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INTRODUCCIÓ 

S’extingirà l’espècie humana actual, com ha passat en d’altres del passat? 

Afectarà el canvi climàtic a que això passi? Evolucionarà l’espècie per evitar-ho? Ha 

existit o existeix alguna relació entre la capacitat cerebral i les respostes dels homínids 

per sobreviure en situacions desfavorables? Ja que aquestes són preguntes pel futur, 

la idea és retornar al passat. Aquesta és la base de partida del present treball. 

Al llarg del temps han existit diverses espècies d’homínids. Aquests homínids 

s’han anat extingint i evolucionant fins l’arribada de l’espècie humana (H. sapiens 

sapiens). Un dels múltiples factors que ha afavorit a l’evolució d’aquestes espècies ha 

estat el canvi climàtic. 

Els homínids van sorgir dels primats , el que els distingia d’aquests era que no 

eren quadrúpedes sinó bípedes; és a dir, en comptes de necessitar les quatre 

extremitats per caminar, necessitaven dues (les cames). Això els podia permetre 

ampliar el camp visual en zones obertes amb herba alta i facilitar la localització de 

l'aliment o de possibles depredadors. Així doncs, el primer homínid que va sorgir va 

ser un  Austrolopithecus afarensis. 

Lucy va ser el primer homínid bípede. El fòssil de va ser descobert per Donald 

Johnson l’any 1974 a al jaciment d’Hadar (vall del riu Awash) a Etiòpia (1).  Aquest 

homínid (Australopithecus afarensis) va viure fa 3,2 milions d'anys i va habitar a l'Àfrica 

(Tanzània, Etiòpia i Kenya). L'esquelet que es va descobrir es tractava d'una femella 

d'al voltant d'1 metre d'alçada, d'aproximadament 27 kg de pes i d'uns 20 anys d'edat. 

A més de les característiques anteriors, Lucy tenia una capacitat cranial de 387 

centímetres cúbics, fet que si el comparem amb l’ésser humà (Homo sapiens sapiens), 

que té una capacitat cranial d’uns 1400 centímetres cúbics, podem observar que hi ha 

hagut una evolució dins del món dels homínids. 

Dins dels homínids podem distingir dos grups, els Austrolopithecus i els Homos 

(del que formem part els éssers humans). Els Austrolopithecus són els homínids 

1Diario Córdoba: www.diariocordoba.com/.../descubierto-etiopia-primer-bipedo-historia 
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fòssils més antics, van poblar Àfrica des de fa uns 4 milions d'anys fins fa 1 milió 

d'anys. Tenien poc més d'un metre d'alçada i llargs braços semblants als dels simis, 

però la seva columna vertebral, les extremitats inferiors i la pelvis indiquen que eren 

era bípedes. Els Homos es caracteritzen per la capacitat de construir eines a partir de 

matèria primera com la pedra i guardar-les per utilitzar-les en un futur, a més de ser 

bípedes.  

L’ésser humà existeix des de fa uns 35000 anys i és possible que algun dia 

s’extingeixi, com altres espècies anteriors. 

L’enfocamenrt del treball, doncs, estaria centrat en els moments crítics de les 

extincions d’alguns dels homínids més característics. 

La motivació pel tema se centra en la importància del canvi climàtic i l’afectació 

que aquest té sobre la vida a la Terra i les possibles extincions que aquest pot 

ocasionar. Es parla respecte d’altres éssers vius, però també podria passar-nos. 

Donades les característiques del present treball, aquest abasta diferents àrees, 

entre les que es poden destacar: 

- Antropologia: un dels punts de partida correspon a l’estudi dels homínids més

propers al gènere Homo actual. Es treballarà una mica la descripció de gèneres

que, cronològicament, van des de el Australopithecus fins l’Homo.

- Biologia: i, en particular, l’anatomia, centrada en l’estudi de les morfologies i

els volums cranials de les diferents espècies estudiades.

- Matemàtiques: recopilant les dades de les diferents espècies referents al

volum cranial, sexe, edat i continent on van ser descoberts. També elaborant

un gràfic de l'evolució de les diferents espècies estudiades.

- Ecologia: tractant els temes referents al canvi climàtic, ja que aquest és un dels

problemes medi ambientals als que s'enfronta actualment la humanitat.

Per facilitar la lectura del treball, aquest està organitzat en dos grans blocs, els 

qual es descriuen breument a continuació: 

● Bloc teòric: s’explica com ha sorgit l’evolució fins a l’actualitat i els factors que

han influït en aquesta. Es comença explicant les diferents espècies d'homínids



Evolució i canvi climàtic Treball de recerca 

5 

estudiades que posteriorment apareixeran a la part experimental. Després hi 

ha una explicació sobre les èpoques glacials del període Quaternari. A 

continuació es fa un estudi de les migracions en el món dels homínids que han 

tingut lloc al llarg del temps i s'enumeren els aspectes generals i com afecten 

al medi físic i al medi humà. Finalment, s'enumeren diversos factors que causen 

el canvi climàtic, els efectes que aquest té sobre la societat humana i les 

possibles solucions. 

● Bloc pràctic: es realitzen diversos estudis referents a la part teòrica.

○ El primer estudi té relació amb els homínids i les glaciacions. En aquest es

compara si algunes de les espècies que han existit al llarg del temps ha

coincidit amb alguna glaciació que hagi pogut causar la seva extinció.

○ El segon estudi es referirà a la relació que mantenen els diferents homínids

amb els diferents períodes de tecnologia lítica.  Aquests períodes són:

Olduvayense, Achelense, Musteriense i Paleolític superior.

○ El tercer estudi fa referència a l’evolució del volum cranial de les diferents

espècies d’homínids. Això es realitzarà utilitzant un programa informàtic

(Landmatk Editor) que permetrà observar el canvi de la mida del crani des

dels primers homínids fins a l'espècie humana.

○ Les covariables a estudiar, a més a més, en aquest estudi, són les

següents: continent on es va descobrir el fòssil de l'homínid, sexe i edat

d'aquest.

○ Per poder realitzar aquest estudi, s’analitzaran diferents punts que es

troben al crani de les diferents espècies (punts homòlegs) per poder

realitzar un gràfic amb les dades evolutives pertinents.
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OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

Al llarg del treball es volen aconseguir una sèrie d’objectius. Són els següents, 

explicats breument: 

● Enumerar les espècies d’homínids que van existir durant el quaternari, així com

les característiques ambientals de l’època en qüestió. En aquest sentit es faran

tota una sèrie de fitxes en les quals es farà una revisió bibliogràfica de les

característiques més importants de cada un d’ells.

● Valorar si elements anatòmics del cos dels homínids podrien haver participar

en els processos d’adaptació al llarg del temps. S’han detectat moltes

migracions d’homínids al llarg de la història, això significa que han hagut

d’adaptar-se a noves condicions. Per aquest motiu s’ha de veure si elements

anatòmics d’aquests han afavorit a la seva adaptació.

● Analitzar el comportament dels humans relacionat amb el canvi climàtic, tot

prenent consciència de la seva importància. Al llarg del temps hi ha hagut molts

factors que han afectat al canvi climàtic com és el cas de l’escalfament global i

l’efecte hivernacle. Molts humans són conscients de que s’ha de cuidar el

planeta perquè no es produeixi un canvi brusc del clima, però s’ha de millorar

el comportament i les pràctiques per evitar-ho.

Finalment, les hipòtesis inicials, associades als objectius marcats, són les 

següents: 

● L’evolució dels homínids està en relació amb les característiques climàtiques

pròpies de l’època en què vam viure. L’existència de períodes glacials van

afavorir la desaparició de les espècies que van estar durant períodes

interglacials.

● L’augment progressiu de la capacitat cranial fins a l’actualitat permet un major

desenvolupament de l’activitat cerebral. Aquest afavoreix la generació de

respostes cada vegada més precises que, entre d’altres coses, permetria



Evolució i canvi climàtic Treball de recerca 

7

facilitar la supervivència davant d’una potencial situació desfavorable. L’ésser 

humà té la capacitat de pensar en mecanismes que donin solucions pensant en 

les generacions futures. 

● Els éssers humans ens extingirem. El fet que aquest grup d’homínids hagin

sobreviscut fins a l’actualitat, paral·lelament a processos de glaç-desglaç que

han tingut lloc des de que l’espècie humana va sorgir a al Terra, ha estat, entre

d’altres, gràcies a canvis anatòmics que han permès una millor adaptació als

canvis físics.

● Actualment estem en un període interglacial. El fet d’un possible canvi climàtic

accelerat per l’espècie humana actual pot generar migracions forçades en un

futur com a mecanisme d’adaptació als nous climes que puguin aparèixer.
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BLOC TEÒRIC 

● Introducció als darrers homínids

● Èpoques glacials del quaternari

● Les migracions en el món dels homínids

● Relació futura entre migració i societat en un món amb canvi climàtic
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INTRODUCCIÓ ALS DARRERS HOMÍNIDS 

4.1. Aspectes generals 

L'evolució humana es va iniciar quan el clima de la Terra va començar a refredar-

se fa 25-5 milions d’anys (al Miocè) i va culminar fa al voltant d'1 milió d'anys (en el 

període glacial del Plistocè). Quan el clima mundial era més càlid que avui en dia, als 

extensos boscos tropicals a l'Àfrica i Euràsia habitaven diverses poblacions dels 

primers simis homínids (fig. 1).  

Fig. 1. Pierolapithecus, un 

prehomínid del Miocè. 

Font: 

http://www.sindioses.org/cienciao

rigenes/Pierolapithecus.html  

A finals del Miocè, s'havien format casquets de gel als pols (2). A l'est del continent 

africà, fa 8 milions d’anys, els corrents connectius del mantell que mouen els 

continents van començar a trencar l’Àfrica en dues parts desiguals. D’aquesta manera 

va néixer la vall del Rift, una gran escletxa a l’est del continent. Aquest canvi del relleu, 

va modificar el clima de l’Àfrica oriental i va convertir la selva en sabana. A la selva 

vivien grups de primats, grans micos, els antecessors de la família homínids. El canvi 

climàtic va impulsar alguns d’aquests animals a modificar els seus hàbits: es va passar 

de la postura quadrúpeda a la bípeda (fig. 2).  

