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UD04AA04c. ANÀLISI DELS MAXIL·LARS 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) 

U04c 

Identificar les característiques 
més importants dels 

maxil·lars en relació amb la 
seva antiguitat. 

Reconèixer la importància del 
desenvolupament maxil·lar i 

la seva relació amb les pautes 
alimentàries dels principals 

homínids. 

Relaciona l'antiguitat dels 
maxil·lars amb la seva 

morfologia a partir de les 
informacions donades. 

Valora, amb un vocabulari 
simple, la importància de les 
pautes alimentàries en relació 
amb la forma dels maxil·lars. 

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

maxil·lars i la seva antiguitat, i 
l’associa amb un augment en la 

diversitat d’aliments dels homínids. 

Construeix una línia temporal per 
explicar la relació entre el 

desenvolupament dels maxil·lars, les 
seves característiques i la diversitat 
en les pautes alimentàriess. Analitza 

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

El maxil·lar superior és un os de la cara parell, curt,           
de forma irregular quadrilàtera, amb dues cares       
(interna i externa), quatre vores i quatre angles. Al         
seu interior hi ha una cavitat, coberta de mucosa i          
plena d'aire, anomenada si maxil·lar, que quan està        
ocupada per mocs o material purulent causa       
sinusitis o inflamació del si. Es troba al centre de la           
cara, sota l'os frontal i l'etmoide. S'articula amb        
aquests ossos i el maxil·lar superior de l'altre        
costat, el pòmul (zigomàtic), l'unguis (llacrimal), l'os       
nasal, el vòmer i el cornet inferior. 

El maxil·lar inferior o mandíbula és un dels ossos         
de la cara, pla, imparell, central i simètric, en forma          
de ferradura. Se situa en la part inferior i anterior de           
la cara, constituint el suport de les peces dentàries         
inferiors.  

 

OBJECTIUS 

● Observar i analitzar les formes dels maxil·lars d’alguns homínids. 

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

● Relacionar, temporalment, l’aparició d’aquests homínids amb el desenvolupament maxil·lar. 

● Vincular la evolución maxil·lar amb els canvis que es van produir en les pautes alimnetàries               
d’aquests homínids. 

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

 

MATERIALS 

● Cranis d’homínids. 

● Plastilina. 

● Càmera fotogràfica. 

● Full de camp. 

● Dispositiu mòbil. 

● App Tiki-Toki. 

● App Augment. 

● App Book Creator. 

● App Qlone. 

 

PROCEDIMENTS 

● Es fotografiaran els cranis amb els seus maxil·lars. S’indicaran els noms dels homínids estudiats.              
Per a cada un d’ells, amb l’aplicació Qlone, es farà una mostra 3D. Es complementarà la TAULA                 
1. 

● Posteriorment, es faran les mesures d’una sèrie de paràmetres que permetin diferenciar aquests             
maxil·lars. Es complementarà la TAULA 2. 
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● Amb plastilina es faran diferents motlles dels maxil·lars, tant inferiors com superiors. Es             
fotografiaran per tenir les mostres digitalitzades. 

● Això permetrà fer un recompte i qualificació de la dentadura. Es complementarà la TAULA 3. 
● Amb tota aquesta informació i amb les fonts blibliogràfiques consultades, s’intentarà buscar una             

relació entre les formes maxil·lars i les pautes alimentaries dels homínids estudiats.  

● Per això es construirà una línia temporal amb l’aplicació Tiki-Toki i un audiollibre per apropar la                
informació obtinguda a una major diversitat de població possible, amb l’ús de l’aplicació Book              
Creator. Les dades se situaran a la TAULA 4. 

● 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://www.nature.com/scitable/content/ne0000/ne0000/ne0000/ne0000/ 

89011226/figure2_v004-7-16_1_2.jpg  
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TAULA 1. ELS HOMÍNIDS EN REALITAT AUGMENTADA 

IMATGE DEL 
CRANI 

    

NOM     

ANTIGUITAT     

IMATGE DEL 
CRANI 

    

NOM     

ANTIGUITAT     

IMATGE DEL 
CRANI 

    

NOM     

ANTIGUITAT     

RELACIÓ D’ANTIGUITAT DE LES MOSTRES ESTUDIADES 
(GRÀFIC A REALITZAR PER L’ALUMNAT) 
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TAULA 2. DESCRIPCIÓ DELS MAXIL·LARS 

IMATGE DEL 
MAXILAR SUPERIOR    

IMATGE DEL 
MAXILAR INFERIOR    

NOM DE L’HOMÍNID    

IMATGE DEL 
MAXILAR SUPERIOR    

IMATGE DEL 
MAXILAR INFERIOR    

NOM DE L’HOMÍNID    

PARÀMETRES DELS MAXIL·LARS - MAXIL·LAR SUPERIOR 

HOMÍNID A. 
AFARENSIS 

A. 
AFRICANUS 

HOMO 
ERECTUS 

PEKINENSIS 
HOMO 

NEARDENT. 
HOMO 

SAPIENS 
RODHES. 

