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L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València publica hui al Diari Oficial de la Província de València 
l’anunci de l’extracte de l’acord de la Junta de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de concessió de 
subvencions per a entitats musicals destinades a l’adquisició d’instruments musicals.

Formes part de la Junta Directiva de la societat Musical del teu barri i has de presentar aquesta infor-
mació perquè tota la junta els membres de la societat, sòcies i socis, músics i familiars, hi estiguen as-
sabentats de les bases i els terminis.

En la teua intervenció (3-4 minuts) has de tindre en compte els punts i la informació següents:

Cultura i activitats artístiques

Monòleg

• Salutació

• Presentació de la subvenció

• Beneficis per a la societat: diners, instruments, prestigi...

• Termini de presentació

• Destinataris: orquestres, bandes, corals, grups de danses...

• Responsabilitat dels beneficiaris amb l’ús i cura dels instruments

• Comiat
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Llegiu la introducció del tema i els suggeriments.

Escolliu tres o quatre idees per incloure-les en la vostra exposició. Si voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies.

Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

El treball col·laboratiu és una expressió que designa la suma d’esforços d’un grup per assolir una meta 
comuna.

Treball col·laboratiu

Monòleg

• Treball col·laboratiu = treball en equip o cooperatiu

• Organització jeràrquica tradicional vs. autonomia als membres implicats

• Respecte cap a la manera de treballar dels altres

• Més esforç i responsabilitat o més fàcil de treballar?

• És més eficaç que la forma tradicional?
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Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

L’eficàcia dels castics al segle XXI
Els sistemes educatius han variat molt al llarg del temps i per sort queda lluny aquella frase de “la lle-
tra, amb sang entra”, que feia referència al fet que educar amb mà dura era la millor manera d’inculcar 
coneixements als nens. Actualment el recurs del castic es fa servir poc, tant per pares com per educa-
dors, que l’han substituït per conductes de reforç positiu.

Els castics

Monòleg

• Les normes de conducta

• Castics eficaços?

• Les noves tecnologies

• Alternatives al castic
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Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

Què és un nínxol del mercat
Com a exemples per a entendre el que pot ser un nínxol de mercat, podem trobar, per exemple, l’ali-
mentació. Davant la consolidació del veganisme i l’auge dels productes naturals, els supermercats que 
ofereixen menjar i beguda d’aquest tipus han crescut com l’escuma. Els consumidors necessitaven tro-
bar els seus aliments i els supermercats específics van començar a créixer fins a límits insospitats. I, a 
partir d’ací, els restaurants, els llocs de menjar ràpid…
Es va trobar un nínxol de mercat i es va aprofitar. I així, moltíssims més. Òbviament, si tot està unit a 
Internet i a la Xarxa 2.0, també podem trobar nínxols de mercat a l’altre costat de la pantalla de l’ordi-
nador o del telèfon mòbil. 
Actualment, els exemples més recents els trobem, sobretot, a l’hora de realitzar comandes a domicili. 
No solament parlem de menjar, sinó també de compres de qualsevol producte.

Economia

Monòleg

• Importància d’emprendre un projecte en l’actualitat

• Nínxol del mercat, necessitat social o estratègia de màrqueting?

• Efecte positiu o negatiu en la societat

• Importància del nom en els projectes
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El mot ‘clon’ prové de la paraula grega klon, que vol dir 
branqueta, en al·lusió als esqueixos utilitzats per moltes 
plantes com a sistema de reproducció asexual. És una pa-
raula molt ben triada, atés que la reproducció per esquei-
xos no és res més que un sistema de clonació reproductiva 
natural. De la mateixa manera, el mot clonació fa referèn-
cia al procés pel qual s’obtenen clons.

En el llenguatge científic, la paraula clonació es fa servir 
per indicar un procés mitjançant el qual s’obté una còpia 
idèntica, des del punt de vista genètic, de qualsevol entitat 
biològica. Quan diem des del punt de vista genètic volem 
dir: exactament amb els mateixos gens o el mateix geno-
ma. La clau d’aquest concepte és que la nova entitat bio-
lògica ha de ser del mateix tipus que l’original. En aquest 
sentit, podem clonar un gen, quan obtenim nous gens que 
són còpies idèntiques d’un gen determinat; una cèl·lula, 
quan obtenim noves cèl·lules que contenen exactament el 
mateix material genètic que la cèl·lula original; i organis-
mes, quan obtenim un nou organisme les cèl·lules del qual 
contenen exactament el mateix genoma que les cèl·lules 
de l’organisme original. 

