
L’origen de la vida 



Què és la vida? 

“La vida és un sistema químic auto mantingut capaç 
d’experimentar evolució darwiniana” 

“La vida és informació replicable a l’abric d’una membrana” 

“La vida és desequilibri, i imprimeix en l’ambient les  
petjades d’aquest desequilibri” 



Què és la vida? 

Nutrients residus 

Alguna cosa capaç de néixer, créixer, mantenir-se, respondre a estímuls externs, 
reproduir-se i morir. 
 
El que preval en el temps és la informació genètica.  La vida és informació 
lluitant per persistir.  



Què és la vida? 

Nutrients residus 

A l’interior es produeixen una enorme quantitat de reaccions químiques que 
fan que la unitat viva pugui realitzar les funcions d’un ésser viu.  
 
A l’interior: molt ordre. A l’exterior: desordre. La vida és una illa molt ordenada 
en un medi molt desordenat. Per a estar ordenada crea més desordre a 
l’exterior.  



Què és la vida? 

Nutrients residus 

Hi ha 2 tipus d’organismes: 
 
• Autòtrofs: Creen matèria orgànica a partir de substàncies inorgàniques o llum 
• Heteròtrofs: Creen matèria orgànica a partir de substàncies orgàniques 



Què és la vida? 

Unitat bàsica: cèl·lula 

Cèl·lula animal                       Cèl·lula vegetal   

Cèl·lula procariota 



Què és la vida? 

Biomòlecules: 
• Carbohidrats 
• Lípids 
• Proteïnes 
• Àcids nucleòtids 

Totes elles formades per C,H,O,N,P,S 



Carbohidrats 
Biomolècules formades per C,H,O,N 



Carbohidrats 

Els carbohidrats són la principal font d’energia de tots els éssers vius 

També forma part de 
la membrana cel·lular 
i de la paret cel·lular 
en fongs i plantes 



Lípids 
Biomolècules formades per C,H, poc O 



Lípids 

Els lípids formen les membranes cel·lulars i les parets cel·lulars. 
Són reserves d’energia. 



Proteïnes 
Biomolècules formades per C,H, O, N, S 



Proteïnes 

Les proteïnes estan formades per unitats més petites: aminoàcids  



Proteïnes L’evolució ha escollit 20 aminoàcids diferents 



Proteïnes 

Els aminoàcids s’uneixen i formen cadenes de proteïnes llargues 



Proteïnes 

Les proteïnes tenen vàries funcions: 
• Funció estructural 
• Funció enzimàtica 

 

Els enzims catalitzen les reaccions químiques 



Metabolisme 



Metabolisme 





Fotosíntesis-respiració  

6 CO₂ + 6 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2  
 

Diòxid de carboni + aigua + llum → hexosa + oxigen + aigua 
 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energia 

 

Hexosa + oxigen  diòxid de carboni + aigua + energia 

Fotosíntesis: 

Respiració: 



Àcids nucleics 

Biomolècules encarregades d’emmagatzemar, transmetre i expressar la 
informació genètica i de fabricar les proteïnes 
 
2 tipus: ADN i ARN 
 
 



Àcids nucleics 

Formats per cadenes de nucleòtids 
ADN: Adenina, timina, citosina i guanina 
ARN: Adenina, citosina, guanina i uracil 

 
 



Àcids nucleics 



Àcids nucleics 



La vida 

Procés cada cop més complex i fora de l’equilibri 

Molècula  Orgànul  Cèl·lula  Teixit  Òrgan  Sistema  Organisme 



La vida 

Mecanisme de l’evolució  

Charles Darwin 



L’evolució  



L’evolució  



L’arbre de la vida 



L’arbre de la vida 





L’evolució  

Grans moments de l’evolució: 
 
• ADN 
• Fotosíntesis 
• Cèl·lula eucariota 
• Organismes multicel·lulars 
• Reproducció sexual 
• Moviment 
• Visió 
• Sang calenta 



LUCA 

LUCA 



LUCA 

Last Universal Common Ancestor: Darrer ancestre universal comú 

LUCA és el primer ésser viu?  NO 

Química prebiòtica                            Primers éssers vius                                     LUCA 



Primers éssers vius 

Aminoàcids 
Sucres senzills 

? 
Proteïnes 

Àcids nucleics 

? 
Ésser viu 

Àcids nucleics  
 
 

Proteïnes 

Sintetitzen 
Ajuden a 

sintetitzar ? ARN 



Primers éssers vius 

El món de l’ARN 



Primers éssers vius 

El món de l’ARN 



On apareix la vida? 

