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1. La membrana cel·lular.  
1.1. La taula següent mostra la composició lipídica de diferents membranes en cèl·lules 

de mamífers i d’una membrana bacteriana (les dades expressen el percentatge en 
relació als lípids totals de la membrana). 

 

Tipus de 
lípid 

Lípid de 
membrana 

Membrana 
d’eritròcit 

Membrana 
plasmàtica 

Embolcall 
nuclear 

Membrana 
interna 
mitocondri  

Membrana 
bacteri 

Fosfatidilcolina 23 28 55 48 - 
Fosfatidiletanol
amina 20 15 24 30 100 

Fosfatidilserina 11 7 4 - - 
Fosfolípids 

Esfingomielina 18 14 2 - - 
Esterols Colesterol 25 20 5 - - 
Altres  3 16 10 22 - 

(adaptat de Bioquímica, Junkerman i Möhle. Ed. Piràmide) 
  

a. Esmenteu dues diferències importants en la composició lipídica de la membrana 
dels eritròcits i la membrana interna del mitocondri. 

b. Utilitzeu les dades de la taula per justificar el possible origen procariota del 
mitocondris. Enuncieu alguna altra característica que indiqui la semblança entre 
els procariotes i aquest orgànul cel·lular. 

1.2. Observeu la figura. Representa un fragment de la doble capa lipídica de la 
membrana plasmàtica d’una cèl·lula animal. Identifiqueu els tipus de lípids que hi 
estan representats. Quina propietat comuna d’aquestes substàncies resulta clau per 
realitzar la seva funció ? Expliqueu-ho. 

 

  
 
 

1.3. Descriviu els diferents mecanismes de transport que permeten el pas de compostos 
a través de les membranes cel·lulars. Contesteu en forma de esquema. 
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2. El carboncle és una malaltia comú entre el bestiar, causada pel bacteri Bacillus 
anthracis. Els bens o altres espècies de bestiar s’infecten normalment ingerint herba 
amb espores del bacteri, però la injecció de Bacillus anthracis també produeix la 
malaltia. Louis Pasteur  va desenvolupar, l’any 1881, una vacuna per al carboncle, feta 
a base de bacteris atenuats. El doctor Rosignol  no creia en l’eficàcia de la vacuna. 
Rosignol va aconseguir 50 bens i va reptar Pasteur a que demostrés experimentalment 
l’eficàcia de la seva vacuna. L’experiment es va realitzar davant la presència de 
científics, periodistes i públic en general. Va significar un rotund èxit per a Pasteur. 

2.1.   

a. Quin és el problema que s’intentava resoldre amb l’experiment? 

b. Quina era la hipòtesi de Pasteur? I la hipòtesi de Rosignol? 

2.2. Utilitzant els 50 bens, dissenyeu  un experiment per resoldre el problema. Indiqueu 
quins resultats prediu per a l’experiment cadascuna de les hipòtesis. 

 
2.3. En aquells temps es creia que les espores bacterianes apareixien espontàniament a 

partir de matèria orgànica en descomposició. Discutiu si aquesta afirmació és vàlida 
o no.  

 
3.  

En relació a l'atemptat de les "Torres Bessones" de Nova York s'han escrit multitud 
d'articles. Aquí hi ha un fragment adaptat d'un d'ells: "Per determinar la identitat de 
restes mitjançant el DNA, cal comparar els resultats de les anàlisis amb l'empremta 
genètica de la persona desapareguda o dels seus parents. Un cabell en una pinta o un 
resta de saliva en un raspall de dents del desaparegut són enviats al laboratori de la 
policia de Nova York. (...) En el cas de les restes més malmeses l'obtenció de DNA és 
complexa, aleshores cal recórrer al material genètic dels mitocondris, per la qual cosa 
cal comparar les anàlisis amb les d'algun familiar femení (la mare o l'àvia) per 
determinar la identitat de la persona".(Ciberp@ís, 11 d'octubre 2001). 

3.1.   

a. Elaboreu un esquema senzill d'un fragment de la molècula de DNA. A 
l'esquema han d'aparèixer 3 parells de nucleòtids i cal assenyalar els 
següents components estructurals: bases nitrogenades, desoxiriboses, grups 
fosfats, ponts d'hidrogen (no cal escriure les fórmules estructurals de les 
biomolècules, n'hi ha prou fent-ne una representació simbòlica). 

b. Justifiqueu per què amb un cabell o amb una mostra de saliva n'hi hauria 
prou per obtenir l'empremta genètica. 

