
TREBALL D'ESTIU ‐ BIOLOGIA I GEOLOGIA ‐ 1r CURS 

Les activitats que es troben a continuació són un recull d'exercicis bàsics, de cada unitat, 

que cal complimentar i lliurar el dia de l'examen, et serviran per practicar i per estudiar. 

Per qualsevol dubte, estic a la vostra disposició, durant el mes de juliol, a travès del correu electrònic o del 
ClickEdu. 

Les activitats cal fer‐les en fulls, o una llibreta individual per les meves àrees, a més, serà condició 

imprescindible presentar‐les, per poder realitzar la prova de recuperació al setembre. 

Una vegada que hagis descarregat aquest arxiu, avisa'm, també a travès d'e‐mail, per preparar el teu 

seguiment de dubtes durant les vacances. 

QUE TINGUIS UN BON ESTIU!!

Fixa't, també, que hi ha un resum de la part teòrica que et convindrà copiar i estudiar.
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L’Univers

•  Components:

–  Cúmuls de galàxies. Formats per agrupacions de galàxies.

–  Galàxies. Formades per milers de milions d’estels.

–  Estels. Masses de gasos incandescents. Alguns tenen
sistemes planetaris, formats per planetes, satèl·lits,
asteroides i cometes.

• Unitats de mesura:

–  Any llum. Distància que recorre la llum en un any:
uns 9,5 milions de quilòmetres.

–  Unitat astronòmica (UA). Distància de la Terra al Sol,
uns 150 milions de quilòmetres.

El sistema 
solar

Sistema planetari de l’estel Sol. Format pel Sol, els planetes 
interiors (Mercuri, Venus, la Terra i Mart) i exteriors (Júpiter, 
Saturn, Urà i Neptú), satèl·lits, asteroides i cometes.

La Terra

•  Característiques especials: intens camp magnètic, atmosfera
respirable, temperatura mitjana de 15 °C, aigua que circula
seguint el cicle de l’aigua, intensa activitat geològica,
existència d’éssers vius i presència d’un gran satèl·lit,
la Lluna.

•  Components. Geosfera, part rocosa. Hidrosfera, part aquosa.
Atmosfera, part gasosa (aire) i biosfera, éssers vius
del planeta, que poden viure en el medi aquàtic
i en el terrestre.

• Moviments:

– Rotació sobre el seu eix: origen dels dies i les nits.

–  Translació al voltant del Sol: responsable de la successió
de les estacions de l’any.

La Lluna

Únic satèl·lit de la Terra. Els moviments de rotació i translació 
duren 28 dies, per això sempre mostra la mateixa cara.  
Presenta quatre fases: lluna nova, quart creixent, lluna plena  
i quart minvant. Per atracció gravitatòria produeix les marees. 
El moviment de translació dóna lloc als eclipsis.

ACTIVITATS

1  Amb l’ajut de les dades subministrades pel llibre de text  
i de les cerques a Internet, fes una taula amb les 
característiques més importants de cada un dels 
planetes del sistema solar: distància mitjana al Sol  
en UA, massa (Terra = 1), mida (radi o diàmetre), durada 
del dia (període de rotació), durada de l’any (període 

orbital o de translació), components majoritaris  
de la seva atmosfera, temperatura superficial mitjana  
i nombre de satèl·lits.

2  A partir de la taula anterior, raona en què es basa la 
divisió en planetes interiors i exteriors.

RESUM



Nom:       Curs:       Data:  

1  Completa el quadre següent: 

Astres  
i conjunt 
d’astres

Què són i com són?

Galàxies

Nebuloses

Estels

Planetes

Satèl·lits

Cometes

Asteroides

2  Completa el quadre següent:

La teva «adreça galàctica»

Planeta on vius

Sistema d’astres  
al qual pertany el teu 
planeta

Galàxia en la qual hi ha 
el sistema d’astres

3  Completa les frases següents:

a) La Terra té dos moviments, que són  ____________  
i _________________.

b) El Sol surt per l’_________ i es pon per  
l’______________.

c) Els cossos que giren al voltant del Sol s’anomenen  
________________.

d) Quan la Lluna està tota il·luminada, s’anomena  
_______________.

e) L’estel Polar sempre marca el punt cardinal  
_______.

4  Ordena els astres següents del més gran al més petit:  
Terra, Júpiter, Lluna, Saturn, Sol.

_____________, ______________, _____________, 

_______________, ___________

5  Explica el fet següent: al llarg del dia, el sol entra per 
diferents finestres de casa nostra.

6  Respon a les preguntes següents: a) Si ens col·loquem 
mirant el Sol quan es fa de dia, cap a quin punt cardinal 
indicarà la nostra ombra? b) En quin moment del dia és 
més curta la nostra ombra? Per què? c) En quins 
moments del dia és més llarga? Per què? d) Per què 
canvia de posició l’ombra?

7  Indica si les frases següents són certes (C) o falses (F). 
Raona la resposta.

a) Si visquessis en un lloc amb clima fred a l’hemisferi nord 
i volguessis construir una casa que a l’hivern aprofités 
la màxima quantitat de llum i calor solar possibles, 
hauries d’orientar les finestres cap al sud. (C) (F) 

b) Per orientar-te a la nit a l’hemisferi nord, t’has de fixar 
en la posició de Mart. (C) (F)

c) Quan veiem un estel que es troba a cinc milions d’anys 
llum, la imatge que en percebem correspon al moment 
actual. (C) (F)

8  Relaciona amb una fletxa les dues columnes. 

Lluna • 

Sol •

Planeta •

Estel •

•  Té llum pròpia.

