
TREBALL D’ESTIU de Naturals                                                                  

1er Eso 

 

1-Quina teoria actual explica l’origen de l’Univers 

2-Quina es la unitat mes útil per mesurar les distancies a l’Univers? A quina unitat 

de mesura equival la distancia entre el  Sol i la Terra? Quants quilometres son? 

3-Escriu el nom dels planetes en ordre creixent segons la seva distancia al Sol 

4-Per que quan a l’hemisferi nord es estiu, a l’hemisferi Sud es hivern? 

5-Justifica la necessitat d’afegir al nostre calendari un dia cada quatre anys. 

6-Que és la lluna plena? .Dibuixa la posició en que es troben el Sol, la Terra i la 

Lluna per originar aquesta fase lunar 

7-Quina diferencia hi ha entre un eclipsi de Sol i un eclipsi de Lluna? Dibuixa-ho. 

8-Relaciona les fases lunars amb el mes i la setmana 

9-Quines son les causes de les estacions 

10-Com es diu el camí que recorren els planetes?. Quants moviments tenen els 

planetes i com es diuen? 

11-Per què l’aire de l’atmosfera no s’escapa cap a l’espai? 

12-De que ens protegeix la capa d’ozó? En quina capa de l’atmosfera es troba 

l’ozó? 

13- Quin tipus de núvols coneixes? 

14-Que son els vents? Que els produeix? 

15-Per que apareixen els núvols? 

16-Com es formen les precipitacions 

17-Que es el clima? Quin es el clima de Catalunya? 

18-Quines son les principals variables que ens permeten classificar el clima? 

19-Que son les isòbares? 

20- Que es un mapa meteorològic? 

21- D’on provenen les aigües subterrànies? 



22-Suposa que ets una gota d’aigua que surt del mar per evaporació. Fes un 

esquema del cicle que -Suposa segueix des que surt fins que retorna al mar en 

estat líquid. 

23- Que es la pressió atmosfèrica? Amb que es mesura? 

24-Diferencia entre anticicló i borrasca o depressió. Quines conseqüències 

provoquen? 

25-Perque l’aire calent puja i el fred baixa? Quines conseqüències provoca aquest 

fet? 

26-Diferencia entre aigua oceànica, continental i atmosfèrica. 

27-Digues tres raons de per què l’aigua es tan important per al essers vius. 

28-Explica per què a més altura hi ha menys pressió. 

29- Que es la hidrosfera? 

30-Com influeix l’aigua en la temperatura del nostre planeta? 

31-Classifica segons siguin o no éssers vius: flor, mosca, roca , ocell, elefant, arbre, 

ou, riu, larva, bacteri.  

32-Quines funcions fan tots els éssers vius? .Exemples.  

33-Quines condicions ha de complir un ésser viu per poder dir que ho es? . 

34-Diferencia entre matèria orgànica i inorgànica.  

35-Per a què serveix la nutrició?.  

36-Diferencia entre nutrició autòtrofa i heteròtrofa. 

37-Posa un exemple  on intervingui la funció de relació en un esser viu 

38-Per a què serveix la reproducció? Quins tipus de reproducció hi ha? Explica’ls breument.  

39-Quins son els tres punts de la teoria cel·lular?   

40- Dibuixa una cèl·lula i anomena  les seves parts.  

41-Digues 3 estructures que siguin característiques d’una cèl·lula vegetal.  

42-On es troba el material genètic de la cèl·lula?  

43-Posa 3 exemples de com la ma de l’home afecta la biodiversitat de les especies.  

44-Omple el quadre on correspongui.  

 

 heteròtrof autòtrof eucariota procariota 



bacteri     

Ésser humà     

parameci     

bolet     

pi     

 

45-Ordena de major a menor les següents categories: Mamífer, primat, animal, homo, 

vertebrat, homínid 

46-Digues tres característiques del regne animal. 

47-Que és un òrgan? 

48-Posa tres exemples  d’ éssers vius que presentin simetria bilateral, radial o no presentin  

simetria. 

49-Quina nutrició presenten els animals? 

50-Quina es la finalitat de la digestió? 

51-Digues els diferents aparells o maneres que tenen els animals per a respirar. 

52-Com ho fan els ocells per sustentar-se i airejar-se durant el vol? 

53- En la funció de relació intervenen diversos aparells. Quins? 

54-On es produeixen els òvuls i els espermatozous ? 