3.2.   

a. Justifiqueu per què la presència de DNA als mitocondris recolza la hipòtesi 
que aquests provenen de bacteris que van establir relacions de simbiosi amb 
altres cèl·lules. 

b. Expliqueu per què el DNA mitocondrial serveix com empremta genètica d'una 
persona desapareguda si el comparem amb el DNA mitocondrial de la seva 
mare o àvia (materna) , però no amb el del seu pare o avi (patern). 
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4. Un professor de ciències ha proposat a la seva classe de 1r de batxillerat la següent 
activitat:   
Tots sabem que el vi prové de la fermentació del most, que s’obté a partir de premsar el 
raïm. Les accions estan clares :  

� 1r premsar el raïm per obtenir el most  

� 2n fermentació del most per obtenir vi  

No obstant tinc el dubte de si les substàncies responsables de la fermentació es 
troben a la pell  o a la polpa  dels propis grans de raïm.  

A algú se li ocorre com hauria de ser un experiment que m’ajudi a solucionar aquest 
dubte? 

4.1.   
a. Formula en forma de pregunta el problema que hauria d’investigar-se en aquest 

experiment.  
b. El professor ha proporcionat algunes hipòtesis sobre l’origen del procés. Pots 

formular-les?  
   

4.2. Planifica pas a pas un experiment que ajudi a determinar on es troben les 
substàncies necessàries per a la fermentació.  

 
4.3. Identifica en el teu disseny les variables independent i dependent.  

 
 
5. En funció de la naturalesa de la font d’energia i de la font de carboni que utilitzen, els 

organismes es poden classificar com s’indica a la taula següent: 
  Font d’energia 

  Llum 
(fotòtrof) 

Substrats oxidables 
(quimiòtrof) 

Matèria 
Orgànica 

(heteròtrof) 

Fotoheteròtrof 
 

quimioheteròtrof 
 
 Font de 

carboni  Matèria 
Inorgànica 
(autòtrof) 

fotoautòtrof quimioautòtrof 

 
5.1. Pel que fa a aquesta terminologia, què diríeu que és un gerani? Per què? I un 

humà, què és? Per què? 
 

5.2. Trobeu dues espècies bacterianes desconegudes i voleu determinar-ne algunes 
característiques. Per a això feu créixer les dues espècies bacterianes en les 
condicions que es deriven de combinar: 

• la presència o no de llum 
• la presència o no de sacarosa en el medi 

Cada mitja hora preneu una mostra de cada cultiu i feu un comptatge de cèl·lules 
per veure si hi ha (+) o no hi ha (–) creixement de la població bacteriana. Anoteu al 
quadern els resultats següents: 
Condicions de creixement 
Llum                         sacarosa 

espècie 1 espècie 2 

Sí                              Sí  
No                             Sí 
No                             No 
Sí                              No  

+ 
– 
– 
+ 

+ 
+ 
– 
– 
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a. Què podeu dir de cada espècie pel que fa a les seves fonts de carboni i 

d’energia? Per què? 
b. Fem créixer el fong Neurospora crasa en un medi amb glucosa i amoníac. 

Després d’exposar-lo a la llum ultraviolada no pot sobreviure en aquest medi: ara 
també necessita l’aminoàcid arginina. Què creieu que pot haver fet la irradiació?  

 
 

6. Qualsevol de nosaltres, sense fer cap esforç extraordinari, consumeix diàriament entre 
1.000 i 2.000 kcal. Obtenim aquesta energia de la degradació dels aliments que ingerim, 
però podem resistir sense ingerir aliment durant un període relativament llarg de temps 
(al voltant de dos mesos de mitjana). Això és així gràcies als nostres magatzems 
d’energia. Una persona de 75 kg de pes i de constitució corporal normal emmagatzema 
als seus teixits unes 150.000 kcal. 

 
6.1. Calculeu quina quantitat d’ATP caldria per emmagatzemar aquesta energia, sabent 

que 1 mol d’ATP pesa 507 g i que en hidrolitzar-se a ADP+Pi genera 7,3 kcal. A la 
vista dels resultats, creieu que l’ATP és un bon magatzem d’energia? Per què? 

