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L'examen consta de dues parts. En la primera part, l'alumne ha de respondre les qüestions relatives 
al text (40%). En la segona part, l'alumne ha de respondre les qüestions relatives al programa de 
Biologia de 2n de batxiller (60%). En totes les respostes es valorarà el coneixement i la comprensió 
dels conceptes i dels processos científics, la capacitat d'expressió, l'ús correcte del llenguatge i el 
domini de la terminologia científica. 
 
 
1a PART (40 % de la qualificació final) 
 

TEXT 
 

ELS PEIXOS TRANSGÈNICS 
 
 El 2001, la firma nord-americana Acqua Bounty Farms Inc. va sol·licitar a l'Administració Federal 
autorització per comercialitzar els seus salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) de creixement accelerat. Aquests 
peixos patentats han rebut un gen de l'hormona del creixement proveït d'un promotor de la “proteïna 
anticongelant” d’halibut. Amb aquesta modificació, l'expressió de l'hormona del creixement, normalment 
reduïda a l'hivern en aquesta espècie de salmó, prossegueix durant tot l'any. Els individus transgènics creixen 
entre quatre i sis vegades més ràpidament que no els salmons control i arriben a la grandària de 
comercialització un any i mig abans.  
 La transgènesi és molt més senzilla en els peixos que no en els mamífers, a causa de l'accessibilitat, 
la mida i el nombre dels ous, per això l'abundant ús d'algunes espècies de peixos en investigació bàsica. 
Tècnicament, en efecte, el mètode està a punt: el gen d'interès (en aquest cas codificant per a l'hormona del 
creixement), proveït d'un promotor adequat i flanquejat per seqüències d'identificació, es multiplica en 
bacteris i després es microinjecta a ous fecundats. Els individus portadors del transgen s'identifiquen gràcies 
a les seqüències de referència i són incorporats a les línies de millora genètica comercials. 
 Des del punt de vista del medi ambient, el principal problema és la disseminació dels transgens en 
les poblacions salvatges, que ningú no sembla estar en condicions d'evitar; tots els professionals estan 
d'acord que és impossible criar peixos en parcs marins sense que alguns se n’escapen. Una simulació 
informàtica de l'efecte de la fugida d'alguns individus transgènics per a l'hormona del creixement i la seua 
incorporació a una població salvatge mil vegades major donava com a resultat l'extinció de la població 
salvatge en quaranta generacions. La solució proposada consisteix a mantenir els reproductors transgènics en 
granges aïllades a terra i criar en gàbies marines només els descendents, convertits en triploides i, per tant, 
estèrils. El problema és que l'obtenció de triploides és eficaç a tot estirar en el 98-99% dels casos, però què 
passa si l’1 o el 2% restants es creuen amb individus salvatges? 
 L'anunci, d'altra banda prematur, d'una “pròxima comercialització” del salmó d’Acqua Bounty Farms 
ha provocat una onada de protestes. Les agrupacions professionals de criadors i seleccionadors piscícoles 
s'han compromès a no fer servir aquests peixos transgènics, fins i tot s'han abandonat projectes d'investigació 
relacionats amb el tema. En definitiva, ”l'interès per aquests peixos està per demostrar” diuen fonts oficials, 
que expliquen que el rebuig dels consumidors és molt més determinant que el cost de producció. D’altra 
banda, afegeixen que “encara hi ha importants possibilitats de progressió per a la selecció “clàssica” i la 
millora de les condicions de criança”. 
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QÜESTIONS RELATIVES AL TEXT 
 

a) Defineix els conceptes de: gen, promotor i transgènic 
b) Per què s'extingiria la població salvatge en l'exemple que s’ha exposat? 
c) Fes una valoració, a partir de les dades que s’han presentat, de la conveniència o no de 

l'ús de transgènics com a font d'aliment. 
d) Explica el significat de la frase subratllada en el text. 

 
 
 
2a PART (60 % de la qualificació final) 

 

PREGUNTES DEL PROGRAMA 
 
 
1. La membrana plasmàtica 
 

a) Explica els mecanismes de renovació dels diferents components de la membrana 
plasmàtica. 

b) Quins orgànuls hi participen? Com ho fan? 
 
2. La fotosíntesi 
 

a) Fase fosca i fase lumínica: expliqueu breument cadascuna d'aquestes fases. Fes un 
esquema de l’orgànul on tenen lloc i localitza cadascuna de les etapes. 

b) Explica la importància de la fotosíntesi en el manteniment de la composició actual de 
l'atmosfera. 

 
3. El nucli 
 

a) Digues les diferències entre organismes haplonts, diplonts i diplohaplonts. 
b) Compareu entre conjugació bacteriana i recombinació genètica. Explica la importància 

biològica d'ambdós processos. 
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