2IES Vermellar: http://iesvermellar.edu.gva.es/.../CMC_TEMA_3_LA_VIDA.pdf 

http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/Pierolapithecus.html
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/Pierolapithecus.html
http://iesvermellar.edu.gva.es/.../CMC_TEMA_3_LA_VIDA.pdf
http://iesvermellar.edu.gva.es/.../CMC_TEMA_3_LA_VIDA.pdf
http://iesvermellar.edu.gva.es/.../CMC_TEMA_3_LA_VIDA.pdf
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Se sap que fa 4 milions d’anys ja hi havia éssers bípedes; els primers 

Austhralopitecus. Fa 2,3 milions d’anys va aparèixer a l’Àfrica oriental el primer 

fabricant d’eines, fet que per als antropòlegs va suposar l’aparició del primer ésser 

humà: l’Homo habilis. 1,8 milions d’anys després apareix un altre homínid, Homo 

ergaster (=treballador). Aquest homínid va sortir de l’Àfrica, i fa 1,5 milions d’anys ja 

havia arribat a l’Indonèsia i la Xina. Després va aparèixer l’Homo erectus (=bípede); 

un homínid alt, carnívor i dominant del foc. Va persistir fins fa sols 50.000 anys. Els 

darrers homínids, Homo neanderthalensis i Homo sapiens (espècie a la qual 

pertanyem) va aparèixer fa uns 200.000 anys i va poblar, sobretot, Europa. 

Fig. 2. Evolució dels homínids. 

Font: evolution.berkeley.edu 

4.2. Gènere Australopithecus 

Els australopitecs (Australopithecus, «simi austral» en llatí) són els primers 

homínids que apareixen (3). 

El primer Australopithecus es va trobar a l’est del continent africà. L'australopitec 

era omnívor, és a dir, menjava plantes i animals i vivia en petites muntanyes i en 

3 Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Australopitec 

http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/IIE2cHumanevop2.shtml
https://ca.wikipedia.org/wiki/Simi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Simi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sud
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llat%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llat%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%ADnids
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%ADnids
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%ADnids
https://ca.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Australopitec
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planes, aprop dels llocs amb aigua. Els primers Australopitecs que es van trobar eren 

molt similars a algunes espècies de mones (els ximpanzés i els goril·les) i només 

mesuraven un metre.  

Una de les diferències més importants entre els ximpanzés i Australopithecus és 

que aquests caminaven alçats, és a dir, prescindien dels braços (extremitats 

anteriors). Altres trets que els diferencien són la capacitat cranial, que en el cas de 

l’Australopithecus era inferior als 600 cm3 (fig. 4) i en el cas dels ximpanzés oscil·lava 

entre els 300 i els 500 cm3 (fig. 3); la forma del crani (la dels Australopithecus 

s’assembla molt més al crani dels humans actuals), en el rostre, etc. 

Fig. 3. Imatge del crani d’un ximpanzé. 

Font: www.medical-simulator.com 

Fig. 4. Imatge del crani de 

l’Australopithecus.  

Font: primerobbachillerato.blogspot.com 

4.2.1. Australopithecus boisei 

L’Australopithecus boisei era una espècie anomenada també P. boisei, ja que 

formava part del gènere dels Paranthropus (4). Aquesta espècie es caracteritzava 

perquè tenia un crani especialitzat amb adaptacions per mastegar els durs aliments; 

els seus queixals eren quatre cops més grans que els d’un ésser humà.  

4 Species: www.humanorigins.si.edu › ... › Human Fossils › Species 

http://www.medical-simulator.com/index.asp?idFamilia=278&idFamiliaPadre=138
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fprimerobbachillerato.blogspot.com%2F2011%2F11%2Faustralopithecus.html&ei=8tuLVea5Is_y7AaCpI-AAw&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNF5olm8dkOGercBFtQfhAgOna8uRg&ust=1435315567173527
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L’Australopithecus habitava l’Àfrica Oriental (Etiòpia, Kenya, Tanzània, Malawi), 

on, a causa del canvi climàtic, els boscos havien desaparegut i havien estat 

reemplaçats planes extenses, així com valls fluvials on es concentrava gran quantitat 

de vida terrestre i semiaquàtica fa aproximadament de 2,3 a 1,2 milions d’anys. Va ser 

descobert per Mary Leakey l’any 1959 al nord de Tanzània (Olduvai). Leakey trobà un 

crani designat científicament OH5 i l'espècie rebé el nom inicial de Zinjanthropus 

boisei.(5) 

Hi havia una notable diferència entre mascles i femelles d’aquesta espècie pel que 

fa a l’alçada i al pes. Els mascles feien una mitja de 140 cm i pesaven uns 50 Kg i les 

femelles amedien una mitja de 125 cm i pesaven uns 35 Kg. 

L’Australopithecus boisei, que s’assemblava força als goril·les, va compartir el seu 

hàbitat amb altres tres hominins: Homo habilis, Homo rudolfensis i Homo erectus 

durant aproximadament 1,5 milions d’anys. 

A Etiòpia, durant l'espai de temps en què va viure aquesta espècie, hi va haver un 

ressecament del clima, tot i que el bosc probablement va persistir al voltant dels cursos 

d'aigua, d'on van sortir els dipòsits de fòssils. Així, podem veure que l'aparició 

d'aquesta espècie no coincideix amb un canvi climàtic, com a Sud-àfrica. Més encara, 

durant el llarg espai de temps en què va viure aquesta espècie, no va patir canvis 

anatòmics substancials, tot i els grans canvis climàtics de la seva època. 

4.2.2. Australopithecus afarensis (“Lucy”) 

Australopithecus afarensis és un homínid que va viure fa entre els 3,9 i 3 milions 

d'anys. Aquest homínid habitava l’Àfrica Oriental (Etiòpia, Tanzània i Kenya).  

Va ser descobert el 24 de novembre de 1974 per Donald Johanson, Yves Coppens 

i Tim White al jaciment de Hadar, vall del riu Awash, Etiòpia. L'espècimen trobat en 

aquell moment va ser mundialment conegut com Lucy. Les restes de Lucy van ser 

trobats al lloc on habitava la tribu Afar, d'aquí el nom afarensis (6). 

5 Wikipedia - Paranthropus boisei: https://es.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_boisei 
6 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_boisei
https://es.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_boisei
https://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis
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La capacitat cranial de l’Australopithecus afarensis era de 375-550 centímetres 

cúbics. Igual que els Australopithecus boisei, presentaven un alt grau de dimorfisme 

sexual (diferència física entre mascles i femelles d'una mateixa espècie). De talla 

oscil·laven entre 120 i 150 cm, i pel que fa al pes entre 33 i 67 kg. 

Lucy (Australopithecus afarensis) és particularment important perquè és el fòssil 

més complet i ben conservat afarensis que s'ha trobat (figs. 5-7). Aquest homínid 

habitava als boscos, on s'alimentava de menjar que trobava a terra i en els arbres (7). 

Figs. 5-7- Diferents imatges de Lucy, A. afarensis, al Museu de Ciències d’Addis Ababa 

(Etiòpia) 

Font: imatges cedides per Ivan Nadal 

7 Natural History Museum: www.nhm.ac.uk › ... › Meet our early human family 
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Va rebre el nom de Lucy perquè quan es van trobar les seves restes sonava la 

cançó Lucy in the Sky with Diamonds dels Beatles al campament d’excavació. 

4.3. Gènere Homo 

Homo (paraula que en llatí significa home, humà) és el gènere de primats homínids 

que agrupa les espècies considerades humanes o que porten l'apel·latiu de "home", 

per la qual cosa inclou l'ésser humà modern i als seus més propers parents. L'antiguitat 

del gènere s'estima en 2,5 milions d'anys (Homo habilis / Homo rudolfensis).  

Totes les espècies, a excepció d'Homo sapiens, estan extintes. Els supervivents 

més recents han estat Homo neanderthalensis a Europa, que es va extingir fa menys 

de 30.000 anys, Homo floresiensis a Indonèsia, que va sobreviure fins fa poc més de 

12.000 anys, 3 i l'anomenat home de la cova del cérvol a la Xina, desaparegut fa prop 

de 11.000 anys. 

4.3.1. Homo erectus pekinensis 

L'Home de Pekín (Homo erectus pekinensis) és una subespècie d'Homo erectus 

pròpia de la Xina (fig. 8). El seu nom al·ludeix al fet que les seves restes fòssils es van 

descobrir al sud-oest de Pequín, en una cova de la localitat de Zhoukoudian. Les 

restes van ser trobades entre 1921 i 1937 i daten de fa entre 500 000 i 250 000 anys. 

En l'aspecte físic l'home de Pequín destaca pel seu crani baix i espès amb 

l'amplitud màxima situada a la base. El volum cranial oscil·la entre els 850 i 1.300 cm3. 

Mesuraven uns 1,56 metres. 

L'home de Pequín era un homínid que s'alimentava principalment de la carronya 

d'altres animals, es manejava amb destresa per matar les seves víctimes, per després 

trossejar-les amb eines simples de pedra i coure-les al foc (8). 

8Hombre de Pekin: www.hombre-de-pkin.blogspot.com/ 

http://www.hombre-de-pkin.blogspot.com/
http://www.hombre-de-pkin.blogspot.com/
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Fig. 8. Reconstrucció 

facial de l’home de Pequin. 

Font: 

https://en.wikipedia.org/wi

ki/Peking_Man  

4.3.2. Homo erectus rhodesiensis 

Va ser trobat per primera vegada el 1921 a la localitat anomenada Broken Hill, 

actualment Kabwe, a Zàmbia (antiga Rhodèsia del Nord). Es considera que va viure 

només a l'Àfrica, almenys des 300.000-160.000 anys abans del present. 

La capacitat neurocraneal de l'Homo rhodesiensis era relativament alta, entre 

1280 i 1325 cm³. La capacitat cranial era de 1280 cm3 (fig. 9).  

Fig. 9. Còpia de crani de l’home de 

Rodhèsia. 

Font: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_rhode

siensis  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peking_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Peking_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_rhodesiensis
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_rhodesiensis
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Morfològicament conserva certs trets antics comuns a l'Homo erectus, Homo 

ergaster i Homo antecessor, té altres que han permès relacionar-lo amb l'Homo 

heidelbergensis i Homo neanderthalensis, però a més presenta trets que apunten cap 

a l'Homo sapiens (9). Pel que fa a l'Homo habilis (fig. 10), presenta una major 

grandària, un esquelet facial més gran, ample i pla, però també un major cervell. 