 
6.2. Pel que fa a l'emmagatzematge d’energia metabòlica.  

a. Construïu una taula i indiqueu-hi, per al cas dels mamífers i per al cas de les 
plantes superiors, quins compostos utilitzen les cèl·lules com a magatzem 
d’energia i a quin lloc de la cèl·lula s’emmagatzemen aquests compostos. 

b. En el cas dels mamífers, quins teixits emmagatzemen aquests compostos en 
més quantitat? 
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7. Relacioneu les informacions de les dos columnes i completeu el que falti:  
 

1. Centrosoma  

2. Reticle endoplasmàtic 

3. Lisosomes   

4. Nuclèol    

5. Ribosomes   

6. Mitocondris   

7. Vacuols    

8. Aparell de Golgi 

 

A. Es creu que eren cèl·lules procariotes 

heteròtrofes que van fer simbiosi amb cèl·lules 

eucariotes. 

B. Síntesi de molècules complexes, formació de 

vesícules de secreció i lisosomes. 

C. Es formen en l'aparell de Golgi contenen enzims. 

D. Cavitats envoltades de membrana que serveixen 

per acumular substàncies. 

E. Intervé en el moviment (cilis i flagels) i en la 

divisió cel·lular. 

F. És una reserva d'ARN que es troba en  el nucli. 

G. Contenen els pigments fotosintètics (clorofil·la), 

en ells es realitza la fotosíntesi. 

H. Conjunt de cavitats delimitades per membrana. 

Poden tenir ribosomes enganxats. 

I. ………………………………………………………

……………………………………………………… 

J. ……………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. Observeu la figura següent: 

 
8.1. Identifiqueu què representa la figura i descriviu el procés que s’hi detalla.  
8.2. La taula següent presenta les concentracions mil·limolars de ions al medi 

extracel·lular i al citoplasma cel·lular. 

 Concentració al medi 
extracel·lular 

Concentració al 
citoplasma 

Na + 145 mM 10 mM 
K + 5 mM 140 mM 
 

Si a aquesta cèl·lula se li inhibeix, mitjançant cianur, la síntesi d’ATP, quin serà el 
sentit de transport del Na + i del K + . Com variaran les seves concentracions? De 
quin tipus serà ara el transport d’aquests ions? Justifiqueu la resposta.  

8.3. Relacioneu les substàncies o partícules de la primera columna amb els 
mecanismes de transport (segona columna) mitjançant els quals poden entrar en 
una cèl·lula intacta (que no ha estat tractada amb cap agent químic). Raoneu 
breument la resposta.  
1. Gotes de líquids extracel·lulars a. Difusió facilitada 
2. Oxigen b. Transport actiu 
3. Potassi c. Fagocitosi 
4. Glucosa  d. Pinocitosi 
5. Partícules sòlides de mida gran e. Difusió 

 
1 2 3 4 5 
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9. L'any 1909, W. Johannsen proposà el terme gen ("el que dóna origen a") per designar 
els factors de l'herència descoberts per Mendel. Posteriorment, diverses investigacions 
conduïren a la idea que els gens controlen l'estructura de les proteïnes.  
9.1. A la taula següent hi apareix un fragment de gen. Completeu-la, utilitzant la taula 

del codi genètic que s'adjunta.         
    

Cadena de ADN que es transcriu  C -  - -  -  - A C T 
RNAm - C A -  -  - U  -  - 
RNAt -  -  - -  -  - -   -  - 
Aminoàcid incorporat a la proteïna  - trp - 

 
 

9.2. Si sotmetem un DNA bicatenari a temperatures properes a 100ºC, es 
desnaturalitza. Què vol dir això? Esmenta altres biomolècules que també es 
desnaturalitzin.  

 
9.3. El 15% de les bases nitrogenades de l'àcid nucleic d'un virus determinat, és 

adenina. Fes una taula on s'indiqui quina serà la composició de les altres bases 
nitrogenades si es tracta d'un fragment de DNA bicatenari o d'un fragment de RNA 
bicatenari. Es podria determinar el percentatge de cadascuna de les bases en el 
cas d'un RNA monocatenari? Justifiqueu-ho breument en cada cas. 
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10. Les cèl·lules eucariotes es caracteritzen per una elevada complexitat estructural. 
10.1. Completeu el quadre següent que relaciona orgànuls i estructures cel·lulars amb 

la seva funció a la cèl·lula: 
Orgànul/estructures  
cel·lulars 

Estructura Funció 

 

Orgànuls globulars originats a 
partir del complex de Golgi i amb 
un elevat contingut d’enzims 
hidrolítics. 
 
 

 

Citoesquelet 

 
 
 
 
 
 

 

 

Estructures formades per DNA i 
proteïnes. 
 
