats 
 
Es proposen una gran varietat de recursos que  inclouen activitats de  laboratori, TAC, 
jocs de rol i altres en les que el treball cooperatiu permet l’aprenentatge entre iguals 
 
Temporització 
  
Unes 8 setmanes 
 
 
Justificació de la seqüència 
 
Com  s’explica  a  la  presentació  del  projecte 
(https://sites.google.com/a/xtec.cat/biologia‐en‐context/home),  el  material  està 
pensat de manera que es van introduint els diferents continguts a mida que l’alumnat 
els “necessita”. Cada professor/a podrà afegir a  treure  les activitats en  funció de  les 
necessitats del seu alumnat 
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