Fig. 10. Vitrina amb mostres d’ossos d’Homo habilis. Museu de Ciències Naturals d’Addis 

Ababa, Etiòpia. 

Font: fotos cedides per Ivan Nadal. 

4.3.3. Homo sapiens neanderthalensis 

Va habitar Europa i parts d'Àsia occidental des de fa 230000-29.000 anys enrere, 

durant el Paleolític mitjà. S'estén des de l'Atlàntic a l'oest fins Uzbekistan a l'oest i des 

d'Anglaterra al nord fins al Llevant al sud.  

Característiques definidores: esquelet robust, extremitats curtes, mandíbules 

sense mentó i gran capacitat cranial (1.500 cm³; fig. 11).  

9 Homo rhodesiensis: www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/4eso/.../Homo_rhodesiensis.htm 

http://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/4eso/.../Homo_rhodesiensis.htm
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Era una espècie ben adaptada al fred extrem. En ells es noten cranis allargats i 

amplis, complexió curta i robusta, i nas gran; trets que denoten adaptació a climes 

freds. Una neandertal mitjana tindria una alçada de 1,65 m, de contextura pesada, i 

musculatura robusta.  

Fig. 11. Crani de l’home de Neardenthal. 

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal 

Vivien en grups organitzats, formats per al voltant d'uns trenta membres. El seu 

nivell d'ocupació del territori era baix i els grups tenien molta mobilitat. Eren caníbals. 

4.3.4. Homo sapiens sapiens (Cro-Magnon) 

L'Home de Cro-Magnon és el nom amb el qual es designa al tipus humà 

corresponent a certs fòssils d'Homo sapiens, especialment els associats a les coves 

d'Europa en què es van trobar pintures rupestres. Es tracta de l'Homo sapiens més 

antic del continent europeu i la seva datació (40.000 anys d'antiguitat) es pren com al 

punt que dóna començament al Paleolític superior. El geòleg Louis Lartet va descobrir 

els primers cinc esquelets al març de 1868 a la cova de Cro-Magnon (a prop de Les 

Eyzies de Tayac-Sireuil, Dordogne, França), lloc del que obtenen el seu nom (10). 

10 Hombre de Cro-Magnon: www.es.metapedia.org/wiki/Hombre_de_Cro-Magnon 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal
http://www.es.metapedia.org/wiki/Hombre_de_Cro-Magnon
http://www.es.metapedia.org/wiki/Hombre_de_Cro-Magnon
http://www.es.metapedia.org/wiki/Hombre_de_Cro-Magnon
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Aquest homínid era força alta (1,90 m aproximadament) i la capacitat cranial era 

alta (1590 cm3). 

Fig. 12. Crani del’home de Cro-Magnon 

Font: http://historiaybiografias.com/cromagnon/ 

4.3.5. Homo sapiens sapiens (actual) 

Es pensa que els humans anatòmicament moderns que habitaven a l'Àfrica es van 

dispersar cap a Europa i Àsia al Plistocè mig, fa aproximadament 130.000 anys, en 

diversos moviments migratoris a través de la península Àrab. 

L'humà anatòmicament modern va evolucionar dels Homo sapiens en el Paleolític 

mitjà, fa uns 200 000 anys. Aquesta evolució assenyala l'arribada de la subespècie 

Homo sapiens sapiens, és a dir, la subespècie que inclou a tots els humans moderns. 

Les restes fòssils de l'Homo sapiens més antics descoberts fins a la data són dels 

anomenats homes de Kibish, de fa 195 000 (± 5000) anys, descoberts el 1967 a la vall 

del riu Omo, al sud d'Etiòpia, per Richard Leakey (11). 

11 Wikipedia - Homo sapiens sapiens: https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens 

http://historiaybiografias.com/cromagnon/
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
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ÈPOQUES GLACIALS DEL QUATERNARI 

5.1. Aspectes generals 

Originalment, els períodes glacials i interglacials de l'edat de gel quaternària van 

ser nomenats per les seves característiques geològiques, i els seus noms varien d'una 

regió a una altra de la Terra. Ara és més comú per referir-se als períodes pel seu 

nombre d'estat isotòpic marí. Els estadis isotòpics marins són períodes alternatius de 

fred i calor al paleoclima de la Terra. Serveixen per deduir la temperatura i el clima del 

món en un determinat període del passat, utilitzant per a això les dades dels isòtops 

d'oxigen presos de mostres de fons marí, suficientment profundes i grans com per 

veure els estrats (12). 

El registre marí conserva totes les glaciacions passades, les proves amb base a 

terra són menys completes. Els nuclis de gel provinents de les acumulacions de gel 

continental també proporcionen un registre complet, però no retrocedeixen tant en el 

temps com les dades marines. Les dades del pol·len procedent de llacs i pantans, així 

com els perfils de loess, proporcionen importants dades de correlació basats en la 

terra. 

5.2. Les glaciacions del Plistocè 

Durant el Plistocè grans extensions de terra es van cobrir amb una immensa capa 

de gel, fenomen denominat glaciació. En alguns períodes es va reduir la mida de les 

capes de gel i el clima es va fer més càlid. Aquests períodes es denominen 

interglacials. 

En l'últim milió d'anys, els principals períodes glacials a Europa van ser quatre i 

reben els noms de quatre afluents del Danubi, en què, per primera vegada, van ser 

identificats els seus dipòsits: Würm, Riss, Mindel i Günz (la més antiga). A Amèrica les 

glaciacions es denominen Wisconsin, Illinois, Kansas i Nebraska respectivament. Amb 

12 Mundo Neanderthal:  neanderthalis.blogspot.com/.../los-estadios-isotpicos-marinos-o-mis.html 
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la recent inclusió del Gelasiano dins del Plistocè, es van incloure dues noves 

glaciacions: Donau i Briggen. 

A causa de les condicions climàtiques, els casquets polars van créixer i els gels 

van avançar cap al paral·lel 40 en algunes zones. El nivell dels mars es va reduir 

aproximadament 100 metres i la fauna i la flora es van desenvolupar d'acord amb el 

clima. 

L'home va aparèixer fa uns tres milions d'anys: Des d'en fa uns dos milions, la 

terra ha patit períodes glacials on gran part d'Amèrica del Nord i Europa van quedar 

sota gruixudes capes de gel durant molts anys. Després, ràpidament els gels van 

desaparèixer i van donar lloc a un període interglacial en el qual vivim. El procés es 

repetix cada cent mil anys aproximadament. La darrera època glacial va acabar fa uns 

quinze mil anys i va donar lloc a un canvi fonamental en els hàbits de l'home amb el 

descobriment de l'agricultura i la ramaderia. La millora de les condicions tèrmiques va 

provocar el pas del paleolític al neolític, ara fa uns cinc mil anys (fig. 13). 

Fig. 13. Glaciació del 

Plistocè.  

Font: 

www.astromia.com 

5.3. Les glaciacions de l’Holocè 

L'Època de l'Holocè comprèn els últims 11550 anys del Període Quaternari. L'inici 

de l'Holocè, l'any 9543 AC, va estar marcat pel final de la Glaciació del Plistocè i per 

l'ocurrència de múltiples canvis climàtics que van afectar la distribució de la vegetació 

propiciant l'extinció de molts mamífers del Plistocè; per exemple, el mamut, el 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Home
http://ca.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADode_glacial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADode_glacial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A8rica_del_Nord
http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADode_interglacial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADode_interglacial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramaderia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramaderia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtic
http://www.astromia.com/tierraluna/cuaternario.htm
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dinoterio, el rinoceront llanut (Coelodonta), etc. Algunes subespècies d'humans van 

desaparèixer durant el Plistocè, com l'Homo sapiens neanderthalensis. 

Gràcies als successius escalfaments que va patir la Terra -algunes fluctuacions 

van ser de fins a 6 °C, els éssers humans moderns (Homo sapiens sapiens) vam 

prosperar, domesticant espècies vegetals per a cultius i espècies animals com bestiar.  

La temperatura era en general càlida -amb fluctuacions de fins a 6 ° C per sobre de la 

mitjana estàndard dels últims 150 anys- amb períodes de refredaments extrems, com 

el de la glaciació que va sobrevenir fa 8000 anys i, la més recent, Petita Glaciació 

Medieval, la qual va ocórrer entre els anys 1570-1830 DC. 

El període previ a la Petita Glaciació Medieval va estar marcat per un escalfament 

global que igual que els períodes càlids previs va ocórrer en tot el planeta. La fluctuació 

del Període Càlid Medieval va ser de 0.62 °C a nivell global. 

La màxima anomalia del període actual de recuperació ha estat de 0.786 °C, 

ocorreguda durant un minut en el mes d'abril de 1998. Des de llavors i fins a la data 

no s'han registrat anomalies que assenyalin un escalfament sostingut, ja que a partir 

de 1999 i fins al 2007 les anomalies en la temperatura han estat molt menors a la 

registrada el 1998. Per exemple, en 2000 va ser de 0.34 °C i es va mantenir durant el 

2001; en 2002 hi va haver una fluctuació de 0.27 °C, en 2005 va ser de 0.48 °C, i el 

2006 la fluctuació no va sobrepassar els 0.38 °C. 

Fig. 14. Períodes de 

temperatura de l’Holocè.  

Font: 

www.biocab.org/Holocen

o.html

http://www.biocab.org/Holoceno.html
http://www.biocab.org/Holoceno.html
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A manera de comparació, en l'Època de l'Holocè coneguda com Òptim Climàtic 

de l'Holocè les anomalies en la temperatura van ser 12 vegades més altes que la 

màxima desviació registrada en els nostres dies (en l'Holocè va ser de 6 °C i la mitjana 

en el present ha estat de 0.52 °C; 13; (fig. 14) 

13 Optimo Climatico del Holoceno: www.biocab.org/Holoceno.html 

http://www.biocab.org/Holoceno.html
http://www.biocab.org/Holoceno.html
http://www.biocab.org/Holoceno.html
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LES MIGRACIONS EN EL MÓN DELS HOMÍNIDS 

6.1. Aspectes generals 

La migració és el desplaçament d'un lloc d'origen cap a una altra destinació. En el 

cas dels humans, porta un canvi de la residència habitual, sovint a llargues distàncies, 

i sol implicar una gran quantitat de persones. En el cas de les espècies animals, hi ha 

un canvi d'hàbitat. 