•   Reflecteix la llum d’un altre astre.

9  Respon:

 a) Explica què és un equinocci.

b) Indica en quines dates de l’any tenen lloc  
els equinoccis.

10  Una de les dues vinyetes és errònia. Sabries indicar quina? 
Justifica la resposta.

A

B
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Origen

Fa més de 4.400 Ma la Terra tenia un embolcall o atmosfera 
inicial d’hidrogen i heli que van escapar a l’espai.

Després es va formar l’atmosfera primitiva a partir de gasos 
volcànics procedents de l’interior de la Terra. Aquesta atmosfera 
tenia una composició semblant a la de les emanacions 
volcàniques, però va experimentar els canvis següents:

•   L’aigua va formar la hidrosfera i el CO2 es va utilitzar per a la 
fotosíntesi i va formar roques calcàries.

•   Fa 3.500 Ma els bacteris fotosintètics van començar a aportar 
oxigen a l’atmosfera.

•   Des de fa 2.500 Ma l’atmosfera té una composició similar a 
l’actual. 

Composició  
i estructura

L’atmosfera està composta per una barreja de gasos a la que 
anomenem aire:

•   78 % de nitrogen, 21 % d’oxigen i 1 % d’altres gasos.

•   Conté quantitats variables de vapor d’aigua.

Està estructurada en capes:

•   Termosfera o ionosfera: capa més externa, arriba fins als  
500 km d’altitud.

•   Mesosfera: des dels 50 fins als 80 km d’altitud.

•   Estratosfera: des dels 10 fins als 50 km. Conté l’ozonosfera.

Dinàmica

•   La pressió atmosfèrica és el pes que exerceix l’aire sobre la 
superfície terrestre. Varia en funció de l’altitud i la temperatura 
de l’aire.

•   L’aire es desplaça des de les zones de pressió atmosfèrica 
més gran (anticiclons) cap a les de pressió atmosfèrica més 
petita (borrasques).

•   Els núvols estan formats per gotetes d’aigua que es 
mantenen en suspensió a causa del seu baix pes. Si 
augmenten de mida poden caure en forma de pluja, i formen 
una precipitació.

•   És l’objecte d’estudi de la meteorologia, que recull dades 
sobre:  temperatura, pressió, humitat, precipitacions i vents. 
Amb aquestes dades es poden realitzar prediccions 
meteorològiques, que es representen mitjançant mapes 
meteorològics. 

Temps  
i clima

•   El temps meteorològic és l’estat de l’atmosfera en un moment 
i lloc determinat.

•   El clima és una síntesi del temps meteorològic al llarg d’un 
període determinat. Són els valors mitjans de temperatura  
i pluviositat d’una zona al llarg d’un any.

•   Es representa mitjançant climogrames. 

Contaminació 
i impactes 
ambientals

Les activitats humanes emeten substàncies a l’atmosfera que 
estan generant problemes a escala global:

•   L’escalfament global provocat per l’augment de CO2, un gas 
que produeix l’efecte d’hivernacle.

•   El forat de la capa d’ozó a causa de les emissions de gasos 
CFC.

RESUM
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Distribució de 
l’aigua

Mars i oceans el 97 %.

Aigua dolça: 3 %, de la qual:

•   Gel de les glaceres: 79 %.

•   Aigües subterrànies: 20 %.

•   Aigües superficials: 1 %.

El cicle de 
l’aigua

És el conjunt de passos i processos que experimenta l’aigua  
de la hidrosfera per la superfície terrestre i l’atmosfera.

Els processos que tenen lloc en aquest cicle són: evaporació, 
condensació, precipitació, transpiració, infiltració i  
escorrentia.

Propietats de 
l’aigua

•   Bon dissolvent. És el mitjà de transport a l’interior dels organismes.

•   Absorbeix grans quantitats de calor. Atenua les diferències de 
temperatura en el clima.

•   Quan es congela té una dilatació anòmala. El gel flota.

•   És adherent. Amara les roques, queda retinguda a terra i puja 
pels vasos conductors dels vegetals.

L’ús de l’aigua

Els usos principals de l’aigua són: agrícola, ramader, domèstic, 
urbà i industrial.

L’aigua potabilitzada se sotmet als processos següents:

•   Eliminació d’objectes de grans dimensions.

•   Eliminació de partícules i substàncies dissoltes.

•   Cloració

•   Distribució

L’activitat humana genera impactes ambientals en l’aigua, com ara:

•   Contaminació.

•   Sobreexplotació.

•   Alteració del règim dels rius.

•   Salinització d’aqüífers.

RESUM

ACTIVITATS

1  Fes un esquema de la composició i estructura  
de l’atmosfera.

2  Defineix què és i com varia la pressió atmosfèrica.

3  Què estudia la meteorologia? És el mateix el temps 
meteorològic que el clima?

4  Cita activitats humanes que contaminen l’atmosfera  
i indica els efectes que produeixen.

5  Explica què són l’aigua salada i l’aigua dolça. Quina 
proporció de cadascuna hi ha a la hidrosfera? En quines 
formes podem trobar l’aigua dolça? Per què se 
l’anomena aigua dolça si no té un gust dolç?

