
3 – LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS 
VIUS: L’EVOLUCIÓ

Tema 2 – L’ORIGEN I L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA
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LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS VIUS

Ò 1735 Carl Von Linné à
Classificació dels éssers vius (2 
noms en llatí).
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LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS VIUS
Ò Teories fixistes

É Les espècies romanen 
invariables des que es van 
crear.

É Creacionisme
Ð Procés de creació diví. (fa 

6000 anys)
Ð Nega l’extinció de les 

espècies i no explica la 
presència de fòssils.

É Catastrofisme (1798 Curvier)
Ð Presència de fòssils per 

extinció catastròfica (p.e. 
Diluvi universal)

Ð Individus invariables fins 
avui.
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Ò Per als científics 
transformistes o evolucionistes
É Els éssers vius canviaven al llarg 

del temps diferenciant-se unes 
espècies de les altres.

É La flora i fauna d’èpoques 
passades estaven menys 
evolucionades que les actuals, ja 
que en temps anterior s’observa 
una menor diversitat 
d’organismes.

Jean Baptiste de Lamarck 

Charles Darwin

LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS VIUS
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L’EVOLUCIÓ LAMARCKIANA O TRANSFORMISME

Ò L’EVOLUCIÓ 
LAMARCKIANA O 
TRANSFORMISME
É Els éssers vius tenen una 

tendència natural a la 
perfecció i en conseqüència 
es transformaven les 
espècies.

É També es coneix com teoria 
dels caràcters adquirits.

Jean Baptiste de 
Lamarck

1744-1829 
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Ò Les condicions el medi ambient en el qual es 
desenvolupa un ésser viu varien al llarg del temps.

Ò Els canvis ambientals creen noves necessitats que 
exigeixen als individus al modificació dels seus 
hàbits o conductes.

Ò Aquests nous hàbits anirien acompanyats del major o 
menor ús de determinats òrgans, provocant el seu 
desenvolupament o atrofia.

Ò Els individus experimentarien gradualment modificacions
físiques.
É “La funció crea l’òrgan”

Ò Aquestes modificacions, induïdes per l’entorn, 
serien transmeses a la descendència.

Ò Amb el temps, tots els individus haurien canviat: 
l’espècie s’hauria transformat.

Idees bàsiques del Lamarckisme
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L’EVOLUCIÓ LAMARCKIANA O TRANSFORMISME

Les primitives 
girafes 
provenien 
d’antílops 
primitius.
S’alimentaven 
de les fulles 
baixes de les 
acàcies.

En èpoques de 
sequera les 
girafes estiraven 
el coll i les potes 
per agafar les 
fulles. 
A causa de l’ús, 
aquests òrgans 
s’anaven 
allargant.

Els caràcters 
adquirits, coll i 
potes cada 
vegada més 
llargs, eren 
transmesos a la 
descendència de 
generació en 
generació.



32

L’EVOLUCIÓ DARWINISTA
Ò Charles Darwin (1809-

1882)va partir com a
naturalista a bord del vaixell
H.M.S. Beagle per fer una
expedició al voltant del món.
D’aquesta manera va començar
un viatge que va durar cinc
anys.

Ò El Beagle va fer moltes
parades. Darwin desembarcava
a cada platja i recollia tots els
espècimens i totes les dades que
podia. Al final del seu viatge va
començar a pensar en la
possibilitat que les espècies
canviaven amb el temps.

El viatge del Beagle

Charles Darwin 
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L’EVOLUCIÓ DARWINISTA

ÉLa variabilitat de la descendència. La 
majoria de les petites variacions entre els individus 
d’una espècie són heretables.

ÉLa lluita per la supervivència. Els organismes 
tendeixen a  procrear el major nombre possible de 
descendents, però els recursos del medi són limitats.

