
 

 

 

 

 

 

TREBALLS DE RECUPERACIÓ 

CIÈNCIES NATURALS 

1r d’ESO 
  



ACTIVITATS 

1. Quin tipus de cèl·lules tenen els organismes del regne dels protoctists? 

 

 

2. Respon les preguntes següents: 

a. Quin tipus d’éssers vius són les algues? 

b. Què les caracteritza?. 

c. En quins grups es divideixen? 

d. Quina és la principal diferència que hi ha entre els organismes del regne dels protoctists i els 

del regne de les moneres? 

 

 

3. Completa les frases següents 

a. Les malalties produïdes per la invasió d’un microorganisme s’anomenen  

b. Les malalties es transmeten d’un individu malalt a un de sa per 

c. Els antibiòtics són un mètode                                                                       per combatre les malalties. 

 

 

4. Respon les preguntes següents: 

a. Quina funció té la flora intestinal? 

b. Quins microorganismes la formen? 

c. Quins microorganismes ens causar malalties? 

d. Com es diuen en general, els bacteris que produeixen malalties a les persones i als altres 

éssers vius? 

e. Què és el període d’incubació d’una malaltia? 

 

 

5. Defineix vacuna i antibiòtic en un full a part, i explica en què es diferencien. 

 

 

6. Encercla les afirmacions falses i digues per què ho son: 

a. El període d’incubació d’una malaltia és el temps que triguen a produir-se els efectes causats 

per una infecció. 

 

b. Les vacunes i els antibiòtics són mètodes preventius que eviten que desenvolupem 

determinades malalties. 

 

c. Per prevenir les malalties infeccioses és important la higiene corporal i el consum de begudes 

i aliments en bon estat. 

 

d. Els microorganismes es transmeten d’un individua a una altre de sa per contagi. 

 

 

7. Identifica a quin tipus d’éssers vius ens referim a continuació: 

a. Unicel·lulars, heteròtrofs, amb cèl·lula eucariota i es desplacen per mitjà de flagels, cilis o 

pseudòpodes. 

 

b. Unicel·lulars amb cèl·lula procariota, majoritàriament heteròtrofs i es reprodueixen per 

bipartició. 

 

c. Unicel·lulars o pluricel·lulars amb cèl·lula eucariota, autòtrofs, amb cloroplasts i són aquàtics. 

 

 

8. Indica a quin tipus d’organismes o estructura corresponen les descripcions següents. 

a. Són organismes pluricel·lulars de nutrició autòtrofa. 

b. No són cèl·lules autèntiques, sempre són paràsits obligats. 

c. Són organismes amb cèl·lules procariotes, amb nutrició autòtrofa o heteròtrofa 

 



9. Completa les afirmacions següents: 

a. El calze està format per unes fulletes verdes i petites que protegeixen la flor fins que aquesta 

s’obre anomenades 

 

b. Si la planta recupera la posició inicial que s’atura l’estímul extern, es tracta d’una resposta 

 

 

c. El procés per mitjà del qual la planta degrada les substàncies orgàniques per obtenir energia 

s’anomena 

 

d. La superfície de les arrels presenta una gran quantitat de                               pels quals la 

planta absorbeix l’aigua i les sals minerals. 

 

10. Encercla les afirmacions falses i digues per què ho són: 

a. La saba bruta i la saba elaborada són transportades per tota la planta per mitjà dels vasos 

conductors. 

b. Durant la respiració, la planta absorbeix diòxid de carboni i expulsa oxigen. 

c. La clorofil·la degrada les substàncies orgàniques per obtenir l’energia que necessiten les 

cèl·lules. 

d. L’aigua i les sals minerals són absorbides pels estomes, situats a l’anvers de les fulles. 

 

11. Respon aquestes preguntes: 

a. Per on absorbeixen aigua les molses? 

 

b. On es localitzen les espores de les molses? 

 

c. I les espores de les falgueres? 

 

 

12. És el mateix un bolet que un fong? Per què? 

 

13. Indica la part de la planta que menges d’aquests aliments: 

a. Coliflor: 

b. Enciam: 

c. Pastanaga: 

d. Mongeta tendra: 

e. Carxofa: 

f. Pebrot: 

 

14. Els cactus tenen fulles molt petites i en forma d’espines. Explica en un full a part quins avantatges 

creus que pot representar aquesta característica per al cactus i quines altres característiques els 

permeten sobreviure al desert. 