Planures intermareals 

Atmosfera amb molt hidrogen i 
una mica de metà i amoníac: 
CH4 NH3 CO H2O 
 
Atmosfera semblant a Júpiter.  



On apareix la vida? 

1924: Aleksander Oparin 
1929: John Burdon Sanders Haldane 
 
Evolució química: en els mars primitius es generaria una sopa orgànica cada 
cop més complex fins a formar cèl·lules simples 

1953:  Stanley Lloyd Miller 
 Harold Urey 
 
Van fer els primers experiments per a crear 
matèria orgànica  



On apareix la vida? 



On apareix la vida? 

• 1959:  Joan Oró 
 
 Va obtenir adenina a partir d’àcid cianhídric 
 
• Joan Oró i Stanley Lloyd Miller 
 
 Van obtenir guanina 
 
• Altres científics 
 
 Van obtenir citosina i timina 



On apareix la vida? 

Però l’atmosfera terrestre primitiva no era així: 
• Hi havia molt poc hidrogen. 
• La radiació UV del Sol trencava les molècules d’amoníac i de metà. 
• El vulcanisme de la Terra va omplir l’atmosfera de diòxid de carboni. 

UV 

CO2  N2  H2O 



On apareix la vida? 

Sistemes hidrotermals 



On apareix la vida? 

Aquests ecosistemes no depenen de la 
llum del Sol sinó de l’energia química. 



On apareix la vida? 



On apareix la vida? 

Avantatges dels sistemes hidrotermals: 
 
• El fons del mar no estava tan exposat als impactes de meteorits de la superfície 

de la Terra 
• Els gasos que surten de les fumaroles són idonis per a la creació de la vida.  



On apareix la vida? 

Fora de la Terra: panspèrmia 
 
Els elements prebiòtics s’hauria creat en un altre indret (Mart o Venus són els més 
probables, però també poden ser asteroides i cometes) i haurien arribat a la Terra. 



On apareix la vida? 

Cometa 67P (2014) 



On apareix la vida? 

Meteorit Murchison (1969, Austràlia) 
Contenia aminoàcids: glicina, alanina, àcid glutamínic, etc... 



On apareix la vida? 

Meteorit ALH84001 (Antàrtida, 1984) 
Conté aminoàcids però segurament és contaminació 
Conté formes semblants a nanobactèries 





Hadeà 

Arqueà 

Arqueà 

Proterozoic 

Proterozoic 
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4.570 M anys – 3.800 M anys  

HADEÀ 

4.600 4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 

Hadeà 

• Eó que dura 760 milions d’anys. 
• El nom prové de “Hades”, que vol dir infern. 
• Es forma la Terra. 
• Es forma la Lluna. 
• Dues grans etapes: Formació Gran bombardeig tardà 
          Gran bombardeig tardà  Indicis vida 

 
• Apareixen els primers petits continents. 
• Apareixen els oceans. 
• Apareix l’atmosfera. 

 
• Indicis origen de la vida. 

 
 



4.570 M anys – 3.800 M anys  

HADEÀ 

4.600 4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 3.800 

Hadeà 

Formació  
de la Terra 

Formació  
de la Lluna 

Gran bombardeig 
tardà 

La Terra es refreda 
Es forma atmosfera 
Es formen oceans 

Es formen petits continents 
Apareix vida ? 

Primers indicis 
vida 



4.570 M anys – 3.800 M anys  Hadeà 



3.800 M anys – 2.500 M anys  

ARQUEÀ 

3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 

Arqueà 

• Eó que cobreix gairebé un terç de tota la vida de la Terra. 
• La Terra es va refredant lentament. Al principi emetia 3 vegades més de calor 

i al final n’emetia 2 vegades més. 
• La temperatura era semblant a l’actual (El Sol emetia un 66% de l’energia 

actual, però els gasos hivernacles eren molt majors). 
 