La migració és una de les quatre forces que operen en l'evolució, a més de la 

selecció natural, la deriva genètica i la mutació. 

Els primitius homínids van començar a migrar fora d’Àfrica cap a Europa i Àsia, fa 

uns dos milions d’anys, segons ho revelen les eines de pedra i fòssils que han estat 

trobats en Dmanisi, República de Geòrgia. Segons les últimes investigacions, aquests 

homínids van continuar la seva pròpia evolució a Euràsia, cap a Europa, donant lloc a 

l’Homo antecessor, a l’Homo Heidelbergensis i al Neandertal, i cap a Àsia a l’Homo 

erectus (fig. 15). Més tard, es va produir una segona emigració, quan l’espècie Homo 

ja havia evolucionat fins a una estructura anatòmica i de comportament clarament més 

humana (fig. 16). 

Fig. 15. Migració 

dels diferents 

homínids. 

 Font: 

www.ilustrared.cl 

http://ca.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0bitat
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3_natural
http://ca.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3_natural
http://ca.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3_natural
http://ca.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A8tica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A8tica
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3
http://www.ilustrared.cl/v3/index.php/@tripio/galeria/1072.historia-y-sociedad/detalle/8287.primeros-hominidos
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Fig. 16. Migració dels 

Homo /museu de Ciències 

d’Addis Abeba, (Etiòpia). 

Font: cedides per Ivan 

Nadal 

Els desplaçaments i canvis de residència de grups humans d'unes zones a unes 

altres han estat constants des de la remota prehistòria. Nomadismes, invasions, 

pelegrinatges, expedicions comercials i colonitzacions han construït el món que avui 

coneixem. 

La primera migració va ser la que va treure de la seva pàtria originària a l'Àfrica 

als nostres ancestres en diverses onades per expandir-se pel món. Què els va 

empènyer a emprendre tan colossal viatge? Probablement aquelles primeres 

avançades d'Homo ergaster, aclaparades per la fam i per un augment de la població, 

van aprofitar una bonança climàtica fa 1,7 milions d'anys per entrar a Àsia i colonitzar 

nous territoris. Després, successives onades d'homínids cada vegada més 

evolucionats van seguir avançant en la recerca de millors oportunitats de caça, fins 

arribar a Europa, on la presència humana (Homo antecessor) està datada fa uns 

700.000 anys (14). 

14  Grandes Migraciones de la historia: http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/grandes-
migraciones-de-la-historia-hacia-la-tierra-prometida 

http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/grandes-migraciones-de-la-historia-hacia-la-tierra-prometida
http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/grandes-migraciones-de-la-historia-hacia-la-tierra-prometida
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RELACIÓ FUTURA ENTRE MIGRACIÓ Y SOCIETAT EN UN MÓN AMB CANVI 
CLIMÀTICA 

7.1. El canvi climàtic modern 

Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per 

causes naturals o humanes influint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, 

precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica 

com de la composició de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar 

la situació ecològica del planeta (fig. 17). 

Fig. 17. Canvi climàtic 

Font: 

www.azulambientalistas.or

g   

Les conseqüències del canvi climàtic no es poden determinar exactament, perquè 

es desconeix el comportament de l'atmosfera en les noves condicions. No obstant 

això, les previsions que es tenen són: 

● Augment del nivell del mar a causa de la fosa parcial del glaç i de la desaparició

parcial o total de les glaceres, no tan sols per l'augment de la quantitat d'aigua

sinó també pel volum més gran d'aigua dels oceans com a conseqüència

d'haver-se escalfat.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Clima
http://ca.wikipedia.org/wiki/Clima
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3_%28meteorologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3_%28meteorologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3_%28meteorologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAvol
http://ca.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAvol
http://www.azulambientalistas.org/Cambio-Climatico-Sus-Causas.html
http://www.azulambientalistas.org/Cambio-Climatico-Sus-Causas.html
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● Desaparició de zones de conreu properes a les costes, i també de moltes ciutats

costaneres.

● Canvis en el règim actual de precipitacions: amb un augment a les costes i

disminució a les illes, a causa de l'evaporació de l'aigua.

● Canvis en la distribució de la vegetació. Disminució de les zones cultivables i

de la vegetació, a causa de la sequera. Expansió de les zones desèrtiques, o

desertificació.

● Aparició de malalties tropicals en zones on ara no hi són, com la malària o el

còlera a Europa.

7.2. Possibles solucions al canvi climàtic 

L'enormitat del canvi climàtic podria fer-nos pensar que és impossible per a una 

persona o una sola nació fer alguna cosa per revertir-lo. Hi ha coses que es podria fer 

per reduir l'emissió de gasos que produeixen efecte hivernacle (GI): 

● Eliminar els combustibles fòssils. El primer és suspendre l'ús de carbó,

petroli i fins i tot gas natural. No hi ha dubte que el petroli és el lubricant de

l'economia mundial; especialment per al transport, la producció de plàstics i la

generació d'energia; però es poden implementar algunes mesures alternes,

com ara els plàstics derivats de productes vegetals, el biodièsel i l'energia eòlica

(fig. 18).

Fig. 18. Contaminació de l’aire. 

Font: socials22.blogspot.com 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3_atmosf%C3%A8rica
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A0ria
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2lera
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2lera
http://socials22.blogspot.com/2013/01/tema-6-combustibles-fossils.html
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● Millorar la infrastructura. Per descomptat que la construcció d'edificis nous

implica l'ús de grans quantitats de ciment, una font important d'emissions de GI,

però edificacions més eficients en l'ús de l'energia (amb millor aïllament tèrmic

en països freds o millor ventilats al tròpic) ajudarien a tallar les seves emissions.

● Traslladar-se més a prop del lloc de treball. El transport és una de les

principals fonts d'GI. Mesures com viure més a prop del lloc de treball, caminar,

fer servir bicicleta o mitjans de transport massiu (o treballar a casa), serien de

molta utilitat per a la seva reducció.

● Consumir menys. Comprar menys significa menys pressió sobre els recursos

naturals i menor ús dels combustibles fòssils utilitzats d'alguna manera en el

seu procés de producció.

● Ser eficients. Feu més amb menys, ja sigui accelerant menys el seu vehicle

(quan no sigui estrictament necessari fer-ho) o apagant els llums quan realment

no es necessiten. També utilitzant electrodomèstics que gasten menys energia.

Una cosa tan senzilla com obrir les finestres pot estalviar l'energia utilitzada per

ventiladors o equips d'aire condicionat.

● No tallar més arbres. Cada any es perden milions d'hectàrees en boscos. I es

calcula que la indústria de la fusta aporta anualment a l'atmosfera 1.500 milions

de tones de CO2 (una cosa així com el 20% de totes les emissions de GI

produïdes pels éssers humans; (fig. 19).

Fig. 19. Tala d’arbes 

Font: www.ecologiteca.com 

● Menjar millor. Les vaques són una de les principals fonts de metà (1 GI més

poderós que el CO2), consumeixen més aliment del que produeixen, i ocupen

http://ecologiteca.com/conoces-la-tala-indiscriminada-de-arboles/
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milers de milions d'hectàrees a tot el món que podrien utilitzar-se millor conreant 

aliments més sans. 

● Desconnectar. Encara que no ho cregui, gran part de la factura que es paga

per energia té a veure amb el consum que els seus electrodomèstics generen

quan estan apagats (però no desconnectats). Una altra mesura de gran valor

és utilitzar bombetes estalviadors d'energia.

● Substituir els combustibles fòssils. Els vehicles híbrids (que utilitzen

biodièsel i energia elèctrica en lloc de gasolina) semblen ser la millor alternativa

en el curt termini per complir aquest propòsit (fig. 20).

Fig. 20. Combustibles fòssils 

Font: 

www.cmcnlaarecursosnaturales.blogspot.c

om  

http://cmcnlaarecursosnaturales.blogspot.com/2012/10/el-agotamiento-de-los-combustibles.html
http://cmcnlaarecursosnaturales.blogspot.com/2012/10/el-agotamiento-de-los-combustibles.html
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BLOC PRÀCTIC 

● Homínids i glaciacions

● Homínids i tecnologia lítica

● L’evolució del volum cranial
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PROCÉS METODOLÒGIC 

A l’hora de dur a terme la part experimental del present treball, hem realitzat tres 

estudis per tal d’obtenir diversos resultats relacionats amb els objectius ja esmentats 

a l’inici del nostre projecte.  

Per tenir una millor organització d’aquest bloc experimental, a continuació es 

comentaran els tres grans aspectes estructurals que es permetran desenvolupar en 

cada estudi: 

● Descripció de l’estudi: es farà una breu introducció de cada un, així com un

esment dels objectius parcials relacionats amb els indicats al principi d’aquest

treball.

● Desenvolupament del full de camp: en ell s’indicaran, a més de dades

generals, tot el conjunt de variables que s’estudiaran i que permetran obtenir

els corresponents resultats.

● Finalment, el desenvolupament metodològic: també s’indicaran els

materials utilitzats, així com la metodologia seguida que enllaçarà amb els

resultats que s’indicaran a continuació de la metodologia.

8.1. Descripció de les variables estudiades 

● Volum cranial: La capacitat cranial és la mesura del volum interior del crani

dels vertebrats que posseeixen, tant, crani com a cervell. V. quantitativa.

Mesura: cm3.

● Sexe: Procés de combinació i barreja de trets genètics sovint donant per

resultat l'especialització d'organismes en varietats femenina i masculina. V.

qualitativa.

● Període: Temps que va viure una determinada espècie. V. quantitatiu. Mesura:

anys.

● Continent: Referit a l’espai on han existit o coexistit els diferents homínids
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estudiats. V. qualitativa. Mesura: nom dels continents. 

● Landmark: Coordenades de posició que permeten determinar el volum cranial

dels homínids estudiats. V qualitativa. Mesura: s/u.

8.2. Materials utilitzats 

S’especifiquen segons els estudis realitzats. Són els següents: 

Homínids i glaciacions (figs. 21-22) 

● Diferents models de crani d’homínids

● Arròs deshidratat.