6   Busca informació sobre la depuració de les aigües 
residuals i descriu-ne el procés.



Nom:       Curs:       Data:  

1  Indica si les frases següents són certes o falses:

a) El nitrogen és el gas més abundant de l’atmosfera.

b) Els gasos constituents de l’atmosfera són hidrogen, 
oxigen i nitrogen.

c) L’emissió de CO2 a l’atmosfera és una de les causes  
de l’efecte d’hivernacle.

d) Els núvols de pluja es formen a l’estratosfera.

e) El conjunt de tota l’aigua que hi ha a la Terra es diu 
hidrosfera.

f) La major part de l’aigua que hi ha al nostre planeta es 
troba als pols.

2  Relaciona els elements de les dues columnes entre si.

1) Estratosfera a)  Allà s’hi forma la calamarsa 
durant les tempestes d’estiu.

2) Troposfera  b)  Estat inestable de l’atmosfera 
que produeix pluja i vent.

3) Anticicló  c)  Capa de l’atmosfera que 
presenta gas ozó en abundància.

4) Ozonosfera  d)  Allà mai hi ha núvols. Alguns 
avions volen per aquesta capa.

5) Borrasca  e)  S’hi produeixen els fenòmens 
atmosfèrics.

6) Cumulonimbus  f)  Estat estable de l’atmosfera que 
produeix dies assolellats.

3  Has sentit parlar del forat de la capa d’ozó?  
En què consisteix? On es troba?

4  Què vol dir que l’atmosfera és un filtre protector?  
De què ens protegeix?

5  Indica què mesuren els aparells següents: baròmetre, 
termòmetre, higròmetre i pluviòmetre.

6  Si les prediccions del temps anuncien una borrasca 
sobre el lloc on penses anar d’excursió amb els amics, 
creus que hauries de canviar els teus plans?  
I si anuncien un anticicló?

7  Cita dues substàncies que contaminen l’atmosfera.  
Quin efecte produeixen?

8   Què és el canvi climàtic? Com es manifesta?

9  A on va a parar l’aigua que porten els rius?

10  D’on procedeix l’aigua que porten els núvols?

11  Al cicle de l’aigua hi tenen lloc els processos següents: 
evaporació, condensació, precipitació, escorrentia 
superficial i escorrentia subterrània. A la figura s’hi 
representa el cicle de l’aigua. Explica-la i situa-hi els 
processos anomenats anteriorment. 

12  On va a parar l’aigua que consumim a les llars quan surt 
per la pica de la cuina, el lavabo i el vàter?
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La geosfera

•   Components

Escorça: capa més superficial, la de menor densitat. Composició variada amb tot 
tipus de roques i sediments. N’hi ha de dos tipus:

–  Oceànica: forma els fons dels oceans.

–  Continental: forma els continents.

Mantell: situat sota l’escorça, arriba fins a 2.900 km de profunditat. Sòlid i homogeni.

Nucli: situat sota el mantell, abasta fins al centre de la Terra. Compost per un  
80 % de ferro i un 20 % de níquel. Té dues parts:

–  Nucli extern: líquid agitat per corrents internes.

–  Nucli intern: sòlid.

Els

minerals

•   Què són:

–  Substàncies naturals pures, sòlides i d’origen inorgànic.

–  Són els constituents de les roques.

–  Compostos per combinacions d’elements químics com oxigen, ferro, silici, clor, 
magnesi, calci, alumini i altres.

–  Alguns estan cristal·litzats i presenten cares planes o formes geomètriques de 
forma natural. Els no cristal·litzats s’anomenen amorfs.

•   Propietats:

Color, lluentor, duresa i exfoliació.

•   Classificació:

–  Silicats. Compostos per oxigen i silici com el quars.

–  No silicats. Per la seva composició química es classifiquen en òxids, sulfurs, 
sulfats, carbonats i halurs. Es denominen elements nadius si estan formats per 
un únic element.

Les roques

•   Què són:

Formades per agregats de minerals que poden trobar-se en diferents 
proporcions.

•  Classificació:

Segons el seu procés de formació, es classifiquen en:

–  Sedimentàries: formades per acumulació i compactació de sediments.

–  Metamòrfiques: formades per l'exposició a elevades pressions i temperatures.

–  Magmàtiques: originades a partir del refredament i consolidació d'un magma.

Utilitat 

i usos

•  Minerals:
Obtenció de metalls i altres materials. Joieria.

•  Roques:
Construcció: ciment, maons, àrids, roques ornamentals, etc.

RESUM
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ACTIVITATS

1  Indica les parts en què es divideix la geosfera.

2  Escriu una llista amb deu objectes de la teva classe,  
o que portis a la motxilla i estiguin elaborats a partir de 

minerals. Esbrina quins són els principals elements dels 
que estan formats i de quins minerals s’obtenen cadasun 
d’ells. Posa en comú la teva llista amb la dels teus 
companys.



1  Fes un esquema de l’estructura de la geosfera i retola’n 
les parts. Pots fer servir un compàs o qualsevol objecte 
circular, com per exemple un got, etc

2  Completa la taula següent.

Espessor Composició Estat

Escorça 
oceànica

Escorça 
continental

Mantell

Nucli 
extern

Nucli 
intern

3  Explica la diferència entre una roca i un mineral.

4  Indica quines de les frases següents són certes (C) o 
falses (F) i raona la teva resposta:

 a) Els minerals estan compostos per roques.

 b) El petroli és una roca líquida.

 c) Els elements químics més abundants a l’escorça 
terrestre són l’oxigen i el silici.

 d) L’escorça continental pot arribar a profunditats de 
fins a 700 km.