 
 
 
 

 

 

Sèrie de replegaments 
membranosos amb ribosomes 
adossats a la seva cara externa 
que delimiten una cavitat 
anomenada lumen. 
 

 

Complex de Golgi 

 
 
 
 
 
 

 

 
10.2. Quatre de les sis afirmacions següents són incorrectes. Trobeu-les i raoneu per 

què ho són: 
• Totes les cèl·lules d'un mateix organisme tenen el mateix nombre de 

cromosomes. 
• El DNA dels bacteris està format per una sola cadena que es troba a una zona 

del citosol anomenada nucleoide. 
• Els virus són estructures acel·lulars que poden no considerar-se éssers vius 

donat que entre altres característiques no presenten metabolisme. 
• El regne dels protists està constituït per éssers vius procarionts unicel·lulars 

amb una gran diversitat metabòlica (autòtrofs o heteròtrofs en funció del tipus 
d'organisme i l'adaptació al medi). 

• Els fongs són heteròtrofs. En el seu procés de nutrició presenten digestió 
externa. 
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11. Observeu la imatge següent, obtinguda amb un microscopi electrònic, d’un òvul (oòcit) 
envoltat d’espermatozoides. 
� Amplada aparent de l’òvul (7,5 cm). 
 
� Amplada aparent del cap de 

l’espermatozoide (4 mm). 
 

11.1. Quines són les amplades reals de 
l’òvul i de l’espermatozoide? 

 
11.2. Quants augments té la imatge 

microscòpica? Amb quin tipus de 
microscopi s'ha obtingut aquesta 
imatge? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Morfologia cel·lular: 

12.1. Quines son les característiques de les cèl·lules procariotes y de les cèl·lules 
eucariotes pel que fa als  aspectes següents:     

 
 

PROCARIOTES EUCARIOTES 

tipus d'ADN 
  

localització de l'ADN   

presència i 
localització de 
ribosomes 

  

presència de paret 
cel·lular 

  

tipus d’organització 
(unicel·lular o 
pluricel·lular) 

  

 
12.2. Algunes espècies de bacteris presenten càpsules o capes mucoses. Són 

estructures vitals per aquests organismes? Quina funció realitzen en els 
organismes que les posseeixen?  

 
12.3. Descriu de dintre a fora les diferents capes que ens trobaríem en un bacteri Gram- 

capsulat. 
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13. En una recerca que pretenia estudiar com la temperatura afecta el trencament del midó 

per acció de l’enzim α-amilasa (present a la saliva) es van seguir els passos següents:
          

� Preparació de cinc dissolucions de midó (totes amb la mateixa concentració) 
i cinc dissolucions d’α-amilasa (la concentració d’α-amilasa també era la 
mateixa en cada dissolució). 

� Incubació de cadascuna de les cinc dissolucions de midó i d’α-amilasa a 
diferents temperatures (25, 30, 35, 40, 45 °C) 

� Ajust del pH de les dissolucions perquè fos el mateix en tots els casos. 
� Mescla de cada dissolució de midó amb la corresponent (igual temperatura) 

d’α-amilasa. 
� Valoració de la hidròlisi: a intervals de 2 minuts, durant un període de 12 

minuts, s’extreia una gota de la barreja i es dipositava en unes tires de paper 
de filtre a sobre d’una gota de lugol per identificar la presència. 

 
El dibuix mostra els resultats que es van obtenir. 
13.1.  

a. A partir dels resultats 
obtinguts indiqueu a quina 
temperatura o temperatures 
es produeix el trencament del 
midó més ràpidament i el 
temps que triga a aparèixer el 
resultat negatiu. 

b. Interpreteu els resultats de 
l’experiment. 

 
13.2.  

a. Identifiqueu, en aquest 
experiment, quines es poden 
considerar les variables 
independent i dependent. 

b. Per què creieu que es va 
vigilar que la concentració de 
midó i la concentració d’α-
amilasa i el pH fossin les 
mateixes en totes les 
dissolucions? 
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13.3. En un experiment anàleg es 
va investigar la influència 
de l’acidesa (pH) sobre de 
l’α-amilasa. El gràfic 
següent mostra els 
resultats obtinguts. 
Interpreteu la informació 
que subministra el gràfic. 

 
13.4. Què tenen en comú totes 

les proteïnes? Explica-ho. 
En què es diferencien dues 
proteïnes diferents?  Raona 
la resposta. 

