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UD04AA04b. ANÀLISI CRANIOMÈTRIC D’ALGUNS HOMÍNIDS 

 

NOM I COGNOMS  
CURS  

DATA  

 
 

 
DIM ● Dimensió i indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana (DIFV). 

CCBB ● Comunicativa i audiovisual. 
● Artística i cultural. 

● Digital. 
● Aprendre a aprendre. 

● Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 
● Social i ciutadana. 

CCBB-CT ● Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic. 

CC ● CC11. Model d’evolució. ● CC14. Història de l’univers, de la Terra i de la vida. 

CCDD ● CD02. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents                    
digitals. 

● CD03. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals 
● CD04. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals 
● CD07. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 
● CD11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat                       

digital. 
CPS ● Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 

● Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. 

 

UNITATS - INDICADORS 
NIVELL D’ASSOLIMENT 

SATISFACTORI (1) NOTABLE (2) EXCEL·LENT (3) 

U04b 

Identificar les característiques 
més importants dels cranis en 
relació amb la seva antiguitat. 
Reconèixer la importància del 
desenvolupament cranial i la 

seva relació amb la 
complexitat de les eines 

lítiques. 

Relaciona l'antiguitat dels cranis 
amb la seva morfologia a partir 
de les informacions donades. 
Valora, amb un vocabulari 
simple, la importància del 

desenvolupament de les eines al 
llarg de les èpoques estudiades. 

Relaciona i raona l’existència d’una 
relació entre el desenvolupament 

cranial i la seva antiguitat, i l’associa 
amb l’augment de complexitat de les 

mostres estudiades. 

Construeix una línia temporal per 
explicar la relació entre el 

desenvolupament cranial, les seves 
característiques i la complexitat de 
les formes de les eines estudiades. 

Analitza les dades obtingudes i 
extreu les seves pròpies conclusions. 
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EN CONTEXT 

Un homínid és aquell individu pertanyent a l'ordre dels         
primats superiors, l'espècie supervivent és la humana.       
Anem a analitzar els diferents cranis de les espècies         
que representen els diferents moments de l'evolució       
humana: 
 
L'evolució dels homínids va començar a la regió        
meridional d'Àfrica, estenent-se després al nord      
d'aquest continent, Europa i Àsia. Els primers homínids        
trobats pertanyen al gènere Australopithecus que      
significa home mico del sud, l'aparició és       
d'aproximadament uns 3,8 milions d'anys. 

 

 

OBJECTIUS 

● Observar i analitzar les formes dels cranis d’alguns homínids. 

● Descriure alguns aspectes característics de l’anatomia d’aquests cranis. 

● Relacionar, temporalment, l’aparició d’aquests homínids amb el seu desenvolupament cranial. 

● Vincular la evolución craneal con la tecnología, el control y aprovechamiento del medio, y las               
relaciones sociales. 

● Apropar aquesta etapa als col·lectius amb diversitat sensorial a partir de l’ús de les noves               
tecnologies.  

 

MATERIALS 

● Diferents tipus de cranis    
d’homínids. 

● Diferents mostres d’eines. 

● Càmera fotogràfica. 

● Compàs craniomètric. 

● Full de camp. 

● App Augment. 

● App Book Creator. 

● App Qlone. 

 

PROCEDIMENTS 

● Es retallarà el perfil corresponent a l'ésser humà actual i s'uniran els punts G i I mitjançant una                  
recta. 

● Sobre el mateix tipus de paper es procedirà igual amb els altres perfils usant un color diferent per                  
a cada un. És important que coincideixin els punts G (frontal) de tots els cranis i que se situï el                    
punt I (dorsal) dels mateixos sobre la recta G-I traçada anteriorment. 

● Es completarà la TAULA 1. Aquesta mostra l'evolució de la capacitat cranial des d'alguns simis               
fins a l'ésser humà actual. A partir de les dades que conté, elabora un gràfic de correlació lineal de                   
la capacitat craniana. En quin punt s'observa un canvi important? Interpreta l'histograma. (Eix             
d'ordenades: capacitat cranial; eix d'abscisses: nom) 
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● Es completarà la TAULA 2. Amb ajuda de les imatges de la pràctica i de les mostres de cranis,                   
haurem d'assignar el nom que correspongui a cada crani. 