55-Que es la fecundació? I el zigot? 

56-Posa dos exemples de fecundació interna i fecundació externa. 

57- Que es un organisme hermafrodita? 

58-Que es la reproducció asexual?. Posa un exemple. 

59- Completa la taula:  

 peixos amfibis rèptils Ocells  mamífers 

Columna vertebral 
si/no 

     

Aparell respiratori     
branquial/pulmonar   

     

Recobriment del 
cos 

     

Regulació 
temperatura cos 
si/no 

     

Fecundació 

intern/externa 

     

Desenvolupament 
(ovípar, vivípar o 
ovovivípar) 

     

Medi  on viuen 
(aquàtic o 

terrestre) 

     

 

 



60- Digues dues característiques dels animals vertebrats? 

61-En quins diferents llocs es pot desenvolupar un embrió? 

62- Digues tres característiques dels peixos? 

63- Quines dues característiques presenten els amfibis relacionades amb la temperatura i 
amb la reproducció? 

64-Com respiren les granotes? 

65-Per que diem que  una serp es de sang freda? 

67-Com es la pell dels rèptils? Com es desplacen els rèptils? 

68-Totes les aus son voladores? 

69- Quina avantatja evolutiva representen les aus respecte al grup dels rèptils? 

70--De quina manera els mamífers es protegeixen del fred? 

71--Quantes extremitats tenen els mamífers  i com estan adaptades? 

72--Com s’alimenten les esponges? 

73--Que son els pòlips? I les meduses?. Com es reprodueixen? 

74--Omple el quadre: 

 classificació         cos característiques       medi exemples 

Cucs      

      

      

      

Equinoderms      

      

      

      

      

Mol·luscs      

      

      

      

artròpodes      

      

      

      

 

75- Com descriuries un insecte en general? 

76-Defineix els conceptes de litosfera, hidrosfera i atmosfera 

77-Es el mateix l’escorça terrestre que la litosfera?. Explica-ho 



78-Explica que son les plaques tectòniques. Que passa en la zona de contacte entre 

plaques?.  

79-Dibuixa una maqueta de l’estructura interna de la Terra  

80-Creus que el relleu terrestre serà el mateix ara que d’aquí a uns milions d’anys?. 

Explica-ho 

81-Diferencia entre mineral i roca 

82-Classifica les següents propietats segons siguin propietats mecàniques o químiques: 

elasticitat, fractura, color birefringència, duresa, lluentor 

83-Quins dos criteris s’utilitzen per classificar els minerals? 

84-Completa la taula: 

 

Roques magmàtiques  

intrusives Exemple 

................. Exemple: basalt 

Roques..........................................  

Detrítiques Exemple:............ 

............. Exemple:  calcaria 

.................. Exemple: carbó 

Roques metamòrfiques  

Originades a l’interior de l’escorça Exemple:..... 

................................... Exemple: sauló 

 

85-Fes un esquema que expliqui el cicle de les roques. Explica el fet que en 

determinades zones dels Pirineus es trobin fòssils marins 

86-Quins són els quatre òrgans principals dels vegetals? 

86-Quin tipus de cèl·lules formen els vegetals 

87-Quina característica tenen les cèl·lules  del teixit embrionari de les plantes?  

88-Quina funció tenen els teixits conductors de la planta? 

89-Digues tres característiques de les arrels. 

90-Fes un dibuix esquemàtic de tres tipus d’arrels diferents. 

91-Digues tres funcions que realitzi la tija. 

92-En que es diferencien  la tija aèria i tija aquàtica 

 



93-Posa sota de cada dibuix el nom del tipus de tija  i també si son tiges aèries o subterrànies.       

            

94-Quina és la funció de les fulles? 

95-Explica en que consisteix la fotosíntesi de les plantes i escriu la reacció que te lloc. 

96-Què passaria si no existissin les plantes? 

97-En què ens hem de fixar per diferenciar unes fulles d’altres. 

98-Diferència entre saba bruta i saba elaborada 

99-Les plantes respiren sempre o només de dia? 

100-Quina diferència hi ha entre fotosíntesis i respiració? 

101-Posa tres exemples on es vegi la funció de relació de les plantes 

102-Explica amb un exemple com es reprodueix un gerani asexualment i com sexualment? 

103-Què significa que el cicle vital d’una planta presenta dues generacions?  

104-Què és una llavor? Com es forma? 

 


