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Com es reprodueixen els organismes: El Griu. 
Simulació de la meiosis 

 
 
Objectius  
 

• Estudiar el comportament dels cromosomes al llarg de la meiosis 
• Explicar el funcionament dels encreuaments cromosòmics 
• Explicar la combinació independent 
• Justificar la importància de la meiosi com a font de variabilitat 

genètica 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Es proposa l’estudi del comportament dels cromosomes al llarg de la meiosi. 
Els alumnes treballaran amb els cromosomes d’un Griu o Grifó, una criatura 
mitològica ferotge i perillosa. 
 Construiran models amb plastilina representant les diferent fases de la 
meiosi.  
Mitjançant l’ús d’aquests models manipulables s’intentarà que l’alumne 
entengui la importància de la meiosi i reproducció sexual en el procés 
d’evolució de les espècies. 
Els alumnes capturaran imatges dels models construïts per tal de incloure’ls 
en el seu informe 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnes de batxillerat 
 
Recursos emprats 
 

• Plastilina o argila de  quatre colors diferents: vermell, blau, groc i verd 
• Plastilina blanca pels centròmers 
• Un cercle gran, dos cercles mitjans i quatre cercles més petits de 

cartolina blanca 
• Un parell d’estisores 
• Fil gruixut de color negre 
• Rodet de fil blanc 

 
Temporització 
 
1 hora per a la realització. ½ h per a la correcció i discussió 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
 
Es recomana realitzar aquesta pràctica un cop els alumnes han treballat els 
fenòmens de divisió cel·lular per mitosis i meiosis i tots els conceptes que 
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se’n deriven. La construcció i manipulació  d’aquests models cromosòmics 
senzills facilitarà que l’alumne faci seus aquests conceptes 
Es recomana treball en petit grup de tres o quatre alumnes 
En la sessió posterior de discussió, es proposa que algun dels grups la dirigeixi 
mitjançant la projecció d’un power point elaborat amb les imatges capturades 
de les diferents etapes de la meiosi al llarg del desenvolupament de 
l’activitat 
 
 
Documents adjunts 
 
El material de l’alumne es pot descarregar en dues versions: PDF i ExeLearnig 
(IMS), de manera que cada professor ho pot incloure en la plataforma del seu 
centre, en un entorn Moodle, per exemple.  
 
Material de l’alumnat: 
Act.20.pdf 
Activitat 20 (IMS).zip 
 
Material pel professorat: 
el Griu_guia.pdf 
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