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CATALÀ  
 
Els deures d’estiu són obligatoris per als alumnes suspesos. Es lliuraran al professorat 
el dia de l’examen.   
 
Feu el següent quadern de vacances: 

3r  ESO: Quadern de vacances Llengua catalana 3. Editorial Teide. ISBN:: 978-84-307-
4588-3 
 

L’examen comptarà el 60% i el quadern d'estiu 40% de la nota. final. 
 
AULA D’ACOLLIDA 
 

DIARI DE LECTURA en CATALÀ 

 

El diari de lectura és un exercici d’escriptura sobre un text que estiguis llegint. 

Es tracta d’escriure sobre les reaccions que et provoqui un llibre. És una 

manera de reflexionar sobre el que estàs llegint, d’aprofundir en els 

pensaments i les sensacions que et provoca un text. ¿Quantes vegades, en 

llegir alguna cosa, se t’han acudit idees divertides, noves, diferents... però 

s’han perdut perquè en aquell moment no les vas apuntar? ¿Quantes vegades 

t’has avorrit, empipat, cansat, divertit o entusiasmat llegint un llibre, i no ho 

has pogut explicar ni apuntar enlloc? El diari de lectura és una manera de 

recollir aquestes reaccions. 

 

Segueix aquestes instruccions: 

 

1. Escriu en una llibreta petita.  

2. Posa sempre la data a cada fragment que escriguis. 

3. A la primera pàgina escriu: Diari de lectura de... (i el títol del llibre). 

4. Escriu sobre tot el que et suggereixi la lectura: els personatges, 

l’ambient, l’estil, l’argument, les idees que s’hi exposen, etc. Explica si 

t’agrada o no, per què, quins fragments t’han agradat més que uns 

altres. Deixa’t anar i escriu sobre el que vulguis. 
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5. Intenta d’escriure sovint, cada vegada que llegeixis un fragment. 

Combina la lectura amb l’escriptura. Pots apuntar al diari alguna 

frase o algun fragment del llibre que t’hagin agradat. 

6. Pots dibuixar, enganxar, tot el que vulguis i et suggereixi la lectura. 

7. Quan hagis acabat la lectura i el diari, pots fer una redacció sobre la 

teva experiència com a lector o lectora d’aquell llibre tot aprofitant el 

millor que hagis escrit en el teu diari. Ho rellegeixes, ho revises i ho 

passes a net. Quedarà una treball personal sobre el llibre ben maco! 

 
 
     
 
 
                 Al setembre és necessari presentar la llibreta i la redacció. 
 

AQUÍ TENIU ALGUNS SUGGERIMENTS, PERÒ QUALSEVOL LLIBRE QUE US 

INTERESSI I QUE NO HÀGIU LLEGIT DURANT EL CURS ÉS VÀLID.  

 
Wonder, de R.J. Palacio.  
 
 
 
 

     Xats,d’Andreu 
Martin Farrero  

 
 

Terror a la xarxa I: El noi que vivia tancat en una habitació, 
d’Antonio Lozano Sagrera i Álvaro Colomer Moreno 

 
 
 

                 De què tens por, Bonica?, de Xavier 
Vernetta  

 
 
 
 
 
             El Teorema Katherine, John Green   
 
 
 

Ah! Sempre podeu 
llegir més d´un ;-) 
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CASTELLÀ  
 

1. Tienen obligación de hacer los deberes de verano los alumnos que hayan 
suspendido la materia en junio y tengan que presentarse a la recuperación de 
septiembre.  

2. La tarea que deben realizar es contestar y corregir los ejercicios del cuaderno 
de vacaciones que se indica a continuación:  

M. ARCE: Lengua castellana. Cuaderno de vacaciones. 3 ESO Ed. Teide, ISBN: 
978-84-307-4945-4.  

Unidades que NO se han de contestar: 8, 12, 29, 31, 36 y de la 40 a la 44 
inclusive. 3. El trabajo, cumplimentado, corregido y correctamente presentado, 
se entregará en el momento de iniciarse el examen de septiembre al profesor/a 
de la materia responsable de dicha prueba.  

4. Los deberes se calificarán en función de su realización completa, correcta, 
bien presentada y corregida. La calificación obtenida contabilizará para la nota 
de septiembre (20%).  