 
 
 
 
 
14. Les dades següents corresponen a la composició de 2 tipus d'una llet comercial, en 

g/100g:  
 proteïnes  glúcids  greixos  
Sencera  2.90 4.60 3.60 
Desnatada  3.10 4.30 0.30 

 
14.1. La fórmula següent correspon a una biomolècula present a la llet. Identifiqueu-la, 

esmenteu quins sons els seus components i els tipus d'enllaç que els uneixen.  
 
 
 
 
 
 

14.2. R1, R2 i R3 són tres molècules amfipàtiques, què significa això? Relaciona 
aquesta propietat amb l’estructura de la membrana cel·lular. 

 
14.3. Quan ingerim llet, mitjançant el nostre metabolisme obtenim energia: unes 4 kcal 

per cada gram d'hidrats de carboni o de proteïnes i unes 9 kcal per cada gram de 
greix. Feu una taula en què s'indiqui el % d'energia procedent dels greixos en 
cada un dels dos tipus de llet.  

 
14.4. En la televisió heu vist anuncis de llet en la qual informen que han substituït els 

seus greixos per greixos vegetals. A què es refereixen? Per què es considera que 
això és un benefici? Raona les respostes. 
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15. L'aspartama és un edulcorant sintètic que es fa 
servir com a substitut de la sacarosa. No és un 
glúcid, sinó que és un dipèptid format per àcid 
aspàrtic i fenilalanina.  

 
15.1. Quines podrien ser les dues fórmules 

estructurals de l'aspartama? Representeu-les. 
Com s'anomena l'enllaç que uneix ambdós 
aminoàcids ?     

 
Àcid aspàrtic          Fenilalanina  

 
15.2. La sacarosa està formada per 1 glucosa i 1 fructosa. Com s'anomena l'enllaç que 

les uneix? Quin tipus de molècula és la sacarosa? Doneu el nom d'una altra 
molècula d’aquest tipus, tot indicant la seva composició.  

 
15.3. A partir dels aminoàcids que ingerim, les cèl·lules sintetitzen proteïnes, les quals 

tenen funcions molt importants en l'organisme. Anomeneu 4 d'aquestes funcions, 
explicant-les indicant un exemple d'una proteïna per a cada una de les funcions 
que anomeneu .  
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16.  
16.1. Les cèl·lules diploides dels gossos tenen 78 cromosomes. 

a. Quants cromosomes tindrà una cèl·lula del ronyó d’un gos? Justifiqueu la 
vostra resposta. 

b. Quants cromosomes hi haurà en un espermatozou de gos? Justifiqueu la 
vostra resposta. 

 
16.2. Les cèl·lules haploides dels cirerers tenen 24 cromosomes. 

a. Quants cromosomes tindrà un òvul de cirerer? Justifiqueu la vostra resposta. 
b. Quants cromosomes hi haurà en una cèl·lula d’una fulla de cirerer? 

Justifiqueu la vostra resposta. 
 

16.3. El gràfic següent és un esquema del cicle biològic propi dels animals. Per a 
cadascuna de les afirmacions següents, encercleu l’opció correcta i justifiqueu la 
seva validesa. 

 
• La fase haploide del cicle biològic dels animals: 

a. es produeix després de la fecundació i immediatament abans de la meiosi. 
b. correspon a una dotació de 23 cromosomes. 
c. s’expressa amb el terme 2n. 
d. correspon als espermatozous i els òvuls. 

Justificació 
 
 
 

• El gràfic mostra un cicle diploide, que es caracteritza perquè: 
a. els organismes pluricel·lulars són diploides. 
b. alternen els individus adults haploides i diploides. 
c. la meiosi produeix el creixement dels individus. 
d. els gàmetes tenen 2n cromosomes. 
Justificació 
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17. Les cèl·lules que experimenten el procés d’espermatogènesi humana (formació 
d’espermatozoides) mostren variacions en el nombre de cromosomes al llarg de les 
diverses fases del procés.  
17.1. El gràfic mostra les variacions en la quantitat de DNA que s’observen al llarg de 

l’espermatogènesi humana. La taula permet relacionar la quantitat de DNA amb el 
nombre de cromosomes.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de cromosomes  Quantitat de DNA 
(picograms, 10 –12 g) 

23 3,65 

46 7,3 

46 duplicats 14,6 

 
a. Els intervals de temps marcats al gràfic com a 1, 2 i 3 corresponen a moments 

en què es produeix algun dels dos tipus de divisió cel·lular (o bé mitosi, o bé 
meiosi). Identifiqueu quin d’aquests processos es produeix en cada moment. 
Justifiqueu la resposta. 