● Got de precipitats.

● Calculadora.

● Full de camp.

● Full de càlcul.

Fig. 21. Model de crani d’Australopithecus 

afarensis. 

Fig. 22. Materials diversos utilitzats en 

aquest estudi. 

Estudi evolució volum cranial 

● Models de cranis.

● Dades bibliogràfiques

complementàries.

● Programa d’ordinador MorphoJ (fig. 23)

i Landmark Editor (fig. 24)

● Full de càlcul per recopilació de dades.



Evolució i canvi climàtic Treball de recerca 

32 

Fig. 23. Programa MorphoJ Fig. 24. Programa Landmark Editor 

8.3. Procés metodològic 

Els estudis es distribuiran en apartats que tindran la mateixa organització que per 

als materials, així com en els resultats: 

● Estudi 1: homínids i glaciacions. Aproximació general i temporal de la

presència d’algunes espècies d’homínids i la possible relació entre la seva

desaparició i l’existència de glaciacions, principalment del Quaternari.

● Estudi 2: homínids i tecnologia lítica. Valoració de la importància d’aquesta

tecnologia al llarg de l’evolució dels homínids estudiats.

● Estudi 3: evolució volum cranial. Anàlisi dels canvis en el volum cranial dels

homínids estudiats a partir del tractament de dades amb programari informàtic.
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ESTUDI 1: HOMÍNIDS I GLACIACIONS 

9.1. Aspectes generals 

Els primers homes que van aconseguir adaptar-se a les temperatures gelades 

d'Europa del Nord ho van fer fa 800.000 anys. 

A aquesta conclusió han arribat els arqueòlegs després de descobrir 78 eines i 

estelles de sílex prop de Happisburgh (Anglaterra) que donen compte de la presència 

humana a la Gran Bretanya, el que la converteix en la implantació humana coneguda 

més vella del nord d'Europa. 

Fins ara, tots els llocs arqueològics estudiats a Europa i a Àsia en els quals hi ha 

rastres de presència humana durant el Plistocè (entre 1,8 milions d'anys i 780.000 

anys enrere) es trobaven sota del paral·lel 54, per la qual cosa es va interpretar que 

la temperatura va frenar la migració dels primers homes cap al Nord. Tots aquests 

llocs estaven en un clima tropical, mediterrani o de sabana. 

Els homes semblaven estar confinats en aquella època al sud dels Pirineus i dels 

Alps i la seva presència a Gran Bretanya es creia que va començar fa 500.000 anys. 

No obstant això, en 2005 les recerca del lloc de Pakefield (Suffold, est d'Anglaterra) 

va establir la presència humana fa 700.000 anys. Els nous descobriments porten el 

cursor a la línia del temps fins a 100.000 anys abans. I mostren que aquests primers 

humans sobrevivien en climes hostils, amb temperatures hivernals inferiors a zero (fig. 

25). 

Fig. 25. Homínids a Anglaterra 

Font: www.muyinteresante.com 
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9.2. Objectius 

● Analitzar la possible relació entre el període d’existència de diferents homínids

i les glaciacions que van tenir lloc, principalment, en el Quaternari.

● Valorar esta relació com a factor que va provocar la desaparició de les espècies

d’homínids estudiats.

9.3. Procés metodològic 

Aquest primer estudi té dues línies de treball. Són les següents: 

● Anatomia: determinació del volum cranial i anàlisi anatòmic del cos. Creació

d’una llista que expliqui aquesta gradació i dels mecanismes que van permetre

evolucionar fins el present.

● Evolució: estudi comparatiu entre la seva distribució i els canvis de

temperatura que es van produir durant l’època d’aparició. Creació d’una línia

temporal comparada.

Pel que respecta a la primera part, es van demanar diferents models de crani al 

CESIRE-CDEC (15), un espai adscrit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya. En concret, van ser els següents: 

● Australopithecus boisei

● Australopithecus afarensis

(“Lucy”)

● Homo erectus pekenensis

● Homo erectus rhodesiensis

● Homo sapiens neanderthalensis

● Homo sapiens sapiens (Cro-

Magnon)

● Homo sapiens sapiens (actual)

Una vegada obtingudes les mostres, es va dissenyar un full de camp (figs. 26a i 

b) separant les dues línies de treball comentades anteriorment, l’anatòmica i

l’evolutiva. 

15 CSIRE-CDEC: http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/material-en-prestec/protocols-i-material-bio-i- 
geo 

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/material-en-prestec/protocols-i-material-bio-i-geo
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/material-en-prestec/protocols-i-material-bio-i-geo
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Figs. 26a i b. Full de camp utilitzat per a aquest estudi. 

Per a la primera, es fa, per a cada una de les espècies, una breu descripció del 

crani, amb informació qualitativa (morfologia anatòmica) i quantitativa (volum cranial), 

una indicació del període en el qual van viure-hi, i el complement de la imatge del 

motlle. 

Per treballar el volum cranial, els diferents motlles presentaven un forat que 

permetia veure el seu interior (excepte en el cas de Cro-Magnon). Aquests van 

permetre introduir, fins a completar tot aquest interior, una massa d'arròs sec  (figs. 

27a i b). Posteriorment, es va determinar la densitat d'una altra massa d'arròs definida. 

Aquest valor obtingut, mitjançant el corresponent factor de conversió, va permetre 

calcular, d'una manera aproximada, el volum cranial intern (equivalent al volum 

cerebral) de cada un dels homínids estudiats. 
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Figs. 27a i b. Dues imatges del procés de determinació del volum cranial intern (volum 

cerebral). 

Per a la segona, es va fer una cerca bibliogràfica de les glaciacions més importants 

associades als períodes d’existència dels diferents homínids estudiats i es va 

comparar amb els intervals d’existència dels mateixos. Una vegada recollides el 

conjunt de dades requerides, es va fer un traspàs de la informació a un full de càlcul 

(fig. 28) on es van analitzar i obtenir les gràfiques que interessaven.  

Finalment, es van extraure les conclusions parcials associades a aquest primer 

estudi. 

Fig. 28. Plantilla del 

full de càlcul per a 

l’anàlisi de les dades. 
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ESTUDI 2: HOMÍNIDS I TECNOLOGIA LÍTICA 

10.1. Aspectes generals 

La indústria lítica o tecnologia lítica és la producció d'eines lítiques, és a dir, eines 

de pedra (diferents tipus de roques i minerals), per oposició a la metal·lúrgia. La 

troballa arqueològica d'indústria lítica, i del conjunt d'estris que és el seu resultat, és 

una clara mostra d'activitat humana. A la Prehistòria comprèn els següents estadis: 

● El Paleolític (2.800.000 anys) amb indústria lítica de cants rodats i objectes de

sílex.

● El Mesolític (10 000 - 5000 anys), es fabriquen eines per foradar (perforats,

calats), amb puntes de sageta (puntes amb peduncle i aletes), amb puntes de

microlítics geomètrics (segments de cercle, trapezis, triangles) i, sobretot , la

producció de làmines petites que quedaven fixades amb resines a les falçs

primitives fetes amb canya, os o fusta.

● El Neolític (5000 - 2000 anys) amb la utilització del sílex, l'or, la plata i el coure,

que anaven perfeccionant a mesura que la seva intel·ligència i destresa manual

milloraven.

És la indústria més antiga que es coneix, els homínids (fig. 29), almenys els 

ancestres de l'ésser humà, han fet servir aquest tipus d'eines des de fa almenys 

2.800.000 anys. Es pot dir que les eines lítiques van constituir una adquisició important 

per al desenvolupament de la nostra estirp, ajudant en l'adaptació a nous ambients en 

permetre modificar la dieta alimentària (incorporant tubercles o proteïnes procedents 

de grans herbívors) . 

La capacitat de producció d'eines s'ha desenvolupat des de les primeres pedres 

tallades per una cara, fins als complexos ordinadors i màquines de l'actualitat, passant 

per tot un seguit de tècniques molt diverses, però tractant sempre d'aprofitar les seves 

qualitats i fenòmens per a la consecució d'objectius concrets: primer per adaptar-se al 

medi i després per adaptar el mitjà a nosaltres. 
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Fig. 29. Treball amb pedra per a l’obtenció d’eines. 

Font: http://www.atapuerca.tv/imagenes/jcsastre  

10.2. Objectius 

● Valorar la importància del desenvolupament de la indústria lítica al llarg de

l’aparició i evolució dels diferents homínids a partir de les seves etapes.

● Analitzar la possible relació entre aquesta complexitat i els canvis d’espècie que

es produeixen al llarg de la història.

10.3. Procés metodològic 

Aquest estudi s’ha realitzat observant i, posteriorment, comparant les diferents 

eines lítiques fabricades al llarg de la història. Al llarg del mateix s’ha seguit el següent 

procés metodològic: 

● Observar la complexitat en el tall de diferents eines de pedra (fig. 30).

● Analitzar per què es podrien utilitzar aquestes eines (caça, estri quotidià...).

● Comparar les diferents eines per determinar quines són més complexes i

quines són millors per al tall en relació amb l’etapa de la indústria lítica en la

que es troben.

Fig. 30. Eines lítiques. 

Font: www.atapuerca.tv 

http://www.atapuerca.tv/imagenes/jcsastre
http://www.atapuerca.tv/atapuerca/litica_dolina
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ESTUDI 3: L’EVOLUCIÓ DEL VOLUM CRANIAL 

11.1. Aspectes generals 

Molta gent no valora la utilitat del crani, una caixa òssia que protegeix de cops i 

conté l'encèfal principalment. El crani és un ós imprescindible ja que conté el cervell 

que té la funció d’exercir un control centralitzat sobre els altres òrgans del cos. Aquest 

(fig. 31) actua sobre la resta de l'organisme per la generació de patrons d'activitat 

muscular o per la producció i secreció de substàncies químiques anomenades 

hormones. Aquest control centralitzat permet respostes ràpides i coordinades davant 

els canvis que es presentin en el medi ambient. 