 

 

 

15. Ordena les etapes que tenen lloc en la nutrició de la planta. 

 El diòxid de carboni entra a la planta a través de les estomes. 

 La saba bruta puja des de l’arrel fins a les fulles. 

 Es desprèn oxigen i es forma la saba elaborada. 

 L’arrel absorbeix l’aigua i les sal minerals del sòl, i es forma la saba bruta. 

 La saba elaborada és transportada a totes les parts de la planta. 

 Les cèl·lules de les parts verdes del vegetal fan la fotosíntesi. 

 



 

16. Esmenta tres propietats específiques de la matèria: 

 

 

17. Explica per què l’aire és matèria, encara que no el puguem veure. 

 

 

18. Respon les preguntes següents. 

a. Què és una magnitud física? 

 

b. Com s’expressa el resultat d’una mesura? 

 

 

c. Què s’anomena quantitat i què s’anomena unitat? 

 

 

19. Expressa en metres aquestes longituds: 

 

25 mm 
 

 1,2 km  

5,3 dam  5000 micres  
 

20. Respon aquestes preguntes: 

a. Quina és la unitat de superfície en el sistema internacional d’unitats? 

 

b. Quines diferències hi ha entre el volum d’un cos i la capacitat que té? 

 

21. Quina capacitat en ml té un recipient el volum del qual és de 2 dm3 ? 

 

 

22. En alguns països com ara la Gran Bretanya, encara no utilitzen el sistema internacional d’unitats, 

sinó un sistema d’unitats propi. Per exemple, mesuren la distància en milles (una milla equival a 

1,609 quilòmetres). L’aeroport de Heathrow està situat a 16 milles del centre de Londres. L’aeroport 

de Girona-Costa Brava està a 12 quilòmetres de Girona. Quin dels dos aeroports està més lluny 

de la ciutat corresponent? 

 

23. Relaciona amb fletxes les dues columnes: 

 

Metres Capacitat d’un refresc 
Tones Profunditat del mar 
mg Capacitat d’un bidó d’aigua 
km Distància entre dues ciutats 
cl Massa d’una aspirina 
Litres Massa d’un elefant 

 

24. Respon les qüestions següents: 

a. Quina informació dóna la magnitud del volum d’un objecte? 

 

b. Com es mesura el volum d’un sòlid geomètric? 

 

c. Com mesuraries el volum d’un líquid? 

 

d. Si un l. d’aigua té la massa d’1 kg. Quina és la densitat de l’agua, expressada en kg/l? 

 

e. I expressada en g/cm3? 



 

25. L’aire de l’atmosfera té el 21% d’oxigen. On hi ha més oxigen, a l’aire de l’atmosfera o a les roques 

de l’escorça terrestre? 

 

26. Escriu una definició de mineral que contingui les quatre característiques que l’identifiquen. 

 

 

27. Quina relació hi ha entre els minerals i les roques? 

 

 

28. De les característiques següents, encercla les que no són pròpies dels minerals: 

a. És inorgànic. 

b. És una mescla de dues substàncies. 

c. Té una composició química homogènia. 

d. És artificial. 

e. És natural. 

f. És matèria orgànica. 

 

29. Quina diferència hi ha entre els silicats i els no-silicats? 

 

 

30. El diamant és un mineral format únicament per carboni. A quina classe de minerals pertany? 

 

 

31. Encercla les afirmacions falses i raona per què ho són: 

a. Els exemplars d’un mateix minerals tenen propietats diferents segons les variacions que 

presentin en la composició. 

 

b. Els minerals amorfs són minerals els components dels quals estan disposats de manera 

ordenada. 

 

c. Les roques estan constituïdes per minerals. 

 

d. Els minerals tenen un origen inorgànic, poden ser naturals o artificials i tenen una composició 

química variada. 

 

32. Relaciona les preguntes següents: 

 

Guix  

Miques Interior d’una massa de roca fosca 

Feldspats Altres pressions i temperatures 

Calcita Cristal·lització de substàncies dissoltes en l’aigua 

Olivina  

  

33. Respon les preguntes següents: 

a. Què és la duresa? 

 

b. Com es mesura? 

 

c. Com es duu a terme l’anàlisi per conèixer la duresa d’un mineral? 

 

d. Quina duresa donaries a un mineral que es pot ratllat amb el talc? 

 

34. El guix, igual que la mica, es pot separar en làmines fent servir una navalla. Quina propietat 

comparteixen? 

  



35.  