● Es relacionarà cada mostra de crani amb l’eina mostrada. Per això es completarà la TAULA 3.  
● Respecte de la taula de realitat augmentada (TAULA 4), es crearà la figura 3D amb ll’aplicació                

Qlone. Es guardarà en format .obj. Posteriorment, es relacionarà aquesta mostra amb la marca              
de l’homínid, amb l’aplicació Augment i s’apuntarà quin és l’especie d’homínid associat. Es             
dibuixarà una línia de temps on es representi l’antiguitat de les dues mostres i s’analitarà si                
existeix alguna relació. 

● En relació amb l’apartat de diversitat, amb l’aplicació Book Creator es dissenyarà un petit              
contingut en format d’audiollibre sobre els cranis i les mostres d’eines estudiades. Es completarà              
la TAULA 5. 

● Resoldrem les qüestions finals que podem deduir a partir dels resultats obtinguts. 

● Finalment, valorar l’activitat. 

 

IMATGES DE SUPORT 

 
Font: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2012/febrero_2012/arte_cultura_02.htm  

 
Font: http://muerte.bioetica.org/images/ 

clase120.gif  
 

Font: http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species  
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CRANIS ESTUDIATS 

  

 
1. Goril·la 
2. Australopithecus 
3. Homo erectus 
4. Neanderthal 
5. Homo sapiens 
6. Humà modern 

 

MOSTRES D’EINES ESTUDIADES 
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TAULA 1. EVOLUCIÓ DE LA CAPACITAT CRANIAL 

 
Font: https://es.scribd.com/doc/66816117/EVOLUCION-CRANEOS-HOMINIDOS  

GRÀFIC TEMPORAL DE L’EVOLUCIÓ DE LES MOSTRES D’HOMÍNIDS 

 

HOMÍNID MESURA VOLTA 
CRANIAL 

MESURA CARA DEL 
CRANI DISTÀNCIA G - I 
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GRÀFIC RELACIÓ VOLTA CRANIAL / MESURA CARA DEL CRANI 

GRÀFIC DE LA RELACIÓ ENTRE LES DUES MOSTRES 

 

TAULA 2. DESCRIPCIÓ DELS CRANIS 

 

CARACTERÍSTICA 
CRANI 1: 

Pan trogloditas 
(ximpanzé) 

CRANI 2: 
Australopithecus 

sps. 

CRANI 3: 
Homo erectus 

ssps. 

CRANI 4: 
Homo sapiens 

ssps. 

Prognatisme (maxil·lar sortint) 
(++ / + / 0 / - / --)     

Ullals prominents 
(S / N)     

Alçada de la volta cranial (Ab; 
cm)     

Alçada de la cara del crani 
(Ac; cm)     

Relació Ab / Ac     

Volum mitjà del crani 
(Vm; cm3) 400 460 1100 1450 

Massa mitjana del cos (Mm; 
kg) 28 40 55 65 

Pes relatiu del cervell (%) 
Pc = (Vm / Mm) * 100     

Angle de variació de la línia 
G-I (º)     

Arcs supraorbitals prominents 
(++ / + / 0 / - / --)      
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GRÀFIC EVOLUCIÓ  VOLTA CRANIAL, CARA DEL CRANI, Vm, Mm, Pc, ANGLE 

 

 

TAULA 3. RELACIÓ ENTRE EL CRANI I LA MOSTRA D’EINA ESTUDIADA 

C 
R 
A 
N 
I 

    

E 
I 
N 
A 

    

 

TAULA 4. ELS HOMÍNIDS EN REALITAT AUGMENTADA 

    

ANTIGUITAT DE LES MOSTRES ESTUDIADES 
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RELACIÓ D’ANTIGUITAT DELS DOS TIPUS DE MOSTRA 
(GRÀFIC A REALITZAR PER L’ALUMNAT) 

 

ELS HOMÍNIDS I LES SEVES EINES EN AUDIOLLIBRE 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA PORTADA DE 
L’AUDIOLLIBRE 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA PORTADA DE 
L’AUDIOLLIBRE 

Enllaç de l’audiollibre: 

 

QÜESTIONS FINALS 

● Què passa amb el prognatisme (projecció cap davant de la cara)? 
 