Fig. 31. Especialització del 

cervell humà 

Font: https://www.alqueria.es  

Des del punt de vista evolutiu, el cervell ha augmentat en paral·lel a l’increment 

de volum cranial, en general, des dels primers prehomínids fins l’actualitat (fig. 32).  

https://www.alqueria.es/
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Alguns estudis consultats, com el del dr. Emiliano Bruner (16), indiquen que el 

procés d’encefalització (augment del volum cerebral ha tingut lloc en moment diferents 

i de manera independent en les diferents línies evolutives humanes. En alguns casos, 

aquesta variació ha vingut acompanyada d’un també increment en el volum corporal; 

en canvi, en d’altres no ha estat així.  

Fig. 32. Variació del 

volum cranial en els 

diferents homínids. 

Font: 

http://kerchak.com/homb

res-y-simios-estan-muy-

proximos-la-prueba-

esta-en-el-cerebro/  

11.2. Objectius 

● Comparar el volum cranial de diferents espècies d’homínids: Paranthropus

boisei, Australopithecus afarensis, A. garhi, A. robustus, A. africanus, A.

gethiopicus, Homo neanderthalensis, H. antecessor, H. heidelbergensis, H.

sapiens, H. georgicus, H. habilis, H. ergaster, H. sapiens sapiens i H. erectus.

● Observar com ha evolucionat el cervell al llarg de la història.

● Elaborar una taula amb les covariables que afecten a l’evolució d’homínids (Ma,

volum cerebral, tecnologia lítica...).

16 La evolución cerebral de los homínidos: 
http://www.biocontext.cat/biocontext%202/2.6%20qui%20som%20don%20venim/2.6%20recursos/la%
20evolucion%20cerebral%20de%20los%20hominidos%20iyc%200212.pdf  

http://kerchak.com/hombres-y-simios-estan-muy-proximos-la-prueba-esta-en-el-cerebro/
http://kerchak.com/hombres-y-simios-estan-muy-proximos-la-prueba-esta-en-el-cerebro/
http://kerchak.com/hombres-y-simios-estan-muy-proximos-la-prueba-esta-en-el-cerebro/
http://kerchak.com/hombres-y-simios-estan-muy-proximos-la-prueba-esta-en-el-cerebro/
http://www.biocontext.cat/biocontext%202/2.6%20qui%20som%20don%20venim/2.6%20recursos/la%20evolucion%20cerebral%20de%20los%20hominidos%20iyc%200212.pdf
http://www.biocontext.cat/biocontext%202/2.6%20qui%20som%20don%20venim/2.6%20recursos/la%20evolucion%20cerebral%20de%20los%20hominidos%20iyc%200212.pdf
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11.3. Procés metodològic 

Aquest darrer estudi s’ha fet en col·laboració amb el dr. Alejandro Pérez-Pérez del 

Departament d’Antropologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

En primer lloc es van definir les diferents espècies d’homínids a estudiar, segons 

les mostres i la base de dades que es tenen al departament en qüestió (fig. 33 ). El 

llistat definitiu es menciona en el primer objectiu de l’estudi. 

Fig.  33. Alguns exemples de cranis 

presents al departament d’Antropologia de 

la Facultat de Biologia de la UB. 

Font: 

http://www.ub.edu/bioani/castella/docantro

.htm  

Posteriorment, vam fer unes sessions informatives prèvies de com es treballaria i 

de quins materials i programaris s’utilitzarien: 

● Landmark Editor: És un programa informàtic que serveix per col·locar punts

homòlegs (landmarks) en diferents llocs d’un crani d’una determinada espècie

d’homínids per poder realitzar una comparació posteriorment.

● MorphoJ: És un paquet de programes integrats per fer morfometria geomètrica.

L'objectiu del programa és proporcionar una plataforma per als tipus més

importants d'anàlisi de morfometria geomètrica. El programa està dirigit a les

dades tant en 2D i 3D.

Aquestes sessions s’han acompanyat d’una sèrie d’estades al mateix departament 

durant els mesos de juny fins octubre. 

Tot seguit, els passos a seguir per poder realitzar un estudi comparatiu de 

l’evolució del volum cranial de les diferents espècies d’homínids són els següents: 

● Obrir el programa Landmark Editor (prèvia instal·lació del mateix).

http://www.ub.edu/bioani/castella/docantro.htm
http://www.ub.edu/bioani/castella/docantro.htm
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● Pulsar File-New [Brain.land] > botó dret-Import (ply) > botó dret-load...-barra

● Quan es realitzen els passos anteriors ja es poden col·locar els punts que es

volen estudiar. Per situar un punt: Single point, clicar a bloq mayús i col·locar el

punt (landmark) al lloc desitjat.

Els punts que s’han de col·locar al crani per realitzar un estudi comparatiu del 

volum cranial s’anomenen punts homòlegs (fig. 34). Els homòlegs són punts fixos que 

es poden trobar en qualsevol crani. Se senyalitzen amb landmarks que és un punt 

craniomètric fix i que en tots els casos es troba en la mateixa posició, és a dir, és un 

punt homòleg. 

Fig. 34. Exemple dels landmarks en 

aquest crani. 

Font: 

http://graphics.idav.ucdavis.edu/researc

h/EvoMorph  

Una vegada  col·locats i definits els landmarks amb el programa Landmark Editor, 

obrim el programa MorphoJ (prèviament instal·lat). A continuació hi instal·lem les 

dades (fig. 35) que volem estudiar. 

Un cop importades al programa, les dividim en classifiers i covariables. Els 

classifiers són les dades que fan referència al volum cranial i a l’edat en Ma i les 

covariables són les dades referents al sexe, l’edat, el país, el continent i la tecnologia 

lítica de les diferents espècies.  

A continuació, apareixen punts en color blau fosc, que representen la mitja de 

cada un dels punts que hem registrat. Aquest punts s’anomenen centroides i, al voltant 

d’aquests, estan (més lluny o més a prop) punts que representen les diferents 

espècies d’homínids (fig. 36). 

http://graphics.idav.ucdavis.edu/research/EvoMorph
http://graphics.idav.ucdavis.edu/research/EvoMorph
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Fig. 35. Dades que es volen analitzar 

Fig. 36. Centroides Fig. 37. Matriu de covariança 

A partir d’aquest procés, podem realitzar una matriu de covariança (fig. 37), que 

mesura la distància del punt al centroide, és a dir, mesura la variabilitat morfològica 

dels cranis. La línia blau fosca ens indica la freqüència acumulada mentre que la 

vermella representa la freqüència no acumulada (corresponent a cada espècie). 
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RESULTATS OBTINGUTS 

12.1. Estudi 1: homínids i glaciacions 

De la mateixa manera que s’ha seguit a la metodologia, els resultats es dividiran 

en les dues línies de treball. En tots els casos, aquests són provisionals, ja que encara 

se n’està treballant. Són els següents: 

● Anàlisi anatòmic: pel que respecta al volum cranial, en primer lloc s’ha omplert

la taula adjunta (Taula 1) amb una sèrie de dades obtingudes, tant

experimentalment com de de la bibliografia consultada. Són les següents:

○ Nom científic i comú de l’espècie estudiada.

○ Volum cranial: dada bibliogràfica i valor mig en cas d’interval, a més de

la dada experimental.

○ Error relatiu entre les dues dades, així com el valor mig d’aquest error.

Aquestes dades, posteriorment, s’han expressat gràficament fig. 38). Les 

dades, en conjunt indiquen que el volum cranial ha anat creixent a mesura que 

els diferents homínids evolucionaven fins arribar a un màxim corresponent a 

l’home de Cro-Magnon, amb un màxim mitjà d’uns 1600 cm3. Actualment, la 

capacitat cranial ha disminuït fins a uns 1400 cm3.  

Taula 1. Resultats obtinguts per a l’estudi del volum cranial 
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Fig. 38. Evolució del volum cranial a 

partir de les motlles estudiades 

(vermell), i comparativa amb els valors 

bibliogràfics trobats (blau). 

Des del punt de vista anatòmic, les diferències més significatives, a més del 

volum cranial, radiquen en el fet dels canvis progressius en les mandíbules i de 

les extremitats, més adaptades a la posició bípeda. 

● Estudi evolutiu: les darreres glaciacions (Quaternari), millor datades que les

primeres, permeten relacionar l’aparició i desaparició dels homínids del gènere

Homo amb aquestes (fig. 39). El cas de l’Homo sapiens sapiens (home de Cro-

Magnon) evidencia més clarament aquesta relació.

Fig. 39. Relació entre els períodes de vida que van tenir els homínids 

estudiats i les glaciacions que van tenir lloc durant el període Quaternari. 
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D’altra banda, seguint aquesta línia d’estudi, s’ha analitzat la possible 

correlació entre l’interval en què van viure aquests homínids amb el 

desenvolupament del volum cranial (Taula 2). Per fer-la, s’ha considerat el punt 

mig de cada un, i el volum cranial mig entre els valors experimentals i els 

bibliogràfics, amb l’objectiu de disminuir l’error. Segons les dades obtingudes 

(fig. 40), existeix una relació directa (r = 0,911) , evolutivament parlant, entre el 

desenvolupament cranial (i del cervell) amb l’antinguitat de l’homínid en 

qüestió.. 

Taula 2. Valors del període d’existència dels homínids estudiats i del volum 

cranial 

Fig. 40. Relació entre el 

volum cranial i l’antiguitat 

de l’homínid. 
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12.2. Estudi 2: homínids i tecnologia lítica 

La tecnologia lítica va començar amb el gènere Homo. A partir de l’evolució de les 

diferents espècies s’han anat fabricant cada cop eines més complexes (fig. 41). 

Fig. 41. Diversitat de la 

industria lítica en relació 

amb el període prehistòric 

corresponent. 

Font: 

http://nutcrackerman.com/ca

tegory/exposiciones-y-

museos/  

En la primera etapa, l’Olduvaià, les eines eren molt senzilles i després de ser 

utilitzades, es llençaven. Les eines eren pedres com sílex o còdols. 

A l’Axelià, es van trobar eines tallades per ambdues cares d'ús universal o bé amb 

certa especialització. La peça més característica és l'anomenada bifaç, o destral de 

mà, que tenia usos molt diversos en multitud de tasques pesades: tallar, raspar, 

perforar... Aquesta tecnologia requeria una gran despesa energètica, calia buscar la 

matèria primera precisa i convenient, tallant-la amb molt de compte i habilitat, pel que 

el seu ús era durador, es mantenia en poder de l'individu per a la seva tasca diària. 