HOMO 
SAPIENS 
FOSSILIS 

HOMO 
SAPIENS 
SAPIENS 

AMPLADA 
(cm)        

PROFUND. 
(cm)        

FORMA DE 
L’ARC        

NOMBRE 
DENTS        

PR0GNAT. 
(-/0/+)        
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PARÀMETRES DELS MAXIL·LARS - MAXIL·LAR INFERIOR 

HOMÍNID A. 
AFARENSIS 

A. 
AFRICANUS 

HOMO 
ERECTUS 

PEKINENSIS 
HOMO 

NEARDENT. 
HOMO 

SAPIENS 
RODHES. 

HOMO 
SAPIENS 
FOSSILIS 

HOMO 
SAPIENS 
SAPIENS 

AMPLADA 
(cm)        

PROFUND. 
(cm)        

FORMA DE 
L’ARC        

NOMBRE 
DENTS        

PR0GNAT. 
(-/0/+)        

ANGLE 
MAXILAR (º)        

ALTURA 
BRANC (cm)        

ALTURA 
COS (cm)        

 

EVOLUCIÓ TEMPORAL D'ALGUNS 
PARÀMETRES MAXIL·LARS 

 
MAXIL·LAR SUPERIOR 

EVOLUCIÓ TEMPORAL D'ALGUNS 
PARÀMETRES MAXIL·LARS 

 
MAXIL·LAR INFERIOR 

(GRÀFIC A REALITZAR PER L’ALUMNAT) (GRÀFIC A REALITZAR PER L’ALUMNAT) 

 
 
 
 
 
 
 

Nom arxiu: DCN_ACT_1819_005_R1_UD04AA04c_BIOGEOAP_4t_ESO Data : febrer 2018 
Elaborat: Ivan Nadal, Emma Cobas pàg. 6 de 9 
Revisat: Emma Wünsch Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
Aprovat: Departament Ciències de la Natura  

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Carles Vallbona 
 

 

TAULA 3. DETALL DELS MOTLLES DE PLASTILINA 

IMATGE DEL MOTLLE    

NOM DE L’HOMÍNID    

IMATGE DEL MOTLLE 

   

NOM DE L’HOMÍNID    

 

HOMÍNID A. 
AFARENSIS 

A. 
AFRICANUS 

HOMO 
ERECTUS 

PEKINENSIS 
HOMO 

NEARDENT. 
HOMO 

SAPIENS 
RODHES. 

HOMO 
SAPIENS 
FOSSILIS 

NOMBRE 
INCISIUS       

NOMBRE 
CANINS       

NOMBRE 
PREMOLARS       

NOMBRE 
MOLARS       

NOMBRE 
TOTAL       

 

NOMBRE DE DENTS DELS HOMÍNIDS I LA SEVA EVOLUCIÓ TEMPORAL 

(GRÀFIC A REALITZAR PER L’ALUMNAT) 
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TAULA 4. APLICACIONS PER A LA DIVERSITAT - LÍNIA DEL TEMPS I AUDIOLLIBRE 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA LÍNIA TEMPORAL 

Enllaç de la línia temporal: 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA PORTADA DE 
L’AUDIOLLIBRE 

CAPTURA DE PANTALLA DE L’INTERIOR DE 
L’AUDIOLLIBRE 

Enllaç de l’audiollibre: 
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QÜESTIONS FINALS 

 
1. Quin dels dos maxil·lars ha presentat major diferència al llarg de la història en els homínids                

estudiats? Raona la resposta. 
 
2. L’aparició de noves espècies d’hominids va fer canviar la morfologia dels maxil·lars? Aquests canvis              

haurien estat suficient com per a evolucionar l’espècie anterior? Raona la resposta. 
 
3. Com ha evolucionat l’amplada i la profunditat dels maxil·lars en els homínids estudiats? 
 
4. La forma de l’arc dels maxil·lars ha canviat? S’ha obert o tancat? Perquè creus que ha passat aquest                  

fet? Hi ha alguna relació amb la forma del crani? Raona les diferents respostes. 
 
5. El nombre de dents dels maxil·lars s’ha mantingut constant? Els queixals del seny (tercers molars)               

són un exemple d'organ vestigial que presenten els éssers humans actuals. Quina creus que seria la                
seva funció en el passat? En quina fase de l’evolució estan? 

 
6. Com ha evolucionat l’angle maxilar i les altures de la branca i del cos dels maxil·lars inferiors                 

estudiats? Es poden considerar aquests canvis relacionats amb les pautes alimentàries dels diferents             
homínids? Raona les respostes. 

 
7. La realització dels motlles de plastilina presenta una facilitat en l’estudi d’alguns paràmetres             

maxil·lars en comparació amb un estudi directe del crani? En cas afirmatiu, quin o quins paràmetres                
poden ser estudiats millor amb els motlles que no directament. Raona la resposta. 

 
8. Com canvia la proporció dental en els homínids estudiats? Quin tipus de dent ha sofert més canvi                 

quantitatiu? I de mida o qualitatiu? Per què creus que han tingut aquests canvis? 
 
9. A partir de la línia del temps realitzada, perquè consideres que existeix un salt temporal tan gran                 

entre Australopithecus i Homo? Consideres que poden aparèixer noves espècies d’homínids que            
omplin aquest forat? Raona la resposta. 

 
10. Quines avantatges podria tenir l’audiollibre per a persones amb diversitat sensorial? 

 

 
 
 
 
 

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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