5  Què és la lluentor d’un mineral? Posa un exemple d’un 
mineral amb una lluentor metàl·lica.

6  Digues el nom d’un mineral:

a) Silicat.

b. No silicat.

c. De sabor salat.

c. Que reaccioni amb els àcids.

7  Com es classifiquen les roques en funció del seu origen?

8  Respon.

a) Què són els fòssils?

b. Quins tipus de roques poden contenir fòssils?

c. Per què el granit no pot contenir fòssils?

9  Les pedres precioses com el diamant són minerals? 
Argumenta la teva resposta.

10  Uneix mitjançant fletxes els termes de les dues 
columnes.

1) Roques argiloses a) Ciment

2) Quars  b) Escaiola

3) Guix  c) Maons

4) Granit  d) Vidre

5) Calcària  e) Taulells
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ACTIVITATS

1  Quina tasca fan els agents geològics? Cita els agents 
geològics més importants.

2  Defineix terratrèmol, volcà i placa litosfèrica.

3  Quins tipus de moviment poden mostrar dues plaques 
litosfèriques una respecte de l’altra?

4  Fes al teu quadern una taula amb els tipus de roca, les 
característiques principals de cada grup i alguns exemples.

RESUM

La meteorització 
de les roques

•   Produeix la disgregació i la dissolució de les roques.

•   Pot ser mecànica, química i biològica.

•   La duen a terme els agents atmosfèrics com la pluja, la neu, els canvis 
de temperatura i la congelació de l’aigua.

•   Està influenciada per la temperatura i la humitat ambiental.

Els agents 

geològics  

i el modelat 

del relleu

•   Els agents geològics més importants són el vent, les glaceres, les 
aigües salvatges, els rius, les aigües subterrànies i l’acció del mar.

•   Els agents geològics duen a terme els processos d’erosió, de transport 
i de sedimentació.

El vulcanisme  
i els 
terratrèmols

•   El vulcanisme és l’expulsió de roques foses (lava), fragments de roca 
sòlida, gasos i cendres a l’atmosfera que provenien del mantell terrestre.

•   Hi ha tres tipus d’activitat volcànica: la hawaiana, l’estromboliana  
i la vulcaniana.

•   Els terratrèmols o sismes són moviments bruscos i breus que es 
produeixen per vibracions o trencaments de l’escorça terrestre.

•   Per valorar els sismes se’n mesura la intensitat (escala MSK i Mercalli)  
i la magnitud (escala Richter).

Els moviments 

de les plaques 

litosfèriques

•   La litosfera, que està formada per l’escorça i la part superior del mantell, 
està fragmentada en grans trossos o plaques. 

•   Hi ha plaques oceàniques, continentals i mixtes.

•   Les plaques litosfèriques es mouen unes respecte les altres, de manera 
que dues plaques poden separar-se, col·lidir o lliscar.

•   A les vores de les plaques hi ha una alta sismicitat i vulcanisme.

La formació  

del relleu

•   Les forces internes són les causants de la construcció del relleu.

•   El relleu de l’escorça continental conté serralades, canyons, rifts, escuts, 
plataformes i talussos continentals, canyons submarins i relleus residuals.

•   En el relleu de l’escorça oceànica hi ha arcs d’illes, planes abissals, 
fosses oceàniques, guyots, illes volcàniques i dorsals oceàniques.

Les roques

•   Les roques sedimentàries estan formades per l’acumulació de 
sediments que amb el pes es converteixen en roques. Ex. Calcària, 
gres, guix...

•   Les roques ígnies es formen per refredament del magma. Poden ser 
plutòniques (refredament lent a l’interior de l’escorça, com el granit  
i el gabre) o volcàniques (refredament ràpid a l’exterior de l’escorça, 
com el basalt, la pumicita i l’obsidiana).

•   Les roques metamòrfiques es formen a pressions i temperatures altes 
però sense que arribin a fondre’s, com la pissarra i el marbre.



Nom:       Curs:       Data:  
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Roca:  ———————————————————————

Tipus de roca:  ———————————————————

Descripció: ————————————————————

——————————————————————————

Roca:  ———————————————————————

Tipus de roca:  ———————————————————

Descripció: —————————————————————

——————————————————————————

Roca:  ———————————————————————

Tipus de roca:  ———————————————————

Descripció: —————————————————————

——————————————————————————

Roca:  ———————————————————————

Tipus de roca:  ———————————————————

Descripció: —————————————————————

——————————————————————————

Roca:  ———————————————————————

Tipus de roca:  ———————————————————

Descripció: ————————————————————

——————————————————————————

Roca:  ———————————————————————

Tipus de roca:  ———————————————————

Descripció: ————————————————————

——————————————————————————

LES ROQUES
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ACTIVITATS

1  Què és un ésser viu?

2  Fes al teu quadern una taula on figurin els orgànuls 
comuns i els característics dels diferents tipus  
de cèl·lules.

3  Cita els nivells d’organització cel·lular i posa un exemple 
de cadascun.

4  Realitza una classificació dels éssers vius en funció  
del seu tipus de nutrició.

RESUM

Característiques 
comunes dels 
éssers vius

•   Estan constituïts principalment per substàncies orgàniques,  
a diferència de la matèria inert, en la qual predominen les inorgàniques.

–   Substàncies orgàniques: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics.