També eren objecte de comerç, tant la pròpia matèria primera com les eines ja 

elaborades. 

La tercera etapa (Mosterià), es caracteritza per utilitzar altres elements per al 

treball de la pedra. Fins llavors, les pedres es tallaven copejant-les amb altres pedres, 

http://nutcrackerman.com/category/exposiciones-y-museos/
http://nutcrackerman.com/category/exposiciones-y-museos/
http://nutcrackerman.com/category/exposiciones-y-museos/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bifa%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comer%C3%A7
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mentre que amb aquesta nova tècnica, coneguda com tècnica Levallois (17), s'usaven 

colpejadores de fusta o ossos i es realitzava sobre un nucli de pedra prèviament 

tractat.  Aquesta va ser la tècnica que van utilitzar els Neandertals durant gairebé tota 

la seva existència. 

Finalment, la quarta etapa es caracteritzava per gruixuts raspadors, de vegades 

tallats en petits blocs de sílex, i per fulles retocades en un o dos vores, amb raspadors 

a l'extrem en moltes ocasions. És a dir, havien adquirit major complexitat que les 

d’etapes anteriors. 

12.3. Estudi 3: evolució volum cranial 

Pel que respecta a aquest darrer estudi, els punts que s’han estudiat per fer 

l’experiment són els següents (figs. 42 i  43): 

● Basion (s0): Punt mitjà de la vora anterior del foramen occipital (el foramen

màgnum).

● Inion (s1): Punt de trobada de la línia occipital (nucal) superior amb el pla

sagital mitjà. Es correspon generalment amb la protuberància occipital externa.

● Vèrtex (s2): Punt mitjà més alt del crani en el pla sagital mitjà.

● Sagital posterior torus (s3): Punt del crani que es troba a la línia sagital

posterior al torus.

● Opistocranium (s4): Punt de l'escata de l'occipital que, en el pla sagital, es

troba més allunyat del punt glabel·la*. Pot coincidir amb el punt inion.

● Constricció (s5): Punt situat al lateral del crani posterior a la sutura frontal

zigomàtica*.

● Eurion (s6): Punt més lateral del neurocrani, pot situar-se en el parietal o en

l'escata del temporal.

17 Wikipèdia - Indústria lítica: https://ca.wikipedia.org/wiki/Indústria_lítica 

https://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A8cnica_Levallois
https://ca.wikipedia.org/wiki/Home_de_Neandertal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Indústria_lítica
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● Apòfisi mastoide (s7): És una projecció arrodonida que se situa darrere del

conducte auditiu extern i constitueix un punt d'inserció dels músculs.

● Porion (s8): Punt més còncau en la vora superior del meat auditiu extern.

● Post foramen màgnum (s9): Punt posterior al foramen magnum.

● S10: Punt mitjà entre el vèrtex (s2) i l’opistocranium (s4) en la línia sagital del

crani.

● Infraorbitari (s11): Punt situat a sota de la cavitat ocular.

Com la seva definició indica, els punts són homòlegs(fixos) i se situen en un lloc 

concret del crani. 

Fig. 42. Punts craniomètrics 

laterals 

Font: es.slideshare.net 

Fig. 43. Punts craniomètrics 

sagitals 

Font: es.slideshare.net 

12.3.1. Anàlisi dels components principals 

Aquest anàlisi ens permet conèixer que és cada punt i quins canvis morfològics hi 

ha entre els diferents grups d’homínids. Analitzarem tres components principals: PC1 

(fig. 44), PC2 (fig. 45) i PC3 (fig. 46). 
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Fig. 44 a i b. PC1 en 0,15 i 

-0,15 respecte l’eix de

coordenades

Fig. 45 a i b. PC2 en 0,15 i 

-0,15 respecte l’eix de

coordenades

Fig. 46 a i b. PC3 en 0,15 i 

-0,15 respecte l’eix de

coordenades

L’estudi comparatiu (figs. 47-48) es realitza a través de la distinció de les 

coordenades 0, que representa l’estructura cranial blau fluix, i les coordenades 0,15 

(dreta de l’eix) i -0,15 (esquerra de l’eix), representades en l’estructura blau fort. 

● PC1: La principal component 1 ens indica que a -0,15, les espècies tenen un

crani amb el lòbul parietal més alt i amb similar llargada a la mitja de tots els

homínids i a 0, 15 ens indica que el crani és més estret, baix i allargat respecte

el 0. És a dir, amb la PC1 podem observar diferències morfològiques que

afecten a la part superior del crani (lòbul parietal).
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● PC2: Aquesta component ens mostra el canvi morfològic del crani respecte al

lòbul occipital. A -0,15, aquest se situa per sobre de la mitja i a 0,15, per sota.

Això vol dir que el crani s’ha engrandit i arrodonit.

● PC3: La principal component 3 ens indica que a -0,15, les espècies tenen un

crani amb la part frontal més alta i amb gairebé la mateixa forma que la mitja,

mentre que a 0,15 ens indica que el crani és més baix i allargat respecte el 0.

És a dir, amb la PC3 podem observar diferències morfològiques que afecten a

la part frontal del crani, on se situen els punts de l’infraorbitari i el vèrtex

(figs. 47-48).

Fig. 47. Component 1 respecte la 

component 2 en l’eix de 

coordenades. 

Fig. 48. Component 1 respecte la 

component 3 en l’eix de 

coordenades. 
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CONCLUSIONS 

Finalment, les conclusions que es poden extraure fins el moment d’escriure 

aquest informe són les següents: 

● Com més capacitat cranial, més temps han estat presents a la Terra. Els darrers

homínids (Homo) que van trigar més en extingir-se es van valer principalment

de la seva intel·ligència. Van utilitzar mecanismes com el foc o armes per poder

sobreviure durant força temps.

Això demostra que la seva extinció succeís per canvis climàtics 

(glaciacions). En els prehomínids (Australopithecus), aquest fet no queda 

demostrat degut o a la major estabilitat climàtica o al menor detall del 

coneixement dels períodes glacials i interglacials. 

● Les migracions formen part de la natura animal. El fet que els primers homínids

consolidessin el viure en medi terrestre i s’augmentés progressivament la

capacitat cranial i l’activitat cerebral va permetre, entre d’altres aspectes més

ecològics, moure en grups cap a espais més favorables que permetien una

millor supervivència.

Podria ser doncs, una eina bàsica per a un possible canvi climàtic futur de 

cara a trobar nous espais per superar aquest moment desfavorable. 

● S’ha pogut observar que com més evolucionen les espècies, més complexes

són les eines fabricades pels diferents homínids. En la primera etapa de la

tecnologia lítica, Olduvaià, les eines eren molt senzilles. Bàsicament eren

pedres dentades senzilles. Per contra, en l’última, les eines que es fabricaven

eren més afilades i tallaven millor.

● Finalment, pel que respecta al tercer estudi hem pogut demostrar que és veritat

que l’augment del volum cranial ha permès una evolució clara de l’espècie.

Gràcies a les el·lipses representades en l’eix de coordenades elaborades amb

el programa MorphoJ, es pot observar com ha evolucionat morfològicament el

crani.
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Hi ha una gran separació entre el gènere Australopithecus i el gènere 

Homo, representats un més cap a l’extrem -0,15 i l’altre al 0,15, respectivament. 

Això significa que les teories sobre l’evolució de les diferents espècies 

d’homínids són totalment certes.  
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ANNEX II. 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI 
(MATERIAL PER L’ALUMNAT I PEL 

PROFESSORAT) 



PR01. ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DEL VOLUM CRANIAL 
 

NOM I COGNOMS   
CURS:   

DATA:    

 

UNA MICA DE TEORIA 

Molta gent no valora la utilitat del crani, una caixa òssia que                       
protegeix de cops i conté l'encèfal principalment. El crani és un ós                       
imprescindible ja que conté el cervell, que té la funció d’exercir un                       
control centralitzat sobre els altres òrgans del cos. 

El cervell actua sobre la resta de l'organisme per la generació de                       
patrons d'activitat muscular o per la producció i secreció de                   
substàncies químiques anomenades hormones. Aquest control           
centralitzat permet respostes ràpides i coordinades davant els               
canvis que es presentin en el medi ambient. 

 

 

OBJECTIUS 

● Comparar el volum cranial de diferents espècies d’homínids: A. afarensis, H. neanderthalensis, A.                         
garhi, H. antecessor, H. heidelbergensis, H. sapiens, H. georgicus, A. robustus, H. habilis, H.                           
ergaster, P. boisei, H. sapiens sapiens, H. erectus, A. africanus i A. gethiopicus. 

● Observar com ha evolucionat el cervell al llarg de la història. 

 

MATERIALS 

● Diferents ranis d’homínids. 

● Sorra o arròs per determinar el volum cranial. 

● Graella d’Excel per anotar els resultats. 

 

METODOLOGIA 

● Separar cada crani i omplir de sorra o arròs el seu interior. 

● Determinar el valor del volum del seu interior a partir de la mesura en una proveta del material                                   
col∙locat dintre del crani. 

● Buscar bibliografia sobre els volums cranials del motlles estudiats. 

● Comparar els dos valors per determinar l’error relatiu del càlcul experimental respecte el valor                           
bibliogràfic. 

● Fer cerca d’informació del període de vivència de cada espècia i analitzar la possible relació entre                               
les dues variables: volum cranial i època de vivència. 



IMATGES DEL PROCEDIMENT  IMATGES DEL PROCEDIMENT 

 

TAULA A OMPLIR 
    VOLUMS CRANIALS (cm3) 
HOMÍNIDS    BIBL.  BIBL. AV.  EXP.  % ERROR 

           

           

           

           

           

           

           

 

GRÀFICS 

RELACIÓ ENTRE EL VOLUM CRANIAL I L’EDAT 
DE VIVÈNCIA DELS HOMÍNIDS ESTUDIATS 

RELACIÓ ENTRE EL VOLUM CRANIAL I 
L’ANTIGUITAT DE L’HOMÍNID 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA PRÀCTICA 
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PR02. ESTUDI DEL VOLUM CRANIAL A PARTIR DELS PUNTS HOMÒLEGS 
 

NOM I COGNOMS   
CURS:   

DATA:    

 

UNA MICA DE TEORIA 

És molt important estudiar l’evolució vasant nos en el                 
canvi cranial de les diferents espècies. 