5. El examen de septiembre se basará en el contenido de los ejercicios 
propuestos en el cuaderno de vacaciones antes mencionado. 

 
MATEMÀTIQUES 
 
Els alumnes que han suspès l'assignatura han de fer les tasques que 
penjarem al moodle del curs corresponent. 
 
Els alumnes que han aprovat, també poden fer les mateixes tasques de manera 
voluntària. Si les fan, la nota comptarà per al primer trimestre del curs 2017-
2018. 
 
També tindran diverses proves Cangur per practicar durant l'estiu els alumnes 
que vulguin aprofundir en l'assignatura. 
 
 
ANGLÈS 
 
-L’alumnat amb l’assignatura d’anglès suspesa ha de lliurar el llibre d'estiu 
el dia de la convocatòria extraordinària del setembre. 
 
3r ESO :Oxford Holiday English 3. ISBN 978 019401456-4 
 
La realització correcta de totes les activitats , indispensables les de ‘writing’ ,de 
totes les unitats suposarà el 20% de la nota de la recuperació de l'assignatura.  
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L'examen del setembre estarà basat en el temari i vocabulari d’ aquest manual 
.  
 
-Els alumnes que tot i haver aprovat, volen realitzar algun tipus de treball 
per tal de reforçar el seu nivell els recomanem que llegeixin algun llibre de 
lectura adaptat al seu nivell i també que, sempre que sigui possible, mirin 
pel.lícules i sèries en versió original.  
 
Si volen realitzar una feina voluntàriament per tal de consolidar el seus 
coneixements també poden adquirir el llibre de vacances Oxford Holiday 
English del seu nivell. 
 
FRANCÈS 

Tots els alumnes d'aquesta matèria hauran de lliurar obligatòriament un llibre 
d'estiu a l'inici de curs. 

El llibre és el següent: 
Français 1 Santillana      
ISBN   978 8496597549 

 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
  
Els alumnes que han suspès han de lliurar al setembre el treball que no han 
fet durant el curs i presentar-se a l’examen. Alguns treballs els han de lliurar 
en un pendrive. 
 
El llistat de treballs que cada alumne ha de fer, el tenen penjat al suro de les 
aules, i quedarà constància de quins són els alumnes suspesos de manera 
personalitzada a les pròpies notes finals. 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
L’alumnat que no ha superat  Educació Física   . Al setembre ha de fer les 
següents tasques de recuperació: 

1. Fer els qüestionaris penjats al curs moodle. Els  qüestionaris els podrà 
completar amb el llibre.  

2. Es demana tenir  una nota mínima de 8 i es pots fer tant cops con sigui 
necessari  per arribar-hi.  

3. Fer el control  de recuperació , sobre els continguts treballats als 
qüestionaris .La data i hora la fixarà l’institut. Els  qüestionaris es poden 
lliurar fins el dia 30 d’agost.  

 
4. 30 %  La nota dels qüestionaris. 
5. 10%  Actitud :Fer  totes les feines i amb la nota mínima recomanada per 

preparar bé el control. Informe de l’ÈXIT si ha assistit a les classes.  
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6. 60% La nota del control. 

Els alumnes amb l’Educació Física  aprovada només cal que aprofitin les 
vacances per fer activitat física , preferentment a la natura. 
 
TECNOLOGIA  
  

 

Qui els ha de fer? 
Aquests deures són obligatoris per aquell alumnat de 3r d’ESO que ha suspès 
la matèria al juny. 
També estan obligats a realitzar-lo aquells o aquelles alumnes de 4t d’ESO  
amb la Tecnologia de 3r d’ESO pendent. 
 
Quan s’han de lliurar? 
S’hauran d’entregar just en el moment abans que el/la alumne/a realitzi la 
prova extraordinària de setembre.         
 
Com es valoraran? 
La incidència de la nota del treball d’estiu sobre la nota final de setembre serà 
del  50% ( Dossier Activitats dels Temes 1,  2  i 3 ), i el 50% restant provindrà 
de la nota de la prova extraordinària de setembre. 
  
Què caldrà presentar? 
 