–   Substàncies inorgàniques: aigua i sals minerals.

•   Realitzen tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.

•   La forma més bàsica de vida és la cèl·lula.

Les cèl·lules

Estan formades per:

•   Membrana plasmàtica: envolta la cèl·lula.

•   Citoplasma: contingut intern. Té orgànuls:

–   Ribosomes: estan implicats en la producció de proteïnes.

–   Reticle endoplasmàtic: participa en la producció de proteïnes i lípids.

–  Mitocondris: hi té lloc la respiració cel·lular.

–   Cloroplast: Contenen clorofil·la i s’hi realitza la fotosíntesi.

–  Lisosomes i vacúols: Contenen diversos tipus de substàncies.

–  Centrosoma: participa en la divisió cel·lular.

•   Material genètic: controla les funcions cel·lulars. 

N’hi ha de diversos tipus:

•   Procariota. Sense nucli, són les cèl·lules d’organització més senzilla.

•   Eucariota. Amb nucli i diferents orgànuls en el citoplasma. Hi ha dos 
tipus de cèl·lules eucariotes: les animals i les vegetals.

Segons el nombre de cèl·lules, els organismes poden ser:

•   Unicel·lulars. Formats per una sola cèl·lula.

•   Pluricel·lulars. Formats per moltes cèl·lules, que s’agrupen en teixits, 
òrgans, sistemes i aparells.

Classificació

Es classifiquen en taxons, que són: regne, tipus, classe, ordre, família, 
gènere i espècie.

Hi ha cinc regnes:

•   Moneres. Unicel·lulars, procariotes i amb nutrició autòtrofa o 
heteròtrofa.

•   Protoctists. Unicel·lulars o pluricel·lulars, eucariotes, sense teixits i amb 
nutrició autòtrofa o heteròtrofa.

•   Fongs. Unicel·lulars o pluricel·lulars, eucariotes, sense teixits i amb 
nutrició heteròtrofa.

•   Plantes. Pluricel·lulars, eucariotes, amb teixits i amb nutrició autòtrofa.

•   Animals. Pluricel·lulars, eucariotes, amb teixits i amb nutrició heteròtrofa.
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Nom:       Curs:       Data:  

1  Indica quines de les característiques següents són 
comunes a tots els éssers vius. 

a) Tenen ales.

b) Mengen.

c) Arrelen.

d) Donen de mamar a les cries.

e) Es reprodueixen.

f) Tenen pell.

g) Respiren.

h) Es desplacen per terra.

i) Ponen ous.

j) Tenen òrgans dels sentits.

k) Es relacionen amb el medi que els envolta.

l) Es nodreixen.

2  Hi ha aigua dins dels éssers vius? Quines altres 
substàncies tenen els éssers vius que també són 
presents a fora? Quin nom reben aquestes substàncies?

3  Què són les substàncies orgàniques? Indica quines  
de les substàncies següents són orgàniques:

a) Glucosa.

b) Colesterol.

c) Àcid desoxiribonucleic.

d) Sílice.

e) Diamant.

f) Clorur sòdic

g) Àcid sulfúric

h) Midó.

i) Proteïna.

j) Vitamina.

4  Què és una cèl·lula? Digues quins dels següents éssers 
contenen cèl·lules.

a) Gos.

b) Arbre.

c) Taula.

d) Balena.

e) Raqueta.

f) Cotxe.

g) Bolet.

h) Microbi.

i) Pilota.

j) Flor.

5  Indica quin dels conjunts de paraules següents 
representa la composició d’una cèl·lula.

a) Cap, cos i extremitats. 

b) Membrana, citoplasma i nucli. 

c) Procariota, vegetal i animal.

d) Teixit, òrgan i aparell.

6  Què és el DNA? Quina funció té en les cèl·lules? A quina 
part de la cèl·lula es troba?

7  Què és un microscopi? Indica quins dels següents 
objectes formen part d’un microscopi:

a) Lents.

b) Antena.

c) Combustible.

d) Font d’il·luminació.

8  Què són els éssers pluricel·lulars? En què es diferencia 
un ésser pluricel·lular de cent cèl·lules d’una agrupació 
de cent éssers unicel·lulars?

9  Què és una espècie? Quines categories de classificació 
d’éssers vius coneixes per sobre de l’espècie?  
Ordena-les de més a menys amplitud (la de menor 
amplitud seria l’espècie).

10  Els éssers vius es classifiquen en cinc regnes. Indica el 
nom dels regnes, escriu alguna característica comuna  
a totes les espècies d’un mateix regne i escriu també 
algun exemple d’organisme de cada regne.
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ACTIVITATS

1  Per comprendre el quadre resum, busca el significat de les paraules següents: 
fusiforme, poiquiloterm, homeoterm, metamorfosi, marsupi, placenta.

RESUM

Característiques 
generals
dels animals

Organismes pluricel·lulars, de cèl·lules eucariotes, de nutrició  
heteròtrofa, amb sensibilitat i moviment.

Es classifiquen en:

•   Vertebrats, amb columna vertebral i esquelet intern.

•   Invertebrats, sense columna vertebral; poden tenir o no esquelet; 
l’esquelet pot ser intern o extern.

Vertebrats

•   Peixos. Cos fusiforme, extremitats en forma d’aletes, pell coberta 
d’escates, poiquiloterms, respiren per brànquies, ovípars. Dos grups 
principals segons el seu esquelet: cartilaginosos (esquelet de cartílag)  
i ossis (esquelet d’ossos).