 Mitosi/Meiosi Raonament 

1   

2   

3   

 
b. Les lletres A i B corresponen a dues fases dels processos de divisió cel·lular. 

Indiqueu de quina fase es tracta en cada cas. 
 

A  

B  
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17.2. Els dibuixos següents representen diferents fases de la meiosi. Expliqueu 
esquemàticament a l’espai corresponent quins processos s'esdevenen en els 
moments assenyalats amb els números 1 i 2.    

 
 

17.3. Expliqueu la importància biològica de la meiosi.  
 

17.4. Els dibuixos corresponen a una cèl·lula vegetal o animal. Indiqueu  dues 
característiques en les que us baseu per afirmar-ho.    

CÈL·LULA  
 

CARACTERÍSTIQUES 
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18. La figura següent presenta el cariotip d’una persona de 28 anys que intenta conèixer la 

possible causa de la seva infertilitat. Els cromosomes es van obtenir de cèl·lules 
nucleades (leucòcits) de la sang del pacient. 

  

 
_______ 
1  

 
________ 
2  

 
________ 
3  

 
________ 
4  

 
________ 
5  

 
________ 
6  

 
________ 
7  

 
________ 
8  

 
________ 
9  

 
________ 
10  

 
________ 
11  

 
________ 
12  

 
________ 
13  

 
________ 
14  

 
________ 
15  

 
________ 
16  

 
________ 
17  

 
_______ 
18  

 
________ 
19  

 
________ 
20  

 
________ 
21  

 
________ 
22  

 
________ 
crom. 
sexuals   

  
(Font: http://www.biology.arizona.edu/human_bio/activities/karyotyping/patient_b/y-xx.html) 
  

18.1. Discutiu la validesa de les següents afirmacions:  
a. La persona a la que correspon el cariotip, és un home  
 
b. La cèl·lula sanguínea de la qual es va obtenir el cariotip estava en interfase o 

en meiosi.    
  

18.2. Observeu atentament el cariotip, que presenta una irregularitat.  
c. Identifiqueu quina és aquesta irregularitat i raoneu com es pot haver originat. 
d. Si el cariotip d’aquesta persona s’hagués obtingut d’una cèl·lula epitelial i no 

d’una cèl·lula sanguínia, presentaria la mateixa irregularitat? Justifiqueu-ho.    
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18.3. L’esquema següent representa el procés de  l’oogènesi humana, que condueix a 
la formació d’òvuls:  

  
Quines de les cèl·lules de l’esquema són haploides (n) i quines són diploides (2n)? 
Indiqueu-ho a la taula següent, contestant n o 2n i justificant la resposta a partir de 
l’esquema. 

  
Cèl·lula n / 2n JUSTIFICACIÓ 

Oogoni  
 
 
 

Oòcit I  
 
 
 

Oòcit II  
 
 
 

Ovòtida  
 
 
 

Òvul  
 
 
 

   
 
19.  

19.1. Quan les cèl·lules expulsen en el líquid extracel·lular el diòxid de carboni (CO2) 
format com a rebuig metabòlic, bona part d’aquest es combina amb aigua per 
formar àcid carbònic:  

CO2 + 2H2O → H2CO3 → HCO3
- + H+ 

Per què aquesta incorporació d’àcid no danya l’organisme si l’interval de valors de 
pH en el qual les cèl·lules funcionen de manera adequada és tan estret? 

 
 

19.2. Que passaria si el medi intern dels organismes no fos una dissolució tampó? Com 
actua el tampó bicarbonat davant d’una pujada i una baixada de pH? 

 
19.3. Omple els buits de la taula següent escrivint dues diferències i dues semblances 

entre osmosi i diàlisi? 
 OSMOSI DIÀLISI 

  SEMBLANCES 
  

DIFERÈNCIES   

 
 Oogoni Oòcit I Oòcit II ovòtida Òvul 

maduració Meiosi I Meiosi II Diferenciació  
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20. La hidròlisi d’una molècula en el tub digestiu ha donat com a resultat el següent 

oligosacàrid: 

 
20.1. De quines molècules pot tractar-se? Raona la resposta.  
 
20.2.  

a. Quines funcions tenen aquestes molècules en els éssers vius?  
b. En quins éssers vius i en quins teixits es troben?  

 