Les activitats que caldrà realitzar seran dels següents temes: 
 
          TEMA 1 : El Procés Tecnològic 
  TEMA 2: Estructures 
  TEMA 3: Mecanismes i màquines 
 
La presentació final dels deures d’estiu ha de tenir la forma d’un dossier (en 
format paper), amb:  
 

• Resums i/o esquemes dels punts de cada tema enumerats al document  
“ Pistes recuperació setembre 2018”. 

• dossier d’exercicis extra del Temes 1, 2 i 3  
• el full de reflexions personals  

 
Quin material es subministra? 

• Dossier d’activitats Temes 1, 2 i  3 
• Full de reflexions personals 
• Pistes del que cal saber per a preparar la prova al setembre 

 
Atenció:  
 Recorda que tota la teoria i els enunciats d’exercicis treballats a classe durant 
el curs es troben al moodle. 
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FISICA I QUÍMICA 
 
Instruccions per a recuperar la matèria de Física i Química de 3r 
d'ESO: 

 
1. El dossier d’estiu es penjarà al Moodle. És obligatori presentar-lo 
el dia de l’examen de recuperació. 
2.Dossier de recuperació (50 %):  

2.1 S’han de resoldre els exercicis i lliurar-los en un dossier, 
seguint les normes de presentació i la pauta de correcció que s’ha 
aplicat al llarg del curs, el dia de l’examen de recuperació. 
2.2 Les respostes han de ser completes, amb el procediment 
adient, no és suficient amb la solució. 

 
3.Examen de recuperació (50 %): 

Els exercicis de l’examen seran similars als del dossier i als 
treballats a classe.  

Per preparar el dossier i l'examen de setembre podeu consultar el llibre 
de text i el dossier de treball fet al llarg del curs i el Moodle. 

 
 
 
SOCIALS 

 
(Dossier de treball per als alumnes que han de recuperar aquesta matèria) 
 
Nom i cognoms: 
Curs : 
LES ACTIVITATS AGRÀRIES 
Desapareixeran els pagesos? 
Text 1 
El paisatge rural és un patrimoni cada vegada més valorat per la societat. Per demostrar 
aquesta afirmació us presentarem tres exemples: 
· El primer és l’existència de plataformes ciutadanes, com Salvem l’Empordà o Salvem el Vallès, 
que tenen com un dels seus objectius evitar la degradació del paisatge. 
· El segon és l’aprovació  per part del Parlament de Catalunya recentment de la llei del 
paisatge. 
· El tercer són unes paraules del Conseller d’agricultura(El Periódico,) que ens diu : “Mantenir 
viu el món rural i dotar-lo de possibilitats i expectatives al mateix nivell que el món urbà no és 
només una obligació  de l’Administració. És, sens dubte, una necessitat absoluta  per a aquest 
país que té en aquest paisatge, més del 80% del seu territori. Recuperar el prestigi dels 
agricultors, que produeixen aliments de qualitat i gestionen aquest territori, suposa un altre 
gran repte”. 
Per tant, ciutadania i administració estan d’acord que el paisatge és un element territorial que 
cal preservar. Molts dels nostres paisatges són resultat de l’acció  de la pagesia al llarg de 
molts anys. Ara bé, en els darrers decennis, la població activa agrària està en retrocés, és a dir, 
cada cop hi ha menys pagesos. Per tant, de cara als propers decennis ens podem trobar amb uns 
paisatges agraris sense pagesos.  



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    3r ESO 
IES GOYA  2018   

         7 

 

 
                                                                                                                 . 
Text 2 
El sindicat Unió de Pagesos (UP) va alertar del descens històric del  nombre de persones que 
treballen a pagès i a les granges. La UP va revelar que a tot Catalunya, entre el mes de gener i 
el mes de març del 2016 es van comptabilitzar 64.300 professionals, cosa que suposa un descens 
del 9,4%, ja que en el mateix període de l’any anterior eren 71.000. 
El sindicat va explicar que el descens més gran es registra a les comarques de Girona on el 
primer trimestre d’aquest any hi havia 8.800 pagesos, mentre que en els tres primers mesos 
anteriors eren més de 12.000. Segons la UP, aquesta baixa és més acusada en els professionals 
més joves i els ramaders que es dediquen a explotacions lleteres. 
El coordinador nacional de la UP, Joan Caball, va lamentar ahir a Girona la realitat que 
representaven aquestes dades, extretes de l’enquesta de la població activa. I va argumentar: 
“La gent es busca la vida en altres sectors no per una qüestió de viabilitat econòmica, sinó 
perquè se li complica amb molts papers”. 
La reducció del nombre de persones que es dediquen a cuidar la terra o els animals també és 
conseqüència, segons la UP,de l’escassetat d’ajudes de l’Administració per modernitzar la 
maquinària.                                                                                                  
Després de llegir els textos 1 i 2 queda clar que un dels problemes més greus que afecta l’agricultura i la 

ramaderia a Catalunya és la continuïtat  generacional. 