Observa els dibuixos i escriu quines teories sobre 
l’univers es corresponen amb cadascun dels 
esquemes següents, i qui les va proposar en cada 
cas. 

 
a. 
b. 

 

 
 

36. Llegeix i respon: 

“En la Grècia antiga s’explicava la història d’Orió el caçador, un gegant capaç de vèncer qualsevol 

animal. Tenia un caràcter molt sanguinari, i per això la deessa Gea, la seva mare, el va castigar: li 

va enviar un escorpí, que el va picar i li va causar la mort. 

El déu Zeus va col·locar Orió i l’escorpí al cel, però els va situar de manera que no es poguessin 

trobar mai; per això veiem Orió al cel durant l’hivern, i l’Escorpí durant l’estiu.” 

 

a. Com es diu el conjunt d’aquestes històries que parlen dels déus? 

 

b. Es pot considerar que són una bona explicació de l’origen dels estels? 

 

c. Com es diu el conjunt d’estels que componem aquestes figures? 

 

d. Es troben realment agrupades d’aquesta manera o solament es veuen així des de la Terra? 

 

37. Escriu quin és el cúmul de galàxies, la galàxia i el sistema planetari als quals pertany la Terra: 

 

Cúmul de galàxies: Galàxia: Sistema planetari: 
. 

38. Sabent que la distància que hi ha entre el Sol i la Terra és d’una unitat astronòmica i que des del 

Sol fins a Plutó hi ha 38,4 unitats astronòmiques, calcula en un full a part, a quants quilòmetres es 

troba Plutó de la Terra. 

 

 

39. Descriu, en un full a part, com és el Sol, pel que fa als aspectes següents: la composició, la 

temperatura i els moviments que fa. 

 

40. Respon: 

a. Quins són els dos moviments que presenten tots els planetes? 

b. Com es diu el pla imaginari on es troba l’òrbita terrestre? 

c. Quins planetes s’anomenen gegants gasosos? 

d. Per què reben aquest nom? 

 

41. Escriu el nom dels planetes del sistema solar i numera’ls segons la distància al Sol, començant pel 

més proper. 

 

 

42. Indica a quin planeta correspon cadascuna d’aquestes oracions: 

a. Té el nombre més gran de satèl·lits. 

b. És el més proper al Sol. 

c. És el més gran del sistema solar. 

  



 

43. Escriu en un full a part quines característiques fan de la Terra un planeta únic en el sistema solar. 

D’aquestes característiques, digues quines són indispensables per a la vida tal com existeix a la 

Terra. 

 

44. Respon aquestes preguntes: 

a. En quin sentit gira la Terra, cap a l’est o cap a l’oest? 

 

b. Per on surt el Sol i per on es pon? 

 

45. Si l’eix de rotació fos perfectament perpendicular a l’eclíptica, hi hauria estacions al nostre planeta? 

Per què? 

 

 

46. La Terra fa un gir complet sobre el seu eix cada 24 hores. Quantes marees baixes tindrà un punt 

de la costa en aquest temps? 

 

 

47. Quines formes de relleu dels fons oceànics estan relacionades amb l’activitat volcànica? 

 

 

48. A mesura que s’arriba a profunditats més grans en el medi aquàtic, hi ha menys plantes i menys 

algues. A què és degut aquest fet? 

 

 

49. Quina utilitat tenen els anys de traspàs? 

 

 

50. Respon aquestes preguntes: 

a. A quines zones de la Terra se succeeixen les quatre estacions? 

b. Quines són aquestes estacions? 

c. Quina és la causa més important de les estacions? 

 

51. Completa les afirmacions següents: 

a. El camp magnètic de la Terra protegeix els éssers vius de 

 

b. La temperatura mitjana de la Terra és del voltant de 

 

c. A la Terra hi ha una gran                                      com ara terratrèmols i volcans. 

 

d. El                          es produeix gràcies a la temperatura de la Terra i les lleugeres variacions 

que hi tenen lloc. 

 

e. La                                ha evolucionat al nostre planeta al llarg de milers de milions d’anys fent 

que converteixi la Terra en única al sistema solar. 

 

52. Encercla les afirmacions falses: 

a) Hi ha serralades als continents i als oceans, formades per cadenes muntanyoses. 

b) El Sàhara, a l’Àfrica, és una gran plataforma continental. 

c) Les formes oceàniques són planes molt extenses, situades en zones poc profundes dels 

oceans. 

d) Els volcans submarins són enormes relleus aïllats que en alguns casos sobresurten de la 

superfície. 


