
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: 2018-19

1.- El mètode cientíc

1.1.-A través d’aquest artice anacitza ecs periccs acs quacs està exposada ca iièniia i ecs 

avantatges que aporta ca iièniia a ca soiietat.

htps://iucturaiientifia.io//0118/1//01/ec-ro6ado-prestgio-de-ca-iieniia/

1.0.-Dissenya  un  experi/ent  io/  per  exe/pce  persones  que  ingereixen  un  deter/inat

aci/ent,  ani/acs  exposats  a  unes  hores  de  ccu/,  o6jeites  sot/esos  a  una  aiiió…  que  et

serveixi per for/ucar una hipòtesi (reiorda que ha de ser for/ucada en iondiiionac o anar

aio/panyada d’un deter/inant io/ potser…); una varia6ce independent ( que tu /odiifques);

una varia6ce dependent ( que tu o6serves i pots /esurar o apreiiar io/ ianvia en funiió de ca

varia6ce independent) i unes varia6ces iontrocades ( tota ca resta de varia6ces que han de ser

iguacs per a tots ecs grups investgats).

Hipòtesi Potser…

Varia6ce independent

Varia6ce dependent

Varia6ces iontroc

Rèpciques Justifia ca seva neiessitat.

Disseny de c’experi/ent

Dossier d’esti de Ciències pel món

contemporani

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


0.-L’Univers i el  Sistema Solar

0.1.-  Expciia  6reu/ent  ca  infor/aiió  que  ens  aporten  ecs  instru/ents   que  utcitze/  per

estudiar i ionstruir ec /odec d’Univers.

Diferents  tpus  de  tecesiopis  (ccu/  visi6ce,  infraroig,  uctraviocat...),  radiotecesiopis,  Ec  LIGO

(Laser Interfero/eter Gravitatonac--ave O6servatory, «O6servatori d'ones gravitatòries per

interfero/etria càser», IieCu6e...

3.-La Terra

3.1.-Ecs terratrè/ocs i ec vocians són un risi naturac per a ca hu/anitat. Expciia per què tenen

ccoi i per què estant coiacitzats en punts ionirets dec pcaneta. Co/ pode/ aituar o organitzar-

nos davant decs terratrè/ocs i ces erupiions vociàniques?

4.-L’origen de la vida

4.1.-  Desiriu  io/  tenen  ccoi  ecs  proiessos  evocutus  a  partr  de  ces  següents  parauces:

/utaiions  preadaptatves  i  a  c’atzar,  varia6icitat  genètia  decs  individus,  Seceiiió  Naturac  i

reproduiiió (a nivecc d’espèiie).

4.0.-Visuacitza ec vídeo  i io/enta io/ s’intenta expciiar ec paper de c’individu en c’evocuiió de 

c’espèiie.

htps://youtu.6e/AT31hk5EE3Y

4.3.-“Reiorde/ ca divertda història[13] atri6uïda a Riihard Da-5ins. Dos 6rontosaures veuen

un Tiranosaure rex avançar iap a eccs i io/enien a iórrer tan io/ poden. Ac iap d’una estona

un diu a c’actre: «Per què ens ianse/ tant? No teni/ ca /és /íni/a oportunitat de iórrer /és

de pressa  que un tranosaure!» I c’actre ci respon a/6 iinis/e: «Jo no intento iórrer /és de

pressa que ec tranosaure. Intento iórrer /és de pressa que tu!». La idea és reiordar que ec

proiés té /enys a veure a una io/petèniia entre espèiies, que a una io/petèniia a c’interior

de iada espèiie.”

Per què ca Seceiiió Naturac afavorirà c’individu /és ràpid? Co/ preveus que siguin acguns decs 

desiendents dec iorredor /és ràpid? Això suposarà una avantatge per a c’espèiie?

E.-Salit, malalta i estls de vida-

E.1.-Reacitza un pett tre6acc d’indagaiió so6re una /acacta que sigui dec teu interès, on has 

d’expciiar:

Causa de ca /acacta

Vies de trans/issió de ca /acacta  ( si hi ha)

Preveniió (si hi ha) o possi6ces /iccores en ecs paiients assoiiades a uns 
deter/inats estcs de vida.

Sí/pto/es

Tèiniques de diagnòsti que s’utcitzen per a ca seva deter/inaiió

Danys que provoia en ec ios hu/à

Possi6ces traita/ents

Desenvocupa si té /ajor iniidèniia en ec /ón desenvocupat o en ec terier 
/ón? Per què? Pode/ fer acguna iosa ac respeite?

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


/.-Biotecnologia i societat

/.1.-Anacitza ecs avantatges i inionvenients de ces diferents tèiniques assoiiades a ca 

6ioteinocogia:

Tèiniques Avantatges Inionvenients

Cconaiió reproduitva

Cconaiió terapèutia

Seqüèniiaiió de c’ADN

Enginyeria genètia per irear
organis/es transgèniis

Reproduiiió assistda

Biocogia sintètia

Teràpia gèniia