A partir del text 1, respon les preguntes següents: 

-En què estan d’acord la ciutadania i l’administració? 

 

-Quin és un dels principals problemes que presenten els paisatges agraris de cara al futur? 

 

 

-Quina és l’opinió del Conseller d’Agricultura respecte als reptes que té plantejats el món rural? 

 

A partir del text 2, respon les preguntes següents: 

-Quina és una de les característiques més rellevants de l’agricultura? 

 

- En quantes persones s’ha reduït la pagesia? 

 

-Segons el coordinador de la UP, per què s’ha produït aquesta reducció de pagesos? 

 

-Segons la teva opinió, quins són els principals desavantatges i avantatges de fer de pagès i per tant, de 

viure al camp? 



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    3r ESO 
IES GOYA  2018   

         8 

 

 
 

-Desavantatges: 

 

-Avantatges: 

 

 
 
 
Expressió escrita: Fes una redacció argumentant si t’agradaria o no viure en un poble 
rural. 
 
 
  

 
Els pagesos i els paisatges agraris 
 
Quadre 1  
Evolució de la població activa agrària de Catalunya 
 

Any Població 
1980 328.382 
1990 264.623 
2000 137.842 
2010 85.365 
2016 

 
72.200 

                                             
LEÓN BENELBAS: Economia agrària de Catalunya. Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
 
 
A partir del quadre 1, fes un gràfic de l’evolució de la població activa agrària de Catalunya. 
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A partir del gràfic anterior, explica quina ha estat l’evolució de la població activa agrària 
catalana entre 1980 i 2016. 
- 
- 
- 
- 
- 
 
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL 
Els països asiàtics, el nou sector industrial del món? 
Des de fa uns anys observem com una gran quantitat de productes de consum, com sabates, 
roba, electrodomèstics, etc., vénen de la Xina o d’altres països asiàtics i es venen al nostre país 
a uns preus molt econòmics. La causa principal d’aquesta situació és resultat del fet que els 
treballadors xinesos treballen jornades molt llargues i cobren molt menys que els europeus. 
Aquesta realitat ha portat moltes empreses europees a instal.lar-se a la Xina o en algun altre 
país asiàtic per tal de poder gaudir d’una mà d’obra molt més econòmica. De retruc, aquest fet 
ha generat el tancament de moltes empreses que no poden competir amb els preus dels xinesos o 
que, simplement, acaben traslladant la producció a la Xina. 
 
La Unió Europea vol limitar les importacions de la Xina 
La Comissió Europea va aprovar ahir les normes a seguir per establir mesures de protecció 
temporal si es produeix un fort increment de les importacions tèxtils de la Xina. 
Precisament, un grup de fabricants tèxtils nord-americans va demanar ahir al govern dels Estats 
Units que reimplanti les quotes per a catorze categories de peces de roba, amb l’objectiu de 
protegir també la seva industria de la pluja d’importacions de la Xina. 
Les importacions procedents de la Xina suposen ara un 20% de les importacions tèxtils globals, 
i algunes previsions apunten que, en cinc anys, poden arribar a tenir una quota de mercat del 
50%. 
L’executiu comunitari ha fixat unes “zones d’alerta”que serviran d’avís de qualsevol problema 
provocat per l’increment de les exportacions xineses i, un procediment d’emergència, quan 
l’augment suposi un seriós perjudici per a la industria europea. 
Mandelson va detallar que les zones d’alerta preveuen un augment de les importacions, segons 
la categoria dels productes, que van des del 10% al 100%. En concret, els productes arribats de 
la Xina que suposin un 35% o més del total de les importacions de la UE només podran créixer 
un 10% en relació amb els valors de l’any anterior. En cas d’excedir aquest percentatge 
s’iniciarien les consultes amb les autoritats de Pequín. Així doncs, l’augment permès de les 
importacions estarà en relació amb el tant per cent que representi respecte al total de la UE. 
Per als productes que suposin entre el 20% i el 35% es permetrà un 30% d’increment, mentre 
que per a aquells que signifiquin menys del 7,5% s’autoritzarà fins a un 100% d’augment durant 
el 2008, percentatge que després es reduirà al 50%. 
Font: diari l’Avui (edició electrònica, 2008) 
Després de llegir els textos 1 i 2 queda clar que la Xina i els països asiàtics es convertiran en una 
de les grans zones industrials del món. Ara bé, fins on arribarà el seu lideratge?  
Respon les preguntes següents: 