•   Amfibis. Extremitats en forma de potes, poiquiloterms, respiren per 
pulmons i per la pell, que no presenta cap coberta protectora, ovípars, 
presenten metamorfosi. Dos grups principals: urodels (amb cua) i anurs 
(sense cua).

•   Rèptils. Extremitats en forma de potes o sense potes, pell coberta 
d’escates, poiquiloterms, respiren pels pulmons, ovípars. Quatre grups 
principals: sargantanes i llangardaixos, tortugues, cocodrils i serps.

•   Aus. Extremitats anteriors transformades en ales, pell coberta de 
plomes, homeoterms, respiren pels pulmons, sense dents, amb bec 
corni, ovípars. Dos grups principals: corredores (potes molt fortes  
i ales poc desenvolupades) i voladores (ales molt desenvolupades).

•   Mamífers. Extremitats en forma de potes, aletes o ales, segons  
el medi on es desplacen, pell coberta de pèls, homeoterms,  
respiren pels pulmons, dents molt especialitzades segons la manera 
d’alimentar-se, les femelles desenvolupen glàndules mamàries.  
Tres grups principals: monotremes (ovípars), marsupials (vivípars 
però completen el desenvolupament en el marsupi) i placentaris  
(vivípars, amb placenta desenvolupada).



Nom:       Curs:       Data:  

1  Indica quines de les caracterísriques següents són 
comunes a tots els vertebrats:

•   Tenen ales

•   Tenen ossos

•   Es mouen

•   Donen de mamar a les cries

•   Tenen columna vertebral

•   Tenen pell

•   Respiren

•   Es desplacen per terra

•   Ponen ous

•   Tenen òrgans dels sentits

•   Tenen pèls

2  En què es diferencien els animals carnívors,  
els herbívors i els omnívors? Escriu tres exemples 
d’animals de cada tipus.

3  Escriu, al costat del nom dels grups d’animals següents, 
les paraules «amb potes» o «sense potes»:

•  serps 

•  tortugues 

•  taurons 

•  marsupials  

•  cetacis 

•  tritons

•  aus

•  llangardaixos

•  gripaus

•  monotremes

4  Escriu, al costat del nom dels animals de l’activitat 3,  
les paraules «amb dents» o «sense dents», segons 
correspongui.

5  Indica quins dels conjunts d’animals següents pertanyen 
al mateix grup de vertebrats i quins estan formats per 
animals de grups diferents:

•   Truita, pop, tauró.

•   Granota, gripau, tritó.

•   Serp, tortuga, cocodril.

•   Ratapinyada, coloma, gallina.

•   Dofí, tigre, cabra.

6  Escriu, al costat del nom dels animals de l’activitat 3,  
les paraules «poiquiloterms» (de sang freda) o 
«homeoterms» (de sang calenta), segons correspongui.

7  Escriu ara el nom de tots els animals de les qüestions 3, 
4 i 6 que hagis assenyalat «amb potes», «amb dents»  
i «homeoterms» i indica si pertanyen tots al mateix grup 
de vertebrats, i quin és aquest grup.

8  Indica quins dels vertebrats següents es poden 
considerar beneficiosos per als ecosistemes o per a 
l’ésser humà i explica per què.

•  Vaques

•  Cavalls

•  Ovelles

•  Serps

•  Gossos

•  Taurons

•  Pardals

•  Cocodrils

•  Rates

•  Granotes

9  Digues el nom d’un…

• Ocell no volador.

• Marsupial.

• Monotrema.

• Peix cartilaginós.

• Urodel.

• Saure.

10  Descriu les característiques generals de la nostra 
espècie.
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Esponges

Estructura molt senzilla. Cos cobert 
de porus. 

Viuen fixes al fons del mar. Són les 
esponges.

Anèl·lids 

Cos tou en forma de cuc dividit  
en anells.

Per exemple, els cucs de terra.

Cnidaris

Cos en forma de sac, generalment 
marins.

Són els pòlips i les meduses.

Mol·luscs

Cos tou, sovint protegit per una 
closca.

Per exemple, els caragols i els 
musclos.

Platihelmints

Cos tou en forma de cuc pla. Molts 
són paràsits, com la tènia.

Altres aquàtics, com la planària.

Artròpodes

Cos dividit en regions, protegit per 
una closca, amb potes articulades  
i altres apèndixs.

Per exemple, els insectes i els crancs.

Nematodes

Cos tou en forma de cuc cilíndric. 
Molts són paràsits, com els cucs 
intestinals.

Equinoderms

Animals marins sense cap i amb  
el cos cobert de plaques dures  
o d’espines.

Per exemple, les estrelles i els 
eriçons de mar.

RESUM

ACTIVITATS

1  Observa els dibuixos dels artròpodes i completa la taula amb les característiques que defineixen cada grup.

GRUP Antenes (sí/no) Nombre de potes Aquàtics / Terrestres

MIRIÀPODES

ARÀCNIDS

CRUSTACIS

INSECTES



Nom:       Curs:       Data:  

1  Indica quines de les característiques següents són 
comunes a tots els animals:

a) Tenen ales

b) Mengen

c) Es mouen

d) Donen de mamar a les cries

e) Es reprodueixen

f) Tenen pell

g) Respiren

h) Es desplacen per terra

i) Ponen ous

j) Tenen òrgans dels sentits

k) Es relacionen amb el medi que els envolta

l) Es nodreixen

2  En què es diferencien els animals vertebrats dels 
invertebrats? Escriu tres exemples d’animals vertebrats 
i tres exemples d’invertebrats.

