
 

 

 

 



UNITAT 1: LA CÈL.LULA 

 

1. Tots els éssers vius estén formats per cèl.lules I aqeustes esten constutiudes 

per biomolecules. Completa el quare següent basat en les biomolecules. 

Biomolècules 
orgàniques 

Funció Exemples 

 
Glúcids 

  

 
Lípids 

  

 
Proteïnes 

  

 
Âcids nucleics 

  

 

2. El dibuix següent és una composició que representa dos grans tipus de cèl.lules. 

A B

 

 

a) A quin tipus de cèl.lules corresponen A i B? 

En que has basat la resposta? 



b) Anomena les estructures indicades. 

c) Indica en quin lloc de la cèl.lula tindrien lloc aquests procesos 

-CO2+H2O+sals minerals→ glucosa+O2 

-Duplicació cromatina 

-Glucosa+O2→CO2+H2O+energía 

-pas de substàncies provinents de l’exterior cel.lular 

 

3. Indica si aquestes afirmacions són pròpies de la respiració cel.lular (R) o de la 

fortsíntesi (F) o ambdues : 

-Produeix diòxid de carboni   -Té lloc als mitocondris 

-Té lloc als cloroplasts   -Produeix oxigen 

-Utilitza energia lluminica   -Utilitza glucosa 

-La realitzen les plantes   -La realitzen els animals 

-Produeix energia química   -Produeix molècules orgàniques 

4. Indica si les cèl.lules següents són autòtrofes o heteròtrofes 

a) Cèl.lules de la fulla d’un rouer 

b) Cèl.lula muscular d’una persona 

c) Cèl.lules de l’arrel d’una margarida 

d) Cèl.lules  de l’aparell digestiu d’una gat. 

5. Indica les funcions del següents orgànuls cel.lulars: 

a) Cloroplasts 

b) Mitocondri 

c) Aparell de Golgi 

d) Ribosoma 

e) Nucli 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITAT 2. Funcions del regne animal 

6. Respon a les següents peguntes: 

 Quina diferència hi ha entre nutrició i alimentació? 

 Per què els animals necessiten fer la digestió dels aliments que 

consumeixen? 

 Per què necessitem oxigen? 

 Quines característiques han de tenir les superfícies d’intercanvi gasós? 

 Per què les esponges i les meduses no necessiten òrgans respiratoris? 

 

7. Indica quin sistema circulatori (Obert, Tancat senzill, Tancat doble) té cada un 

dels animals següents: 

 Mosca 

 Salmò 

 Vaca 

 Formiga 

 Camaleó 

 Abella 

 Ballena 

 Tigre 

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

a) L’intercanvi gasós el realitzen exclusivament les plantes. 

b) Tant les plantes com ela animals eliminen residus produïts pel metabolisme 

c) Els animals necessiten fer el procés digestiu per transformar els aliments en 

substàncies mès senzilles. 

d) Els èssers vius autòtrofs i heteròtrofs són capaços de produir la seva pròpia 

matèria orgànica a partir de substàncies inorgàniques senzilles 

 

9. Completa les frases següents amb la paraula adequada. 

a) El sistema                           regula i coordina les funcions mitjançant la 

producció d’hormones. 

b) Les                                    són cèl.lulesespecialitzades a transmetre informació 

en forma d’impulsos nerviosos. 

c) El sistema endocrí està constituït per 

 

 

 



10. Indica si les accions següents són voluntàries o involuntàries: 

 El ritme del cor augmenta quan corres 

 Retirar la ma ràpidament quan l’apropes la al foc 

 Un conill gira el cap en sentir un soroll en un matoll 

 Agafar un llapis per escriure 

11. Completa la taula 

 Tipus de 
fecundació 
(Externa/inter
na) 

Vivípar/ovípar Reproducció 
asexual /sexual 

Homeoterm/poi
quilotemr 

Peix     

Amfibi     

Rèptil     

Ocell     

Mamífer     

 

UNITAT 3. L’ECOSISTEMA 

12. Construeix una cadena tròfica amb èssers vius que ens vam explicar durant la 

nostra visita al Parc de Collserola. 

 

 

 

 

 

UNITAT 4. CANVIS EN EL RELLEU TERRESTRE 

13. Què és la meteorització? Quants tipus n’hi ha? 

 

 

 

 

 

14. Dibuixa els trams d’un riu i assenyalaa les següents parts: Curs superior, curs 

mitjà, curs inferior. Erosió , transport, sedimentació, menadre, desembocadura 



15. Dibuixa i anomena les capes de l’estructura interna del planeta segons el model 

físic i químic 

 

 

 

16. Relaciona: 

a) Granit 

b) Basalt    1. Roques plutòniques 

c) Conglomerat   2.Roques filonianes 

d) Pissarra    3. Roques volcàniques 

e) Calcària     4. Roques metanòrfiques 

f) Carbó    5. Roques sedimentàries 

g) Gneis 

h) Marbre 

i) Aplita 

j) Sílex 

17. Dibuixa un vlvà i assenyala les següents parts: cràter, Piroclasts, lava, Cambra 

magmàtica, ximeneia, con volcànic 

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI: 

18. Dibuixa una cèl.lula vegetal similar a la que vam veure al laboratori i indica les 

parts que vam diferenciar 

 

 

19. Explica els diferents tipus de reproducció vegetal que vam veure al laboratori. 

 

 

 

20. Per què creus que el elgrater de les aus tè una musculatura mès gruixuda i 

diferent que la del pap? 

 

 