• Activitat volcànica molt alta. Activitat tectònica més intensa que l’actual. 
• Hi havia petits protocontinents. Es podrien haver format els primers 

continents: Vaalbarà, Ur.   
 

• La vida es diversifica. Organismes procariotes: bactèries i arquees.  
• Organismes quimiosintètics (no requereixen llum solar per obtenir energia). 
• Organismes fotosintètics. 

 



3.800 M anys – 2.500 M anys  

ARQUEÀ 

3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 

Arqueà 

Continent  
Ur? 



3.800 M anys – 2.500 M anys  

ARQUEÀ 

3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 

Arqueà 

Primers indicis 
vida 

Primeres proves  
de vida 

 
Fotosíntesis Organismes procariotes: 

Arquees i bactèries 



Fòssils químics 

• 3.800 milions anys: òxids de ferro + silicats (Isua, Groenlàndia) 
• 3.850 milions anys: roques carbonatades (Akilia, Groenlàndia) 



Fòssils químics 

El Carboni del CO2  pot estar en 3 isòtops diferents: C-12, C-13 o C-14 

Els éssers vius assimilen millor el C-12    proporció C-13/C-12 menor 
Les roques assimilen igualment els dos  proporció C-13/C-12 major 
 



Fòssils morfològics 

• 3.600 milions anys: Microfòsils de Bitter Springs 
Chert (Austràlia). Segurament cianobacteris. 
 

• 3.500 milions anys: Microfòsils de Marble Bar 
(Austràlia). Cianobactèries i bactèries anaeròbies. 
 

• 3.450 milions anys: Fòssils de Warrawoona 
(Austràlia). Estromatòlits. 
 

• 2.850 milions anys: Fòssils de Fortescue 
(Austràlia). Cianobactèris, organismes 
fotoautòtrofs.  



Fòssils morfològics 

Estromatòlits 
laminacions de formes diverses 
formades per la captura i fixació 
de partícules carbonatades per 
part dels cianobacteris 



Fotosíntesis 

6 CO₂ + 6 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2  
 

Diòxid de carboni + aigua + llum → hexosa + oxigen 
 



Respiració  

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energia 

 

Hexosa + oxigen  diòxid de carboni + aigua + energia 



Respiració  

Respirar amb oxigen dóna  
molta més energia a les cèl·lules 
 
Les cèl·lules poden créixer molt 
més. 



Arquees i bactèries 



Arquees i bactèries 

Arquees Bactèries 



Arquees i bactèries 



Arquees extremòfiles 

Les arquees foren descobertes 
en aigües termals volcàniques 

Els ARMAN són un nou grup 
d'arqueobacteris descobert 

recentment en drenatge miner àcid 



3.800 M anys – 2.500 M anys  Arqueà 



2.500 M anys – 544 M anys  

PRPOTEROZOIC 

2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 900 700 

Proterozoic 

• Al principi de l’eó la temperatura és molt baixa i la Terra es podria haver gelat 
tota: glaciació huroniana. 

• Es creen i es destrueixen diferents supercontinents: Columbia, Rodinia, Pannotia. 
• Amb el supercontinent Rodinia: molt fred i sec, molt albedo. Glaciació total.  
• Es comença a omplir l’atmosfera d’oxigen. 
• Es crea la capa d’ozó. 



2.500 M anys – 544 M anys  

PROTEROZOIC 

2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 900 700 

Glaciació 
huroniana Supercontinent 

Columbia 

Supercontinent 
Rodinia 

Proterozoic 

Terra bola  
de neu 

Supercontinent 
Panotia 



Domini dels bacteris fotosintètics. 
Al principi l’oxigen va oxida S i Fe. Després va omplir els oceans i finalment va saltar a 
l’atmosfera. 