ÉLa selecció natural. En la lluita per la 
supervivència alguns individus tindran més èxit que 
altres. Els qui presentin variacions favorables 
sobreviuran, es reproduiran i deixaran més descendents 
que els que tenen variacions menys favorables.
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L’EVOLUCIÓ DARWINISTA
En èpoques desfavorables les girafes de
coll i potes més llargues tindran més
probabilitat de sobreviure i de
reproduir-se

Població de girafes on els
individus presenten variacions

Generació rere
generació, les girafes
amb potes i coll llarg
seran més abundants en
la població
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NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA DE L’EVOLUCIÓ
Ò Integra el darwinisme i les lleis genètiques de Mendel i les 

mutacions
Ò Es rebutja el principi lamarckista de l’herència dels caràcters 

adquirits
Ò Es descartava la idea de l’herència com a fenòmen de mescla, 

(Els trets dels progenitors es barrejaven en la descendència)
Ò Integra els descobriments de la genètica, la paleontologia i 

l’ecologia
Ò Apareix a la dècada de 1940 per les investigacions en 

genètica, biologia molecular i altres disciplines
Ò La unitat evolutiva no és l’individu sinó la població
Ò Els individus de qualsevol població són portadors de diferents 

al·lels que s’han originat per mutació
Ò Certs fenotips confereixen als individus que els posseeixen 

més possibilitats de tenir descendència; augmentant la seva 
freqüència en generacions posteriors

Ò Segueix mantenint la selecció natural com a principal 
mecanisme evolutiu i defineix l’evolució com un canvi 
gradual en la composició genètica de les poblacions
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NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA DE L’EVOLUCIÓ

Ò Apareix a la dècada de 1940 per les investigacions en 
genètica, biologia molecular i altres disciplines.

Ò La unitat evolutiva no és l’individu sinó la població.

Ò Els individus de qualsevol població són portadors de 
diferents al·lels que s’han originat per mutació.

Ò Certs fenotips confereixen als individus que els posseeixen 
més possibilitats de tenir descendència; augmentant la 
seva freqüència en generacions posteriors.

Ò Segueix mantenint la selecció natural com a principal 
mecanisme evolutiu i defineix l’evolució com un canvi 
gradual en la composició genètica de les poblacions.
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NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA DE L’EVOLUCIÓ
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NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA DE L’EVOLUCIÓ

Entre els avantpassats de les girafes,
les mutacions van produir individus
amb el coll i les potes més llargues.

Davant condicions canviants
del medi, la mutació es mostra
beneficiosa i els individus que
la tenen tindran més
avantatges.

La selecció natural facilita la 
supervivència dels individus 
que posseeixen l’avantatge 
adaptatiu.
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NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA DE L’EVOLUCIÓ

Ò La selecció natural és el “motor de l’evolució”.

Ò Cal que hi apareguin caràcters nous heretables:
É Per mutació o canvi d’un gen, fragment de 

cromosoma o del nombre de cromosomes.
É Per combinacions noves de gens aparegudes en 

encreuar-se individus amb genotips diferents.

Ò Les mutacions seran beneficioses o perjudicials 
segons permeti una bona o mala adaptació al 
medi ambient.
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NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA DE L’EVOLUCIÓ

- Si el caràcter nou és beneficiós, l’individu tindrà més 
possibilitats de sobreviure, de reproduir-se i deixarà 
una descendència més nombrosa, augmentant la 
proporció d’individus amb el caràcter nou de 
generació en generació.

- Si el caràcter nou és perjudicial, l’individu tindrà 
menys possibilitats de sobreviure i reproduir-se, 
disminuint la proporció d’individus amb el caràcter 
nou de generació en generació fins desaparèixer.

- Afavoreix els caràcters nous beneficiosos i elimina els 
perjudicials.
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Mutacions favorables

Mutacions 
neutres

Mutacions 
perjudicials 

EL MECANISME DE LA SELECCIÓ NATURAL
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EL MECANISME DE LA SELECCIÓ NATURAL

Pressió de 
la selecció

Marieta asiàtica
(Harmonia axyridis)

Variabilitat 
genètica

Adaptació 
al medi

Camuflatge
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Teories evolucionistes
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PROVES EVOLUTIVES PALENTOLÒGIQUES
Ò Són les que proporciona l’estudi dels fòssils.

