
 

 

 

 

 

Aquests deures són obligatoris per als alumnes que han de recuperar la matèria al setembre. 

 

 Si us heu d’examinar al setembre (l’examen és de TOTA l’assignatura), els deures 
comptaran fins el 50% de la nota de recuperació (examen: 5 punts – deures: 5 punts), per 
a aquells alumnes que han cursat l’assignatura sense irregularitats ( assistint a les classes i  
presentant-se a tots els exàmens de l’assignatura). Data de lliurament: el dia de l’examen. 
 

 Aquests deures es poden fer a mà o a ordinador. 
 

CURS: 2017-18 

1.- El mètode científic 

1.1.-A través d’aquest article analitza els perills als quals està exposada la ciència i els 

avantatges que aporta la ciència a la societat. 

https://culturacientifica.com/2018/06/21/el-robado-prestigio-de-la-ciencia/ 

1.2.-Dissenya un experiment com per exemple persones que ingereixen un determinat aliment, 

animals exposats a unes hores de llum, objectes sotmesos a una acció… que et serveixi per 

formular una hipòtesi (recorda que ha de ser formulada en condicional o anar acompanyada 

d’un determinant com potser…); una variable independent ( que tu modifiques); una variable 

dependent ( que tu observes i pots mesurar o apreciar com canvia en funció de la variable 

independent) i unes variables controlades ( tota la resta de variables que han de ser iguals per a 

tots els grups investigats). 

Hipòtesi Potser… 
 

Variable independent  

Variable dependent  

Variables control  
 

Rèpliques Justifica la seva necessitat. 
 

Disseny de l’experiment 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/21/el-robado-prestigio-de-la-ciencia/


2.-L’Univers i el  Sistema Solar 

2.1.- Explica breument la informació que ens aporten els instruments  que utilitzem per estudiar 

i construir el model d’Univers. 

Diferents tipus de telescopis (llum visible, infraroig, ultraviolat...), radiotelescopis, El LIGO (Laser 

Interferometer Gravitational-wave Observatory, «Observatori d'ones gravitatòries per 

interferometria làser», IceCube... 

3.-La Terra 

3.1.-Els terratrèmols i el volcans són un risc natural per a la humanitat. Explica per què tenen 

lloc i per què estant localitzats en punts concrets del planeta. Com podem actuar o organitzar-

nos davant dels terratrèmols i les erupcions volcàniques? 

4.-L’origen de la vida 

4.1.- Descriu com tenen lloc els processos evolutius a partir de les següents paraules: mutacions 

preadaptatives i a l’atzar, variabilitat genètica dels individus, Selecció Natural i reproducció (a 

nivell d’espècie). 

4.2.-Visualitza el vídeo  i comenta com s’intenta explicar el paper de l’individu en l’evolució de 

l’espècie. 

https://youtu.be/AT30hMk5E3Y 

4.3.-“Recordem la divertida història[13] atribuïda a Richard Dawkins. Dos brontosaures veuen 

un Tiranosaure rex avançar cap a ells i comencen a córrer tan com poden. Al cap d’una estona 

un diu a l’altre: «Per què ens cansem tant? No tenim la més mínima oportunitat de córrer més 

de pressa  que un tiranosaure!» I l’altre li respon amb cinisme: «Jo no intento córrer més de 

pressa que el tiranosaure. Intento córrer més de pressa que tu!». La idea és recordar que el 

procés té menys a veure a una competència entre espècies, que a una competència a l’interior 

de cada espècie.” 

Per què la Selecció Natural afavorirà l’individu més ràpid? Com preveus que siguin alguns dels 

descendents del corredor més ràpid? Això suposarà una avantatge per a l’espècie? 

5.-Salut, malaltia i estils de vida- 

5.1.-Realitza un petit treball d’indagació sobre una malaltia que sigui del teu interès, on has 

d’explicar: 

Causa de la malaltia  

Vies de transmissió de la malaltia  ( si hi ha)  

Prevenció (si hi ha) o possibles millores en els pacients associades a uns 
determinats estils de vida. 

 

Símptomes  

Tècniques de diagnòstic que s’utilitzen per a la seva determinació  

Danys que provoca en el cos humà  

Possibles tractaments  

Desenvolupa si té major incidència en el món desenvolupat o en el tercer 
món? Per què? Podem fer alguna cosa al respecte? 

 

 

6.-Biotecnologia i societat 

https://youtu.be/AT30hMk5E3Y
http://humanitats.blogs.uoc.edu/2014/10/27/8-el-proces-evolutiu-darwin-i-la-seleccio-natural/#_ftn13


6.1.-Analitza els avantatges i inconvenients de les diferents tècniques associades a la 

biotecnologia: 

Tècniques Avantatges Inconvenients 

Clonació reproductiva   

Clonació terapèutica   

Seqüènciació de l’ADN   

Enginyeria genètica per crear 
organismes transgènics 

  

Reproducció assistida   

Biologia sintètica   

Teràpia gènica   

 