- Quina creus que és la causa principal perquè algunes indústries catalanes es traslladin 
a la Xina? 
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- Per què creus que la Unió Europea ha establert mesures proteccionistes davant  de les 

importacions xineses? 

 
- Quina quota de mercat poden aconseguir, segons les previsions, les importacions tèxtils 

xineses en els propers 5 anys? 

 
- Com es planteja actuar la Unió Europea per frenar les importacions xineses? 

 
 

- Escriu dos arguments a favor i dos en contra de la lliure circulació de productes en el 
món i justifica’ls. 
A favor: 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
En contra: 
1. 
 
 
2. 
 
 
Quadre 1  
Evolució de la població ocupada a la indústria a Ca talunya 
 

Any  Població ocupada  
1999 813.269 
2004 707.313 
2009 708.921 

                       Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

- A partir de la informació del quadre 1, fes una gràfica d’evolució de la població ocupada 
a la indústria a Catalunya. 
 
               
               
               
               
               
               
               

- Segons les dades del quadre 1, calcula quants llocs de treball s’han perdut a la indústria 
catalana entre 1999 i 2009. 

 
 
Al gegant asiàtic ja hi són presents més de mig milió de multinacionals estrangeres 
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El nombre d’empreses catalanes amb presencia a la Xina s’ha duplicat en tan sols quatre anys. 
Si a l’estudi sobre les multinacionals catalanes publicat pel departament  d’Indústria el 2006, 
aquell any hi comptava 23 companyies, actualment, segons les dades actualitzades del Copca, 
aquesta xifra supera els 40 grups. 
La Xina està esdevenint en els darrers anys un imant per a les empreses. Els motius són 
diversos, des de les companyies que pràcticament s’hi veuen obligades perquè tot el seu sector 
s’hi ha instal.lat, passant per les vinculades al tèxtil i la confecció o les fàbriques de muntures 
per a ulleres, fins a les que hi valoren, sobretot, uns costos de producció espectacularment -
almenys de moment- més baixos que els de qualsevol altre lloc d’occident. 
Entre les que s’hi han aventurat n’hi ha que fabriquen allà per vendre aquí, i les que veuen en el 
mercat xinès un potencial insòlit de consum, 1.300 milions d’habitants per als productes 
catalans. 
La Xina ha esdevingut el primer receptor mundial d’inversió estrangera directa, amb unes xifres 
que superen els 60.000 milions de dòlars i la presència física de més de mig milió d’empreses 
estrangeres.  
A nivell sectorial, l’aventura també s’amplia. Si fa quatre anys els establiments de les 
multinacionals industrials catalanes amb presència asiàtica se centraven sobretot en el sector 
alimentari, productes metàl·lics i químics, actualment el ventall s’ha diversificat molt més ja que 
hi han arribat moltes empreses del tèxtil, elements sanitaris, material elèctric, paper, 
maquinària, fet que , al seu torn, hi ha arrossegat empreses de logística i altres serveis a les 
empreses, com ara advocats. 
Font: diari l’Avui (edició electrònica ) 

- Per què creus que algunes empreses opten per traslladar la seva producció a la Xina? 

 
 

- Quantes empreses catalanes hi ha actualment  instal·lades a la Xina? Quantes n’hi 
havia el 2006? 

 
- Quins tipus d’indústries catalanes opten per instal·lar-se a la Xina? 