É Els éssers vius més antics es corresponen amb forma de vida més 
senzilles à complexitat

É Augment de la varietat d’éssers vius amb el temps. à diversitat
É Complexitat + Diversitat = Evolució
É En temps remots vivien espècies actualment extingides.

Ò Formes intermèdies

Ò Al 1861 es va trobar a 
Baviera un fòssil d’una 
espècie animal desconeguda. 
Tenia el cos recobert de 
plomes, cua llarga, bec amb 
dents i extremitats alades 
amb dits amb ungles.

Ò El van anomenar 
Archaeopteryx, que significa 
“ales antigues”.
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PROVES EVOLUTIVES BIOGEOGRÀFIQUES
Ò Són les que proporciona l’estudi de la distribució geogràfica de 

les espècies.
É Com més allunyades es troben dues regions, més diferents són les 

espècies que hi viuen.
É Espècies semblants i allunyades geogràficament poden indicar un 

avantpassat comú.



47



48

PROVES EVOLUTIVES ANATÒMIQUES
Ò Són les que proporciona l’estudi de l’anatomia dels animals 

actuals.
É Òrgans homòlegs.

Ð Aquells que tenen el mateix origen i estructura facin o no la mateixa 
funció. (p.e. Extremitats anteriors dels mamífers)

Ð Prova d’evolució divergent.
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Ò Òrgans anàlegs
É Tenen un origen i estructura diferents però que realitzen funcions 

semblants. (p.e. les ales d’ocell, mosca i ratpenat).

É Prova d’evolució convergent.
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Ò Òrgans vestigials
É Són aquells òrgans atrofiats, que no fan cap funció. Apareixen en 

avantpassats antics perfectament funcionals però que han deixat de ser 
útils. (p.e. músculs de les orelles i nas, queixal del seny)
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PROVES EVOLUTIVES EMBRIOLÒGIQUES
Ò Són les que proporcionen l’estudi i la comparació d’embrions de 

diferents espècies.
É A les primeres fases els embrions s’assemblen molt i després es van 

diferenciant.
É La raó de la semblança és que tots ells tenen el mateix origen, és a 

dir, procedeixen d’un avantpassat comú.

Gat

Au

Humà 

Ratolí
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PROVES EVOLUTIVES BIOQUÍMIQUES
Ò Demostren que tots els éssers vius estan constituïts per les 

mateixes molècules orgàniques fonamentals: glúcids, lípids, 
proteïnes i àcids nucleics.
É A més hi ha molècules exclusives d’un determinat grup d’organismes:

Ð Clorofil·la – plantes
Ð Hemoglobina – sang dels vertebrats
Ð Quitina – artròpodes
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PROVES EVOLUTIVES SEROLÒGIQUES
Ò Estudi dels mecanismes immunitaris dels éssers vius 

presents en el plasma sanguini i altres líquids del cos.

Ò Les espècies properes evolutivament generen anticossos i 
respostes immunològiques molt similars quan es veuen 
envaits per un mateix tipus d’agent infecciós.

L’ESPECIACIÓ
Ò Quan s’origina una nova espècie s’han produït 

3 etapes.

É Aïllament de poblacions. Impossibilitat de reproducció per 
una barrera natural (riu, muntanya...)

É Diferenciació gradual. Les mutacions originen petites 
variacions a les dues poblacions; si varien les condicions ambientals 
actuarà la selecció natural diferenciant més les dues poblacions.

É Dues espècies diferents. Un llarg aïllament donarà lloc a dues 
poblacions que perdin la seva capacitat d’encreuar-se i tenir 
descendents fèrtils.




