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INTRODUCCIÓ Anem a treballar l'origen del pensament evolucionista i com han anat 
canviat les idees que tenim al respecte de l'evolució fins arribar al 
que pensen els científics en els nostres dies.  

TASCA Per parelles heu de fer una presentació de Power Point en què 
expliqueu l'evolució d'un determinat caràcter en un ésser viu que 
heu triat vosaltres. Per a aquest caràcter, us ficareu a la pell de 
Lamarck, Darwin, Dobzhansky i Gould, per marcar les diferències 
entre l'evolucionisme lamarckià, el darwinisme, el neodarwinisme 
i l'equilibri puntuat, respectivament. 

PROCÉS Haureu de buscar informació sobre Jean Baptiste de 
Lamarck, Charles Darwin, Theodosius Dobzhansky i 
Stephen Jay Gould, i explicar les bases del seu 
pensament evolucionista. Podeu trobar  
informació al llibre de text o als enllaços de l'apartat 
de Recursos. 

A continuació ho haureu d'aplicar a l'exemple que heu triat. 



RECURSOS 
 

 

Consulta els següents enllaços per obtindre informació. 

Lamarck - http://www.educarm.es/paleontologia/lamarck.htm  
Darwin - http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/ 
Dobzhansky - http://blog-evolucion.unam.mx/2009/05/04/dobzhansky-y-la-luz-
de-la-evolucion  
Gould - http://www.xtec.es/~lvallmaj/academia/gould2.htm 

 

AVALUACIÓ 
 

 

Avaluareu vosaltres mateixos les exposicions dels vostres companys de la 
següent manera: 

Excel·lent: La presentació és molt bona. Parlem amb soltura i coneixen els 
conceptes. 
 
Notable: La presentació és bona. Parlen bé, no llegeixen massa en la 
presentació o en un guió. 

Bé: La presentació no està mal. Saben de què parlen, però quasi tot ho estan 
llegint. 
 
Suficient: La presentació podria ser millor. Llegeixen massa, no semblen 
controlar massa els conceptes. 

Insuficient: La presentació és un desastre. No saben de què parlen, o 
simplement no parlen. 

CONCLUSIÓ 
 

 

Fixa't que el propi pensament evolucionista també ha evolucionat. 

Penses que ja ho sabem tot sobre evolució,o potser encara hem de saber 
moltes més coses sobre com evolucionen les poblacions? 

Pot haver un nou canvi de paradigma en el futur? 

CRÈDITS 
 

 

Les fonts utilitzades estan llistades als Recursos. 
 
Gràcies als autors per ficar a la disposició de tots aquesta informació! 
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