 
Al gegant asiàtic ja hi són presents més de mig mil ió de multinacionals 
estrangeres (continuació) 
Una de les coses que he fet aquestes darreres setmanes ha estat visitar orient, 
concretament he estat a Hong Kong i a Taipei i he comprovat una vegada més l’enorme 
desconeixement que tenim de la nostra aldea global. L’Índia i la Xina produeixen sis 
vegades més enginyers que els Estats Units i la Unió Europea junts. El 2006 la Xina va 
assolir el tercer lloc de l’economia mundial amb un percentatge de creixement del PIB 
per habitant del 7%. Corea i Taiwan tenen un creixement semblant. Es preveu que l’any 
2015 la Xina ocupi el segon lloc de l’economia mundial i que el 2050 arribi al primer. 
D’altra banda, l’estesa política del fill únic i la poca sensibilitat pel medi ambient podrien 
convertir la Xina en un país abans vell que ric i amb un entorn altament contaminat. 
 

- Què creus que significa el concepte “aldea global”? 
- Quins problemes pot tenir la Xina d’aquí a uns anys? 

 
 
 
ELS SERVEIS I. COMERÇ, TRANSPORTS I  COMUNICACIONS 
Manifest del Barcelona Breakfast 
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Barcelona Breakfast ha nascut amb la convicció que la transformació que  les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC)provocaran en la societat serà extraordinària. En 
conseqüència aquelles comunitats que tinguin una major capacitat d’entendre l’impacte que 
suposaran les tecnologies de la informació i la comunicació i d’impulsar innovacions, 
esdevindran més competitives i gaudiran de més oportunitats de progrés en el marc d’un món 
profundament canviant. Tot i que aquesta sensació de canvi no és nova en la història 
contemporània, els ritmes de la innovació no havien esta mai comparables als actuals. És difícil 
sostreure’s de la sensació de vertigen històric que han provocat Internet i, en general, les TIC. 
Font: pàgina web de Barcelona Breakfast 

- Què han de tenir les societats per esdevenir competitives i poder progressar? 

 
- Quins són els elements que generen el sentiment de canvi vertiginós que viu la nostra 

societat? 
 
Internet, tecnologia de llibertat, produïda lliurem ent a partir dels seus propis 
usuaris 
Com és sabut, Internet es va desenvolupar a partir d’un programa científic d’investigació 
que, tot i que estava finançat pel Departament de Defensa americà, no tenia objectius 
militars (...).Les principals aplicacions d’Internet que avui utilitzem, des del correu 
electrònic fins a les llistes de distribució (...), van ser creades i comunicades per usuaris 
que les van compartir lliurement amb el conjunt de la comunitat internauta. El “World 
Wide Web” va ser desenvolupat  i distribuït gratuïtament per Tim Berners-Lee fora de 
les hores de feina. Van ser els “hackers”, generalment universitaris, qui van 
desenvolupar Internet com a xarxa de comunicació informàtica global (...).No va ser 
necessari cap dret de propietat ni cap control burocràtic per a desenvolupar la xarxa de 
comunicació més potent de la història. De fet, va ser la no existència d’aquests controls 
el que ho va fer possible. 
L’arquitectura d’Internet va ser dissenyada expressament per a fer-ne difícil el control, 
però no la vigilància del missatge. Per aquesta raó, Internet, encara que pateix cada 
vegada més interferències de la lliure comunicació, és el mitjà de comunicació local-
global més lliure que existeix, i permet no ser l’intermediari dels mitjans de comunicació 
massius. 
I, malgrat els intents continus de comercialitzar Internet, tot i que s’ha convertit en un 
instrument essencial per a l’activitat econòmica, la gran massa de fluxos d’informació a 
Internet són d’ús social i personal, no comercial. Internet és sobretot un espai social, 
cada vegada més estès i diversificat a partir de les tecnologies d’accés mòbil a Internet. 
Per això, la preservació de la llibertat d’expressió i comunicació a Internet és el més 
important en la llibertat d’expressió del nostre món. 
Font: Innovació, llibertat i poder en l’era de la informació. MANUEL CASTELLS 
 

- Quan neix Internet i quina institució americana la va impulsar? 

 
- Qui va crear les principals aplicacions d’Internet, i per què? 

 
 

- Com defineix Manuel  Castells Internet? 

