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NENO OU NENA. QUE CARA TERÁ?

MATERIAL NECESARIO
Tesoiras, pegamento de barra, pinturas de cores, táboa de cromosomas humanos recortable.

FUNDAMENTO
A información xenética que determina como somos cada un de nós, está nos nosos cromosomas.
Durante o proceso da meiose, que orixina os respectivos gametos dos nosos pais (óvulos e
espermatozoides), as súas características hereditarias combínanse ao chou. Posteriormente, grazas á
fecundación, estes gametos atoparanse tamén de forma aleatoria, dando un resultado: todos somos
únicos e diferentes.
Os nosos antepasados, o azar e tamén o ambiente son os responsables do aspecto que finalmente temos.
Nesta práctica imos a simular cada unha das etapas necesarias para a formación dun novo ser humano,
considerando nelas información referente ao aspecto da cara: cor do pelo, dos ollos, forma do queixo, etc.

PROCEDEMENTO
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Buscamos parella para realizar a simulación.
Recortamos cada un dos 46 cromosomas polas liñas continuas e dobramos polas de puntos,
pegando as dúas metades: deste xeito cada integrante da parella disporá de 23 parellas de
cromosomas homólogos. Observade que no material para recortar inclúense (marcado entre
frechas) dous pares de cromosomas sexuais XX e XY.
Gametoxénese. Para simular a gametoxénese cada “pai/nai” debe de lanzar ao aire os seus 23
pares de cromosomas de xeito que será o azar o que decida de que lado caen. A meiose deixa
sobre a mesa 23 cromosomas boca arriba, con de terminada información. O óvulo da “nai” terá
necesariamente o cromosoma sexual X, pero o espermatozoide do “pai” poderá ter X ou Y; disto
dependerá o sexo da futura criatura.
Fecundación. Para simular a fecundación xuntamos os cromosomas paternos azules e maternos
rosas, e ordenámolos por parellas, tendo coidado en non darlle a volta para non modificar a
información que a cada un lle tocou.
Nacemento. Co cariotipo do neno xa ordenado, anotamos a información dos diferentes xenes
(alelos) para cada parella de cromosomas. Para o último par podedes ter XX, é unha nena! Ou ben
XY, un neno!. Poñédelle nome.
Desenvolvemento. O tempo pasa e o neno medra. Consultando a táboa, debuxade a cara do
meniño empregando distintas cores. O seu aspecto físico será o resultado da información dos
alelos, condicionado polo ambiente no que vive.
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Departamento de Ciencias. Centro ARTAI

FABRICANDO CARAS

Departamento de Ciencias. Centro ARTAI

ACTIVIDADES.
a) Completa o cadro cos resultados obtidos despois da “Fecundación”
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b) Debuxade a cariña do voso fillo/filla. O seu resultado físico será o resultado da información dos seus
alelos, condicionado polo ambiente no que vive.
c) Fíxate no xen que determina o tipo de pelo (cromosoma 7) e no fenotipo que mostrar as persoas WW,
ww e Ww. ¿Hai dominancia completa neste xen? Explica a resposta.
d) Cantos cromosomas ten unha célula do teu fígado? E do teu pulmón? E un óvulo? Como se orixinou
cada unha delas, por meiose ou mitose? A que se debe que a información xenética dos óvulos non sexa a
mesma en todos?