Per estudiar com han anat evolucionant els cranis de                 
diferents espècies al llarg del temps, podem afegir punts                 
homòlegs (Landmarks) en punts concrets d’aquest.           
Aquests punts es poden col∙locar mitjançant cranis             
basats en dades reals i tridimensionals. 

 

 

OBJECTIUS 

● Valorar l’evolució morfològica del crani de les diferents espècies que han existit al llarg del temps 

● Elaborar gràfiques que demostrin l’evolució cranial 

 

MATERIALS 

● Programa informàtic Landmark Editor 

 

METODOLOGIA 

Els passos a seguir per poder realitzar un estudi comparatiu de l’evolució del volum cranial de les diferents                                   
espècies d’homínids són els següents: 

● Obrir el programa Lanmark Editor (prèviament encendre l’ordinador i instal∙lar el programa). 

● Pulsar FileNew [Brain.land] à botó dretImport (ply) à botó dretload...barra 

● Quan es realitzen els passos anteriors ja es poden col∙locar els punts que es volen estudiar. Per                                 
situar un punt: Single point, clicar a bloq mayús i col∙locar el punt (landmark) al lloc desitjat. 

Els punts que s’han de col∙locar al crani per realitzar un estudi comparatiu del volum cranial s’anomenen                                 
punts homòlegs. Els punts homòlegs són punts fixos que es poden trobar en qualsevol crani. 

Els punts es senyalitzen amb landmarks que és un punt craniomètric fix i que en tots els casos es troba en                                         
la mateixa posició, és a dir, és un punt homòleg. 

 



IMATGES DEL PROCEDIMENT  IMATGES DEL PROCEDIMENT 

 

PUNTS HOMÒLEGS 

NOM  DEFINICIÓ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

GRÀFIC  GRÀFIC 

EVOLUCIÓ CRANIAL DELS DIFERENTS 
HOMÍNIDS A PARTIR DELS LANMARKS  

COMPONENT 1 RESPECTE LA COMPONENT 
2EN L’EIX DE COORDENADES 

GRÀFICS  GRÀFICS 
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PR01. ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DEL VOLUM CRANIAL 
 

NOM I COGNOMS  CORRECCIÓ 
CURS:   

DATA:    

 

UNA MICA DE TEORIA 

Molta gent no valora la utilitat del crani, una caixa òssia que                       
protegeix de cops i conté l'encèfal principalment. El crani és un ós                       
imprescindible ja que conté el cervell, que té la funció d’exercir un                       
control centralitzat sobre els altres òrgans del cos. 

El cervell actua sobre la resta de l'organisme per la generació de                       
patrons d'activitat muscular o per la producció i secreció de                   
substàncies químiques anomenades hormones. Aquest control           
centralitzat permet respostes ràpides i coordinades davant els               
canvis que es presentin en el medi ambient. 

 

 

OBJECTIUS 

● Comparar el volum cranial de diferents espècies d’homínids: A. afarensis, H. neanderthalensis, A.                         
garhi, H. antecessor, H. heidelbergensis, H. sapiens, H. georgicus, A. robustus, H. habilis, H.                           
ergaster, P. boisei, H. sapiens sapiens, H. erectus, A. africanus i A. gethiopicus. 

● Observar com ha evolucionat el cervell al llarg de la història. 

 

MATERIALS 

● Diferents ranis d’homínids. 

● Sorra o arròs per determinar el volum cranial. 

● Graella d’Excel per anotar els resultats. 

 

METODOLOGIA 

● Separar cada crani i omplir de sorra o arròs el seu interior. 

● Determinar el valor del volum del seu interior a partir de la mesura en una proveta del material                                   
col∙locat dintre del crani. 

● Buscar bibliografia sobre els volums cranials del motlles estudiats. 

● Comparar els dos valors per determinar l’error relatiu del càlcul experimental respecte el valor                           
bibliogràfic. 

● Fer cerca d’informació del període de vivència de cada espècia i analitzar la possible relació entre                               
les dues variables: volum cranial i època de vivència. 



   

 

TAULA A OMPLIR 

HOMÍNIDS  VOLUMS CRANIALS (cm3) 
BIBL.  BIBL. AV.  EXP.  % ERROR 

Australopithecus 
afarensis  (“Lucy”)  380430  405  402,1  0,72 

Australopithecus boisei    500550  525  614,48  17,04 

Homo erectus 
pekinensis  Home de Pekin  9151225  1070  1368,05  27,8 

H.erectus rhodesiensis  Home de Rhodèsia  1230  1230  998,85  18,7 

H. sapiens 
neanderthalensis  Home de Neanderthal  1600  1600  1625,98  1,6 

Homo sapiens sapiens  Home de CroMagnon  1600  1600     

Homo sapiens sapiens  Actual  1400  1400  1182,2  15,15 

 

GRÀFICS 

RELACIÓ ENTRE EL VOLUM CRANIAL I L’EDAT 
DE VIVÈNCIA DELS HOMÍNIDS ESTUDIATS 

RELACIÓ ENTRE EL VOLUM CRANIAL I 
L’ANTIGUITAT DE L’HOMÍNID 
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PR02. ESTUDI DEL VOLUM CRANIAL A PARTIR DELS PUNTS HOMÒLEGS 
 

NOM I COGNOMS  CORRECCIÓ 
CURS:   

DATA:    

 

UNA MICA DE TEORIA 

És molt important estudiar l’evolució vasant nos en el canvi cranial                     
de les diferents espècies. 

Per estudiar com han anat evolucionant els cranis de diferents                   
espècies al llarg del temps, podem afegir punts homòlegs                 
(Landmarks) en punts concrets d’aquest. Aquests punts es poden                 
col∙lococar mitjançant cranis basats en dades reals i               
tridimencionals. 

 

 

OBJECTIUS 

● Valorar l’evolució morfològica del crani de les diferents espècies que han existit al llarg del temps 

● Elaborar gràfiques que demostrin l’evolució cranial 

 

MATERIALS 

● Programa informàtic Landmark Editor 

 

METODOLOGIA 

Els passos a seguir per poder realitzar un estudi comparatiu de l’evolució del volum cranial de les diferents                                   
espècies d’homínids són els següents: 

● Obrir el programa Lanmark Editor (prèviament encendre l’ordinador i instal∙lar el programa). 

● Pulsar FileNew [Brain.land] à botó dretImport (ply) à botó dretload...barra 

● Quan es realitzen els passos anteriors ja es poden col∙locar els punts que es volen estudiar. Per                                 
situar un punt: Single point, clicar a bloq mayús i col∙locar el punt (landmark) al lloc desitjat. 

Els punts que s’han de col∙locar al crani per realitzar un estudi comparatiu del volum cranial s’anomenen                                 
punts homòlegs. Els punts homòlegs són punts fixos que es poden trobar en qualsevol crani. 

Els punts es senyalitzen amb landmarks, que és un punt craniomètric fix i que en tots els casos es troba en                                         
la mateixa posició, és a dir, és un punt homòleg. 

 



PUNTS HOMÒLEGS 

Basion (s0):  Punt mitjà de la vora anterior del foramen occipital (el foramen màgnum). 

Inion (s1):  Punt de trobada de la línia occipital (nucal) superior amb el pla sagital                         
mitjà. Es correspon generalment amb la protuberància occipital externa. 

Vèrtex (s2):  Punt mitjà més alt del crani en el pla sagital mitjà. 

Sagital posterior torus (s3):  Punt del crani que es troba a la línia sagital posterior al torus. 

Opistocranium (s4):  Punt de l'escata de l'occipital que, en el pla sagital, es troba més allunyat                           
del punt glabel∙la. Pot coincidir amb el punt inion. 

Constricció (s5):  Punt situat al lateral del crani posterior a la sutura frontal zigomàtica. 

Eurion (s6):  Punt més lateral del neurocrani, pot situarse en el parietal o en l'escata                         
del temporal. 

Apòfisi mastoide (s7):  És una projecció arrodonida que se situa darrere del conducte auditiu                     
extern i constitueix un punt d'inserció dels músculs. 

Porion (s8):  Punt més còncau en la vora superior del meat auditiu extern. 

Post foramen màgnum (s9):  Punt posterior al foramen magnum. 

S10:  Punt mitjà entre el vèrtex (s2) i l’opistocranium (s4) en la línia sagital del                           
crani. 

Infraorbitari (s11):  Punt situat a sota de la cavitat ocular. 



GRÀFIC  GRÀFIC 

EVOLUCIÓ CRANIAL DELS DIFERENTS 
HOMÍNIDS A PARTIR DELS LANMARKS 

COMPONENT 1 RESPECTE LA COMPONENT 
2EN L’EIX DE COORDENADES 
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ANNEX III.

GRÀFICS MORPHO J









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX IV. 
 

EL TREBALL MÉS ENLLÀ DE L’INSTITUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL PROJECTE MÉS ENLLÀ DE L’INSTITUT 

La presentació del projecte al BCN BIO PRO ( ) va ser un primer pas que es va donar de cara a                                         1

avaluar el treball. Aquesta fira de recerca va tenir lloc el dia 23 de novembre al Parc de Recerca                                     

Biomèdica de Barcelona (PRBB) (fig.1). 

Fig. 1. Participants del BCN BIO PRO 
Font: Ivan Nadal 

Fig. 2. Un moment de la meva explicació. 
Font: Ivan nadal 

Es va dividir en dues modalitats: ponències i presentació de pòsters. En el meu cas, viag ser                                 

seleccionada, juntament amb dos treballs més que portava el meu tutor, l’Ivan Nadal, en el format de                                 

pòster.  

Una vegada feta la presentació a l’auditori, ens vam desplaçar fins la plaça que hi ha a l’entrada del                                     

complex, on un total de 24 treball em van acompanyar durant un parell d’hores. L’entrada era lliure,                                 

encara que nosaltres ens vam acreditar. Nosaltres mateixos i visitants de fora podrien veure i valorar                               

la nostra feina.  

En general, va semblar molt interessats en la meva feina i crec que aquesta experiència ha estat                                 

molt positiva i satisfactoria, perquè t’ajuda a perdre la por a l’hora de parlar en públic. 

1 BCN BIO PRO SCIENCE MEETING 2015: www.bcnbiopro.cat 
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