 
 
 
● Compara els arcs supraciliars. Què passa amb aquest caràcter anatòmic? 

 
 
 
 
● Què passa amb l'os occipital o porció posterior del crani? 
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● Observa l'os frontal. Què podem dir de la seva inclinació? 

 
 
 
● Com influeixen els canvis anteriors amb la capacitat cranial? 

 
 
 
● Pot existir alguna relació entre l'evolució del crani i la capacitat intel·lectual? 

 
 
 
● Existeix alguna relació entre el desenvolupament cranial i la complexitat de les eines estudiades? I a                

nivell temporal? 
 
 
 
● Quines característiques diferencien les eines més primitives de les més modernes? 

 
 
 
● Què creus que va permetre l’ús dels metalls i la desaparició de les eines lítiques en el                 

desenvolupament de l’ésser humà? 
 
 
 
● Fent servir els diferents termes de la llista, descriviu les principals transformacions, pel que fa a la                 

forma de vida, des que els pòngids i els homínids es van separar fins a l'aparició de Homo sapiens. 
 

FORMA DE VIDA TRANSFORMACIÓ FORMA DE VIDA TRANSFORMACIÓ 

VIDA ARBORÍCOLA  INCREMENT DE LA 
CAPACITAT CRANIANA  

ÚS D’INSTRUMENTS  LOCOMOCÍÓ BÍPEDA  

RÈGIM HERBÍVOR  INTEL·LIGÈNCIA  

ALLIBERAMENT DE LA 
MÀ  RÈGIM OMNÍVOR  

 
 

● Un equip de paleontòlegs ha descobert nombroses restes d’una nova espècie del gènere Homo,              

anomenada Homo naledi, en una cova als voltants de Johannesburg. La troballa ha plantejat nous               

interrogants respecte a l’arbre genealògic dels homínids. 
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L’anàlisi de les restes d’aquest homínid      

mostra que tenia característiques pròpies     

tant del gènere Homo com del gènere       

Australopithecus, que evolutivament és més     

antic.  

 

Per això, s’ha proposat la hipòtesi que va        

viure en un moment molt proper a la        

separació d’aquests dos gèneres.  

 

  
a) Un dels trets que tenen en comú l’Homo naledi i l’Australopithecus és que tots dos gèneres                 

presenten una curvatura als dits que els és útil per a pujar als arbres, mentre que les espècies                  
d’Homo més actuals no tenen els dits corbats. Un alumne, després de llegir això, formula el                
raonament següent: 

 
«Lògicament, com que els Homo més recents no pujaven als arbres, els seus dits ja no es corbaven, i el                    
fet d’usar-los per a noves funcions, com ara manipular eines, els va anar fent cada cop més rectes fins                   
a arribar als dits dels Homo actuals.» 

 
Analitzeu la validesa d’aquesta afirmació en termes evolutius actuals. 

   
 

b) L’alçada i l’estructura de les cames de l’Homo naledi el situen clarament en el gènere Homo.                 
De fet, alguns paleontòlegs creuen que no s’hauria de definir una nova espècie i que les                
restes trobades corresponen a individus primitius de l’espècie Homo erectus. En realitat, a             
hores d’ara no podem saber del cert si les restes de Johannesburg són d’Homo erectus o                
d’una espècie diferent, més antiga (l’Homo naledi). Tenint en compte el concepte biològic             
d’espècie, per què no ho podem saber? 

 
 
 
 

 
 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

DIFICULTAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACCEPTACIÓ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

NIVELL D’ASSOLIMENT DE L’ACTIVITAT NA AS (1) AN (2) AE (3) 
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CRANIS A ESTUDIAR 

  

Australopithecus afarensis Australopithecus boisei 

  

Homo erectus pekinensis Homo erectus rodhesiensis 
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Homo sapiens neanderthalensis Homo sapiens sapiens (Cro-Magnon) 

 Homo sapiens sapiens (actual) 
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