 
- Escriu un text on expliquis quin és l’ús que fas d’Internet i d’altres mitjans de 

comunicació al llarg de la setmana. 
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ELS SERVEIS II. LLEURE I TURISME 
Catalunya, país de paisatges 
Us agraden els paisatges d’alta muntanya? Heu de fer una excursió a les valls dels Pirineus, 
voltades de cims enlairats, amb prats alpins, boscos d’avets i estanys d’aigües cristal·lines. I, si 
hi aneu a l’hivern, podreu gaudir també de les instal·lacions esportives i turístiques de les 
nombroses estacions d’esquí. 
Les vostres preferències us porten cap a paisatges de mitjana altura? Podeu visitar el parc de la 
muntanya de Montserrat (...) amb roques de formes capritxoses i inversemblants, o el de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (...) on veureu els volcans extingits coberts de vegetació i grederes 
multicolors. O també el del massís del Montseny, que per la riquesa de la vegetació ha estat 
declarat reserva de la biosfera per la UNESCO, i el dels Ports de Tarragona, reserva de la 
cabra hispànica (...) 
Els vostres gustos us porten arran la mar? (...). Si recorreu la Costa Brava, des del cap de Creus 
fins a Blanes, per força us sorprendran els roquissers arran d’aigua, les cales tancades per 
roques i illots on els pins pugnen per esgarrapar amb les arrels un lloc on créixer. Més al sud, a 
la Costa del Maresme i la Costa Daurada, gaudireu de platges llargues i assolellades. Les cases 
blanques dels pescadors us donaran la benvinguda en aquest ambient tan propi de la 
Mediterrània(...). 
Font: Catalunya turisme (dins la web de la Generalitat de Catalunya) 

- Enumera els tipus de paisatges que hi ha a Catalunya. 

 
 
 

- Quins d’aquests paisatges t’agraden més? Per què? 

 
- Escriu un text on expliquis una jornada turística que hagis passat amb la família en 

algun d’aquests paisatges de Catalunya. 
 

 
Tipologies de visitants 
Esportistes. Quan l’esperit de superació és el més important. Quan tens ganes d’esforçar-te. 
Quan l’esport és molt més que l’activitat en si. Fes esport amb nosaltres. 
Famílies.  Què hi ha de més bonic que gaudir d’experiències úniques, de paratges meravellosos, 
d’escenes espectaculars...? Compartir-les amb els teus encara és millor. 
Gent gran. Si més d’una vegada heu pensat que mai no és tard, que encara hi sou a temps, que 
el món hi és per gaudir-ne. El nostre país posa al vostre abast tot un ventall de productes i 
serveis turístics. 
Joves. Mar, muntanya, sol, neu, cultura, esport, art, cursos, nous amics i amigues...Tot ho teniu 
a Catalunya 
Parelles. Si voleu fer unes vacances tots dos sols, i a la vegada voleu endinsar-vos en les 
innombrables i atractives ofertes que hem pensat per a vosaltres. Si voleu descobrir la nostra 
gastronomia, la nostra cultura. 
Professionals. Negocis, reunions i...turisme. A Catalunya, hi trobareu productes i serveis per a 
cada activitat. Podeu gaudir del nostre país per treballar, i també per desconnectar, gràcies a 
l’oferta lúdica, gastronòmica, cultural, musical, artística, que posem al vostre abast. 
Font: Catalunya turisme (dins la web de la Generalitat de Catalunya) 
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- A partir de la lectura d’aquest text, indica quins tipus de paisatges de la llista que has 

elaborat a l’activitat anterior podria interessar a cada tipus de visitant: 
Tipus de visitant                                                                 Tipus de paisatge 
 
 
 

- Elabora un escrit on  expliquis amb les teves paraules els atractius que presenta una 
visita a Catalunya, posant èmfasi en allò que a tu et sembli més interessant 

  
 
LA DIVISIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA 
Consulta el llibre de text i respon les següents preguntes: 
 

- Quines han de ser les funcions de les comarques? 

 
- Què diu què cal fer amb les províncies? 

