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DOCUMENTAL CHARLES DARWIN I L’ARBRE DE LA VIDA  

Charles Darwin and the Tree of Life, BBC, 2009, presentat per David Attenborough 

Enllaç (castellà): http://www.dailymotion.com/video/xp8ubq_charles-darwin-y-el-arbol-de-la-vida_tech 

- - - 

QÜESTIONARI per a que el realitzen els alumnes mentre veuen el documental a l’aula:  

1. Quantes varietats d’espècies s’estima que hi ha al món? 

2. La varietat de formes de vida al nostre planeta és sorprenent. Quants tipus de micos hi ha?          . 
i de ratpenats?             i d’escarabats?              i de plantes amb flors?                 . 

3. Segons la Bíblia, quins animals va crear Déu al quint dia? 

4. Quants anys tenia Darwin quan va salpar amb el Beagle el 1831 per a donar la volta al món? 

5. Quantes espècies d’escarabats va descobrir Darwin a Brasil en un sol dia? 

6. Quin cap marítim va rodejar el Beagle per aplegar a l’Oceà Pacífic? 

7. Qui era Richard Owen? 

8. Quants ous pot posar en un any una femella de mallerenga (en castellà herrerillo)? 

9. Com va anomenar Darwin al procés pel qual sobreviuen els més aptes? 

10. Com es deia la dona de Darwin? 

11. En quin lloc del món estava treballant el naturalista Alfred Russell Wallace quan li va enviar un 
paquet a Darwin el 1858? 

12. De quants exemplars va ser la primera edició de l’obra de Darwin L’origen de les espècies? 

13. D’on era bisbe Samuel Wiberforce? 

14. A què volia que es pareguera el Museu d’Història Natural de Londres el seu primer director 
Richard Owen? 

15. Segons un bisbe irlandés del segle XVII en quin any va ser la setmana de la creació de la Bíblia? 

16. Quin òrgan animal diuen els antievolucionistes que només ha pogut ser creat per un dissenyador 
sobrenatural? 

17. Quines plantes va conrear en grans quantitats Gregor Mendel per a investigar les lleis de 
l’herència en els sers vius? 

18. Segons la genètica amb quins animals estan relacionats els cangurs? 

19. Sobre quina època i en quin lloc va començar el complex arbre que representa la història de la 
vida? 

20. Quan van aparéixer els primers sers vius en la terra ferma? 

21. Quan van aparéixer els primers vertebrats en la terra ferma?  

22. Quina va ser l’única branca dels dinosaures que no va desaparéixer fa 65 milions d’anys? 

23. Amb quins animals estan emparentats els sers humans? 

24. Segons Darwin, els humans estem desvinculats del món natural? 