Creixement de l’oxigen 



Es forma la capa d’ozó   
O2 + O  O3  
 
Absorbeix gran part de la radiació UV 

Capa d’ozó 



Capa d’ozó 



2.500 M anys – 544 M anys  

PRPOTEROZOIC 

2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 900 700 

Proterozoic 

• Predomini dels bacteris fotosintètics: omplen l’ambient d’oxigen.  
• Queden desplaçats els organismes anaeròbics. 
• Es produeixen 3 de les grans revolucions de l’evolució: Apareixen les cèl·lules 

eucariotes, la reproducció sexual i els organismes pluricel·lulars.  

Primeres  
cèl·lules  

eucariotes 

Primers 
organismes 

pluricel·lulars 
Aparició 

reproducció 
sexual 

Biota període 
ediacàric 



Cèl·lules eucariotes 



Cèl·lules eucariotes 

• Les procariotes no tenen nucli, les eucariotes sí. 
• En les eucariotes el material genètic està dins el nucli, en les procariotes està 

escampat per tota la cèl·lula.  
• Les procariotes mesuren entre 0,1 i 5 micres, les eucariotes entre10 i 100 micres. 
• Les eucariotes poden tenir moltes més formes diferents que les procariotes. 
• Totes les procariotes tenen membrana cel·lular, les eucariotes no totes.  
• Els organismes pluricel·lulars estan fets de cèl·lules eucariotes.  
• Les procariotes sempre es reprodueixen asexualment, les eucariotes es poden 

reproduir asexualment o sexualment.  



Cèl·lules eucariotes 

Les cèl·lules eucariotes provenen de cèl·lules procariotes 



Reproducció sexual 

Reproducció asexual 

Reproducció sexual 



Reproducció sexual 

Asexual Sexual 

Requereix 1 progenitor Requereix 2 progenitors 

Un sol organisme fa còpies exactes 
d’ell mateix 

Els dos gamets es fecunden i formen 
un zigot 

Bactèries, Arquees, algunes plantes i 
fongs, pocs animals 

Animals, plantes amb flor, alguns 
fongs 

Descendència idèntica al progenitor Descendència diferent als 
progenitors 

Ràpid i fàcil, sense variació genètica Variabilitat genètica però requereix 
més temps 



Organismes pluricel·lulars 

• Les cèl·lules s’associen i especialitzen 
per a construir éssers vius cada 
vegada més complexes i més 
independents del seu entorn. Major 
mida. 
 

• Els primers devien ser agrupaments 
cel·lulars. Algues del regne dels 
protoctistes. 



Proterozoic 2.500 M anys – 544 M anys  



Paleozoic-Cambrià 

CAMBRIÀ 

PALEOZOIC 

550 540 530 520 510 500 490 

541 M anys – 485 M anys  



Paleozoic-Cambrià 

• El continent Rodinia es trenca en subcontinents.  
• Clima suau entre dos ´períodes glacials, més càlid que l’actual. 
• Al no existir grans masses continentals, els corrents de l’oceà podien 

circular i no es formava gel 
 

541 M anys – 485 M anys  

CAMBRIÀ 

PALEOZOIC 

550 540 530 520 510 500 490 



Paleozoic-Cambrià 541 M anys – 485 M anys  

• Explosió del cambrià. 
• Apareixen molts organismes multicel·lular i grans fossilitzables.  
• 50 grans grups d’organismes apareixen sobtadament. 
• La majoria dels phyla actual ja apareixen. 
• Tota la vida és marina 

 
 

Primers animals 
(cordats, vertebrats i 

artròpodes) 

Cordats marins 
Peixos sense mandíbula 

CAMBRIÀ 

PALEOZOIC 

550 540 530 520 510 500 490 



Paleozoic-Cambrià 541 M anys – 485 M anys  



Paleozoic-Cambrià 541 M anys – 485 M anys  



Paleozoic-Ordovicià 485 M anys – 443 M anys  

ORDOVICIÀ 

PALEOZOIC 

490 480 470 460 450 440 



485 M anys – 443 M anys  

• La temperatura segueix càlida-temperada fins al final del període, quan baixa i es 
formen casquets al pol sud. 