3  Classifica els animals següents en vertebrats  
i invertebrats:

•   caragols  •   amfibis

•   meduses  •   aus

•   insectes  •   aranyes

•   serps  •   estrelles de mar

•   cetacis  •   cucs

4  Copia i escriu, al costat del nom dels animals següents, 
les paraules «amb cap» o «sense cap», segons 
correspongui:

•   caragol  •   musclo

•   pòlip  •   cranc

•   escarabat  •   escorpí

•   papallona  •   eriçó de mar

•   esponja  •   sangonera

5  Indica quins dels conjunts d’animals següents pertanyen 
al mateix grup d’invertebrats, i quins estan formats per 
animals de grups diferents:

•   sípia, pop i calamar

•   centpeus, cuc i llimac

•   esponja, pòlip i medusa

•   cranc, aranya i escarabat

•   papallona,   mosca i abella 

6  Copia i escriu, al costat del nom dels animals següents, 
les paraules «amb potes» o «sense potes», segons 
correspongui:

•   caragol

•   pòlip

•   escarabat

•   papallona

•   esponja

•   musclo

•   cranc

•   escorpí

•   eriçó de mar

•   sangonera

7  Escriu el nom de tots els animals de les qüestions 4 i 6 
que hagis assenyalat «amb cap» i «amb potes», i indica  
si pertanyen tots al mateix grup d’invertebrats i quin és 
aquest grup.

8  Indica quins dels invertebrats següents es poden 
considerar beneficiosos per als ecosistemes o per a 
l’ésser humà i explica per què:

•   cucs de terra

•   estrelles de mar

•   abelles

•   formigues

•   aranyes

•   caragols terrestres

•   escarabats piloters

•   cucs de la seda

•   saltamartins

•   crancs

9  Indica quins dels invertebrats següents són paràsits 
perjudicials per a les persones:

•   vespa

•   mosquit

•   triquina

•   caragol

•   sangonera

•   musclo

•   puça

•   paparra

•   escorpí

•   medusa
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Nutrició 
animal

•   Digestió. Es realitza a l’aparell digestiu, que transforma els 
aliments en nutrients assimilables per les cèl·lules. Comprèn 
les accions següents: ingestió, digestió, absorció i egestió.

•   Respiració. S’intercanvien oxigen i diòxid de carboni entre  
el medi i l’organisme. Hi ha quatre modalitats principals  
de respiració: cutània, branquial, traqueal i pulmonar.

•   Transport. Els nutrients, gasos i productes de rebuig són 
distribuïts per l’organisme a través de l’aparell circulatori,  
que pot ser obert o tancat, segons si la sang surt o no dels 
vasos sanguinis.

•   Excreció. Eliminació dels residus produïts en el metabolisme 
cel·lular, mitjançant òrgans especialitzats, com els tubs  
de Malpighi, les glàndules verdes o els ronyons.

Coordinació  
i relació 
animal

SISTEMA NERVIÓS
•   Estímuls. Són canvis en el medi capaços de provocar  

una resposta en els éssers vius. Poden ser físics, químics,  
o alteracions de l’organisme.

•   Receptors. Estructures que transformen els estímuls en 
impulsos nerviosos. Poden ser mecànics, químics, tèrmics  
o lluminosos, segons el tipus d’estímul que perceben.

•   Centres nerviosos. Reben informació dels receptors i 
elaboren respostes, que transmeten als òrgans efectors 
mitjançant impulsos nerviosos.

•   Efectors. Òrgans encarregats de realitzar les respostes als 
estímuls, que poden ser motors (moviments dels músculs)  
o glandulars (secreció de substàncies per les glàndules).

SISTEMA ENDOCRÍ
•   Està constituït per les glàndules endocrines que produeixen 

i secreten hormones, unes substàncies químiques que 
s’alliberen al medi circulatori en petites quantitats i que actuen 
sobre altres cèl·lules de l’animal.

Reproducció 
animal

•   Asexual. Un sol progenitor produeix descendents idèntics a ell.

•   Sexual. A partir de dos progenitors de diferent sexe  
es desenvolupen individus diferents pel que fa als seus 
progenitors i entre també entre ells.

RESUM

Brànquies

Capil·lars
Artèria Vena

Tubs  

de Malpighi

ACTIVITATS

1  Quines diferències hi ha entre els receptors i els efectors?

2  Quina és la principal diferència entre la reproducció 
sexual i l’asexual?

3  Defineix què són: ingestió, digestió, absorció i egestió.

4  Fes un esquema amb les diferències en la nutrició dels 
vertebrats i els invertebrats.



Nom:       Curs:       Data:  

1  Escriu les activitats següents a la columna corresponent.

acostar–se a l’ombra – ingerir menjar – metamorfosi 
d’un insecte – fugir d’un depredador – inspirar aire – 
digerir el menjar – covar els ous – alletar les cries – 

eliminar orina – aparellament – eliminar excrements – 
olorar el menjar

NUTRICIÓ RELACIÓ REPRODUCCIÓ

2  Distribueix els següents aparells en una de les tres 
columnes de l’activitat anterior.

aparell digestiu – aparell reproductor – sistema 
endocrí – sistema nerviós – aparell respiratori – 

aparell locomotor – aparell excretor – aparell 
circulatori

3  Distribueix els següents òrgans en una de les tres 
columens de l’activitat anterior.

ull – estómac – testicle – glàndula tiroide – cervell – 
pulmó – os – ronyó – cor – sentit – intestí – ovari – 

medul·la espinal – brànquia – múscul – fetge – vena

4  Què són les glàndules digestives? Per què s’anomenen  
així? Relaciona les glàndules digestives següents amb 
la substància que produeixen:

glàndules salivals •

fetge •

pàncrees •

•  bilis

•  suc pancreàtic

•  saliva

REPÀS I SUPORT
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5  En què es diferencia la respiració cel·lular de la 
respiració dels animals?