A vegades, durant les primeres etapes del desenvolupa-
ment humà, quan el zigot es comença a dividir, l’embrió es 
trenca pel mig i genera dos “mitjos” embrions. Tot sovint, 
aquests dos “mitjos” embrions continuen el procés de 
desenvolupament amb normalitat, i es converteixen en 
dos embrions independents. Aquests embrions generen 
bessons monozigòtics, univitel·lins o idèntics, anomenats 
així perquè procedeixen d’un sol zigot, comparteixen el 
mateix vitel, que és el conjunt de substàncies nutritives 
dipositades al citoplasma dels oòcits, i són genèticament 
idèntics, respectivament. Si els dos “mitjos” embrions no 
acaben d’independitzar-se, es formen germans siamesos, 
que naixen units per una part del seu cos i que poden 
compartir alguns òrgans. 

Quan parlem de clonació, en primer lloc, hem de dife-
renciar entre les dues possibilitats que aquesta tècnica 
ens ofereix: la clonació reproductiva i la clonació tera-
pèutica. La primera és aquella de la qual tots hem sentit 
a parlar: la generació d’organismes sencers idèntics 
genèticament, una aplicació a la qual s’ha donat molta 

rellevància mediàtica, però que en realitat té molt poques 
aplicacions pràctiques realistes. La clonació terapèutica, 
per altra banda, és l’aplicació en la qual s’han centrat els 
esforços dels científics per les seues repercussions en 
el camp de la medicina. Consisteix en un procés experi-
mental destinat a produir cèl·lules adultes diferenciades, 
com neurones, cèl·lules del pàncrees, etc., genèticament 
i immunològicament idèntiques a les d’un organisme ja 
nascut, per tal que puguen ser utilitzades de manera per-
sonalitzada en trasplantaments. Poc després que l’equip 
d’Ian Wilmut obtinguera el primer mamífer clònic, l’ovella 
Dolly, un altre grup de recerca va obtenir, per manipulació 
genètica d’un únic gen, embrions de granota sense cap. La 
generació d’aquests embrions va fer que algú suggerira 
la possibilitat d’obtenir embrions humans clònics també 
sense cap i, per tant, sense consciència ni possibilitats 
de supervivència, els quals podrien ser emprats com a 
font d’òrgans per a trasplantaments. Argumentaven que 
aquesta opció evitaria el temut rebuig, ja que no hi hauria 
cap diferència genètica ni immunològica entre el pacient 
i l’òrgan a trasplantar, alhora que solucionaria el proble-
ma de l’escassetat d’òrgans. Si bé es cert que l’obtenció 
d’òrgans d’aquesta manera evitaria el temut rebuig, els 
problemes ètics que presenta fan que proposar-ho sigui 
una gran irresponsabilitat, comparable a la dels anuncis 
de clonatge d’éssers humans. Aquests anuncis, amb poca 
base científica i nul·la aplicabilitat pràctica, són contrapro-
duents per a la ciència en general i per a la medicina re-
generativa en particular, atès que donen una idea errònia 
dels objectius i les possibilitats reals d’aquesta disciplina 
científica, i generalment són fets per persones que tan sols 
busquen una primera plana als mitjans de comunicació. 
Cal puntualitzar que el clonatge terapèutic no pretén en 
absolut generar embrions o fetus humans sense cap però 
amb tots els altres òrgans formats, la qual cosa seria ètica-
ment molt reprovable i fins i tot un acte criminal, sinó pro-
duir grups de cèl·lules en condicions de laboratori, totes 
del mateix tipus (nervioses, musculars, del pàncrees, etc.), 
que puguin ser utilitzades en trasplantaments.

Eureka, BIOLOGIA, octubre de 2007

Què vol dir clonar?

Clonació

Monòleg

Llegiu el text següent i prepareu un monòleg d'uns 4 minuts aproximadament en què expresseu la 
vostra opinió sobre el tema de què s’hi parla.