ORDOVICIÀ 

PALEOZOIC 

490 480 470 460 450 440 

Paleozoic-Ordovicià 



485 M anys – 443 M anys  

• Apareixen les primeres plantes terrestres 
• Apareixen els primers animals d’aigua dolça 
• Al final hi ha una extinció massiva 

Primeres plantes 
terrestres 

Primers animals  
d’aigua dolça 

Extinció 
massiva 

ORDOVICIÀ 

PALEOZOIC 

490 480 470 460 450 440 

Paleozoic-Ordovicià 



485 M anys – 443 M anys  Paleozoic-Ordovicià 



Extinció ordovicià-silurià 443 M anys  

• Espècies desaparegudes: 85% 
• Possibles causes: Fort vulcanisme, escalfament global i anòxia. Potser també 

l’explosió d’una supernova propera.  
• Desaparició de grans depredadors com els orthoceres o els Eurypterida va 

propiciar el desenvolupament dels peixos.  



Paleozoic-Silurià 443 M anys – 416 M anys  

SILURIÀ 

PALEOZOIC 

445 440 435 430 425 420 



Paleozoic-Silurià 443 M anys – 416 M anys  

• Puja la temperatura 
• Nivell del mar més alt que mai. Molta zona inundada 
• Els continents es comencen a agrupar 

SILURIÀ 

PALEOZOIC 

445 440 435 430 425 420 



Paleozoic-Silurià 443 M anys – 416 M anys  

Peixos  
amb dents 

Primers animals 
terrestres 

(artròpodes) 

Plantes 
vasculars de 

terra 

SILURIÀ 

PALEOZOIC 

445 440 435 430 425 420 

• Apareix un gran nombre de fòssils de vida terrestre, sobretot planetes petites.  
• Apareixen peixos amb ossos i amb dents.  
• Apareixen els primers animals terrestres (artròpodes) 



Paleozoic-Silurià 443 M anys – 416 M anys  



Paleozoic-Silurià 443 M anys – 416 M anys  



Paleozoic-Devonià 416 M anys – 359 M anys  

DEVONIÀ 

PALEOZOIC 

420 410 400 390 380 370 360 



Paleozoic-Devonià 419 M anys – 359 M anys  

• Alta activitat tectònica. Lauràsia i Gondwana s’acosten. Es crea el continent 
Euramèrica. Es tanca l’oceà Japet. 

• Temperatura alta, més alta que l’actual 
• CO2  12 vegades el nivell actual 

DEVONIÀ 

PALEOZOIC 

420 410 400 390 380 370 360 



Paleozoic-Devonià 419 M anys – 359 M anys  

Primers insectes 
sense ales 

Primers  
arbres 

Peixos sense 
dents en aigua 

dolça 

• Diversificació de les plantes terrestres. 
• Primers insectes i aranyes ocupen hàbitats terrestres.  
• Al final d’aquest període els arbres es van estendre per les maresmes. 
• Abundants peixos. Es diversifiquen. Primers taurons i altres tipus.  
• Alguns peixos van desenvolupar quatre extremitats (primers tetràpodes) i 

sortien de l’aigua per alimentar-se, tornant a l’aigua. 

Primers  
tetràpodes 

Extinció 
massiva 

DEVONIÀ 

PALEOZOIC 

420 410 400 390 380 370 360 



Paleozoic-Devonià 419 M anys – 359 M anys  



Extinció devonià-carbonífer 359 M anys  

• Espècies desaparegudes: 80% 
• Possibles causes: Ploma mantèl·lica.  Extinció a pulsacions, durant 20 milions 

anys.  



Paleozoic-Carbonífer 359 M anys – 299 M anys  

CARBONÍFER 

PALEOZOIC 

360 350 340 330 320 310 300 



Paleozoic-Carbonífer 359 M anys – 299 M anys  

CARBONÍFER 

PALEOZOIC 

360 350 340 330 320 310 300 

• Durant la primera part del Carbonífer la temperatura segueix alta i humida. 
• Durant la darrera part el clima es refreda. Glaciacions a Gondwana perquè es 

trasllada cap el sud.  
• Concentració d’oxigen major que avui en dia.  