6  Escriu els noms dels animals a la columna corresponent 
segons el tipus de respiració que presenten.

gos – truita – gripau – escarabat – tauró – cavall – 
sardina – granota – saltamartí – gallina – cranc – cuc – 

sargantana – musclo

CUTÀNIA BRANQUIAL TRAQUEAL PULMONAR

7  Com es diu el líquid que circula per l’aparell circulatori? 
Com es diuen els diferents tipus de vasos per on 
circula aquest líquid de l’aparell circulatori?

8  Relaciona els òrgans amb els sentits que perceben.

ull • 

oïda • 

pell • 

mucosa nasal • 

llengua • 

•  tacte

•  canvi de temperatura

•  audició

•  vista

•  gust

•  olfacte

9  Defineix breument: neurona, nervi, hormona, glàndula 
endocrina.

10  Explica les principals diferències entre la reproducció 
asexual i la reproducció sexual.
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ACTIVITATS

1  Quines diferències hi ha entre les plantes amb llavors  
i les plantes sense llavors?

2  En què es diferencien les molses i les falgueres?

3  Quines diferències hi ha entre una planta gimnosperma, 
com ara un pi, i una angiosperma, com per exemple  
un cirerer.

4  Fes una taula amb les característiques principals dels 
quatre tipus de plantes.

Funcions

•   Nutrició. Comprèn les etapes d’absorció de nutrients, transport 
de substàncies, fotosíntesi, respiració i intercanvi de gasos.

•   Relació. Respostes a canvis del medi. Les respostes en forma 
de moviment poden ser: permanents, com els tropismes,  
o temporals, com les nàsties.

•   Reproducció. Pot ser:

–  Asexual o vegetativa (hi intervé un sol individu): 
per estolons, rizomes, bulbs o tubercles.

–  Sexual (hi intervenen dos gàmetes): les plantes sense llavors 
presenten també espores i les plantes amb llavors tenen els 
òrgans reproductors a les flors.

Plantes sense 
llavors

Tenen reproducció sexual i asexual per espores. Viuen en 
ambients molt humits.

•   Molses i hepàtiques. Plantes petites sense vasos conductors. 
No tenen arrel, tija ni fulles. En lloc d’aquestes estructures, 
posseeixen rizoides, cauloides i fil·loides.

•   Falgueres. Tenen vasos conductors. Tenen arrel, tija (rizoma)  
i fulles (frondes).

Plantes amb 
llavors

Moltes espècies tenen reproducció vegetativa per estolons, 
tubercles, rizomes o bulbs. En la reproducció sexual, els òrgans 
reproductors es localitzen a les flors i produeixen llavors.

•   Gimnospermes. Tenen llavors que no estan protegides  
en un fruit. 

Tenen flors petites i poc cridaneres. Les llavors es troben  
en unes estructures anomenades cons o pinyes.

•   Angiospermes. Tenen llavors protegides en un fruit. Tenen  
flors de colors vius formades per: calze, corol·la, estams 
(òrgans reproductors masculins) i pistil (òrgan reproductor 
femení).

RESUM



Nom:       Curs:       Data:  

1  Indica quins dels processos següents són exclusius de 
les plantes, exclusius dels animals i comuns a tots dos:

reproducció, germinació, nutrició autòtrofa, circulació 
de la sang, nutrició heteròtrofa, transport de saba, 
fecundació, pol·linització, floració, respiració, 
fotosíntesi i moviment.

2  Completa la taula següent:

Parts d’una planta                     Funcions 

Arrel

Tija

Fulles

3  Completa la taula següent amb les característiques dels 
principals grups de plantes.

Principals grups 
de plantes

Característiques

Molses

Falgueres

Gimnospermes, 
per ex. un pi

Angiospermes,  
per ex. un roser

4  Què necessita una planta per viure? Com fabriquen les 
plantes el seu aliment i quin nom rep aquest procés?

5  Per què és necessària la respiració? Les plantes 
respiren?

6  Completa les frases següents:

La part superior del limbe d’una fulla es diu  

          i la inferior          .

El transport del pol·len d’una flor a una altra el realitzen:  

          i          .
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Els fruits contenen          al seu interior.

Quan la           germina dóna lloc  

a una nova          .

La fotosíntesi es produeix a          .

7  Una planta pot reproduir-se donant lloc a una altra 
planta idèntica a si mateixa o sigui a un clon?

8  Posa el nom a les diferents parts de la flor.

9  Relaciona i uneix amb fletxes els termes de les dues 
columnes següents: 

Fotosíntesi •

Pol·linització •

Absorció d’aigua i sals •

Germinació •

Fecundació •

• Arrel

• Fulla

• Fruit

• Flor

• Llavor

10  En què es diferencien el fruit i la llavor? Cita alguns 
exemples de fruits i llavors.
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