Paleozoic-Carbonífer 359 M anys – 299 M anys  

CARBONÍFER 

PALEOZOIC 

360 350 340 330 320 310 300 

Primers  
amfibis 

Primers  
rèptils 

Primeres 
paneroles 

Primers cargols 
de terra 

• L’alta temperatura i humitat provoca una gran creixement de les selves i de les 
falgueres.  

• Els insectes evolucionen fins a tenir el seu aspecte modern.  
• Gràcies a la gran concentració d’oxigen, alguns animals són molt grans 

(libèl·lules, centpeus, etc..)  
• Gran expansió d’amfibis que dominen els hàbitats terrestres i reemplaçats 

consecutivament pels rèptils.   
• Fa 305 milions d’anys hi ha un col·lapse de les selves tropicals  carbó actual 

 

Col·lapse 
selves 



Paleozoic-Carbonífer 359 M anys – 299 M anys  



Paleozoic-Carbonífer 359 M anys – 299 M anys  



Paleozoic-Permià 299 M anys – 252 M anys  

PERMIÀ 

PALEOZOIC 

300 290 280 270 260 250 



Paleozoic-Permià 299 M anys – 252 M anys  

• Es forma un supercontinent. 
• La temperatura segueix baixa fins al final del període quan torna a augmentar. 

 

PERMIÀ 

PALEOZOIC 

300 290 280 270 260 250 



Paleozoic-Permià 299 M anys – 252 M anys  

Extinció 
massiva 

Primers  
Vertebrats de 
sang calenta 

PERMIÀ 

PALEOZOIC 

300 290 280 270 260 250 

• Els mars estan plens de braquiòpodes, equinoderms i mol·luscs. 
• Grans esculls de corall. 
• Els peixos antics ja han desaparegut. Dominen els peixos ossis i els taurons. 
• La fauna terrestre ve dominada primers pels amfibis i cada vegada més pels 

rèptils. Alguns rèptils són mamiferoides, dels quals procedirien els mamífers.  



Paleozoic-Permià 299 M anys – 252 M anys  



Paleozoic-Permià 299 M anys – 252 M anys  



Extinció permià-triàsic 252 M anys  

• Espècies desaparegudes: 90% 
• Possibles causes: Impacte meteorit de 40-50 km. 



Mesozoic-Triàsic 252 M anys – 201 M anys  

TRIÀSIC 

MESOZOIC 

260 250 240 230 220 210 



252 M anys – 201 M anys  

• Temperatura alta. Al final del període baixa fins a valors actuals 
• CO2  5 vegades el nivell actual 

Mesozoic-Triàsic 

TRIÀSIC 

MESOZOIC 

260 250 240 230 220 210 



252 M anys – 201 M anys  

Primers  
dinosaures 

Primers  
Peixos teleostes 

Primeres  
mosques 

Primers  
mamífers 

Primers  
Taurons moderns 

Extinció 
massiva 

Mesozoic-Triàsic 

TRIÀSIC 

MESOZOIC 

260 250 240 230 220 210 

• Comença el regnat dels rèptils 
• Apareixen els grans rèptils, els dinosaures, que omplen tots els níxols 

ecològics: terra, mar i aire.  







Extinció triàsic-juràssic 201 M anys  

• Espècies desaparegudes: 70% 
• Possibles causes: Separació Pangea, erupcions volcàniques massives. 
• Desaparició de molts arquosaures, deixa via lliure a la supremacia dels 

dinosaures.  



Mesozoic-Juràssic 201 M anys – 145 M anys  

PALEOZOIC 

FANEROZOIC 
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201 M anys – 145 M anys  

PALEOZOIC 

FANEROZOIC 

200 190 180 170 160 150 

• Comença a obrir-se el supercontinent Pangea en Nord-
amèrica, Euràsia i Gondwana. 

• L’oceà Atlàntic i el mar de Tetis encara eren estrets. 
• Clima càlid i sense indicis de glaciació. 

 
 

Mesozoic-Juràssic 



201 M anys – 145 M anys  

PALEOZOIC 

FANEROZOIC 

200 190 180 170 160 150 

Primers  
Mamífers amb 

mandíbules 
rudimentàries 

Primeres  
aus 

Mesozoic-Juràssic 

• Domina la vegetació subtropical 
• Els dinosaures segueixen dominant-ho tot.  
• Apareixen els gran dinosaures herbívors i carnívors. 
• Apareixen els primers ocells primitius a partir d’una branca dels dinosaures. 





Mesozoic-Cretaci 145 M anys – 65 M anys  
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145 M anys – 65 M anys  

PALEOZOIC 

FANEROZOIC 

150 140 130 120 110 90 80 70 

• El supercontinent Pangea s’acaba de fragmentar en els continents actuals.  
• L’oceà Atlàntic s’eixampla i Sud-amèrica se’n va cap a l’oest. 
• Gondwana es trenca a mesura que l’Antàrtida i Austràlia se separen d’Àfrica. 
• La temperatura segueix alta.  

Mesozoic-Cretaci 



145 M anys – 65 M anys  

PALEOZOIC 

FANEROZOIC 

150 140 130 120 110 100 90 80 70 

Primeres 
plantes 

fanerògames 

Primeres 
plantes amb 
fulles i flor 

Primeres  
serps 

Extinció 
massiva 

Mesozoic-Cretaci 

• Els dinosaures segueixen diversificant-se. 
• Apareixen les primeres plantes amb fulles i flor. 
• Apareixen les primeres serps. 





Extinció cretaci-paleògen 65 M anys  

• Espècies desaparegudes: 75% 
• Possibles causes: Caiguda meteorit 10-15 km. 
• Desaparició dels dinosaures excepte els aeris (aus), donant via lliure als mamífers.  

Límit K-T (1000 vegades més iridi) 



Extinció massiva 65 M anys  



Cenozoic-Paleogen 65 M anys – 23 M anys  

PALEOGEN 

CENOZOIC 
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65 M anys – 23 M anys  Cenozoic-Paleogen 

PALEOGEN 

CENOZOIC 

65 60 55 50 45 40 35 30 25 

• L’oceà Atlàntic segueix creixent. 
• La Índia puja ràpidament cap a l’Àsia. 
• Nord-Amèrica i Groenlàdia se separen. 
• L’Antàrtida i Austràlia se separen. 
• La temperatura descendeix 



65 M anys – 23 M anys  

Primers  
primats 

Primers  
cavalls 

Primers  
Parents de la 

balena 

Primers  
antropoides 

Cenozoic-Paleogen 

PALEOGEN 

CENOZOIC 

65 60 55 50 45 40 35 30 25 

• Després de l’extinció dels dinosaures, comença el regnat dels mamífers.  
• Els mamífers comencen a ocupar tots els nínxol ecològics.  
• Aparició dels primers primats i els primers èquids (cavalls antics). 





23 M anys – 2,6 M anys  

NEOGEN 

CENOZOIC 

25 20 15 10 5 

Cenozoic-Neogen 



23 M anys – 2,6 M anys  Cenozoic-Neogen 

NEOGEN 

CENOZOIC 

25 20 15 10 5 

• Els continents ja són molt semblants als actuals.  
• L’istme de Panamà connecta el nord i el sud d’Amèrica. 
• La Índia continua colisionant amb Àsia i forma l’Himalàia. 
• El nivell del mar baixa i crea uns punts de terra entre diferents continents.  
• La temperatura segueix baixant. Els pols es congelen. 

 



23 M anys – 2,6 M anys  

Primers  
Mamífers 
rumiants 

Disseminació 
aus canores 

Disseminació 
Simis primitius 
Africa Central  

Disseminació 
cavalls  

Disseminació 
balenes i dofins 

Els primats es 
dispersen 

d’Àfrica a Europa 

Disseminació 
porcs i camells 

Primats parents 
dels humans 

Primera prova 
bipedisme 

Primers 
hipopòtams i 
mamuts 

Cenozoic-Neogen 

NEOGEN 

CENOZOIC 

25 20 15 10 5 





Cenozoic-Quaternari 2,6 M anys – Avui  

QUATERNARI 

CENOZOIC 

2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 



Cenozoic-Quaternari 2,6 M anys – Avui  

QUATERNARI 

CENOZOIC 

2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 

• Època de glaciacions 
• Apareix l’homo sapiens 