 
 

- Situa el lloc on vius en cada divisió territorial: 
 
Municipi Comarca Província Vegueria C.Autònoma Estat 
      

 
 

 
- Pinta en aquest mapa les comarques i posa-hi els noms.  
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Prespectives econòmiques davant la connexió amb l’AVE entre Perpinyà i Barcelona 
A tot el Rosselló ja es pensa en projectes al voltant del tram de l’AVE entre Perpinyà i 
Barcelona per enfortir l’economia del territori. Ahir, representants de diversos sectors 
empresarials de la zona es van reunir per debatre les perspectives de desenvolupament d’aquest 
territori, que actualment està econòmicament deprimit. El projecte de construcció de l’estació 
del tren de gran velocitat a Perpinyà (...) costarà un total de 90 milions d’euros i, a més de 
l’estació, també inclourà comerços, oficines, espais d’oci, un hotel i nombrosos aparcaments. 
A iniciativa de la comunitat d’aglomeració Perpinyà-Mediterrània, que aplega 19 municipis 
rossellonesos, ahir, representants dels diversos sectors empresarials de la zona per on passarà 
el tram de l’AVE entre Perpinyà i Barcelona, es van reunir per debatre les perspectives de 
desenvolupament d’aquest territori.  
Malgrat que actualment està econòmicament deprimida, els empresaris i l’administració pública 
tenen grans expectatives posades en l’arribada del tren d’alta velocitat a la regió. Jean-Paul 
Alduy, alcalde de Perpinyà, està convençut que l’AVE millorarà la posició de Perpinyà dins el 
territori. 
El projecte de l’estació de l’AVE a Perpinyà, que posarà la ciutat a 50 minuts de Barcelona, ha 
estat adjudicat al grup immobiliari català Sacresa. El seu director, Mario Sanz, ha assenyalat 
que “la facilitat de comunicació afavorirà la inversió de companyies que ara no estan presents a 
Perpinyà”. 
La línia de l’AVE entre Perpinyà i Barcelona ha d’entrar en funcionament a finals d’aquesta 
dècada. Però aquest no serà el cas del tram entre Perpinyà i Montpeller, que, segons les últimes 
previsions, no serà operatiu com a mínim fins el 2020. Un termini que a Perpinyà es vol 
aprofitar per enfortir i desenvolupar l’economia local. 
 

- Què es construirà al voltant de l’estació de l’AVE de Perpinyà? 



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    3r ESO 
IES GOYA  2018   

         16 

 

 
 
 

- Quant de temps està previst que duri el trajecte amb l’AVE entre Perpinyà i Barcelona? 

 
- Què pensa l’alcalde de Perpinyà que generarà la connexió amb l’AVE entre la seva 

ciutat i Barcelona? 
 
 
 

- Quan entrarà en funcionament la línia de l’AVE entre Perpinyà i Barcelona? 

 
Què és la globalització? 
Els humans tendim a fabricar paraules-ídol: paraules a les quals atribuïm un contingut no del 
tot veritable, i que ens serveixen d’excusa per a mantenir els propis privilegis. Per exemple, els 
pares i mares que estan cansats de renyar els fills sense èxit, s’inventen l’home del sac perquè 
els nens creguin. L’home del sac és una paraula-ídol amb una part de veritat (els nens han de 
fer cas de moltes coses que els manen els seus pares); però també serveix als pares per 
“controlar” els seus fills quan estan cansats. 
“Globalització” s’ha convertit en una paraula-ídol: en part correspon a la veritat d’un fenomen 
i d’un procés; però és també una arma que aixequen alguns per a mantenir o fer progressar 
situacions injustes.  
Però, també com l’home del sac, globalització respon a diverses realitats. Avui podem 
comunicar-nos per correu electrònic amb l’altre costat del món; rebem moltes informacions a 
través de la televisió; comprem habitualment productes “made in Taiwan”; el nostre cosí 
treballa en una multinacional japonesa; ens preocupen els drets humans concultats en certs 
governs de països llunyans; i la Unió Europea està essent cada cop més present en les nostres 
vides. Totes aquestes són realitats relacionades amb la globalització. 
També s’hi relacionen preguntes importants que ens podem fer: Quines conseqüències tindrà 
Internet en l’educació dels nostres fills? Què passarà amb les llengües parlades per pocs milions 
d’habitants, ara que l’anglès s’imposa com a vehicle de comunicació internacional? Com a 
assalariats,hem d’acceptar  de perdre poder adquisitiu o prestacions socials, “perquè si no, 
l’empresa serà poc competitiva i haurà de plegar”? Com he de relacionar-me amb els joves 
magrebins que treballen a l’edifici en construcció del meu carrer? Cal un tribunal internacional 
que jutgi els polítics que violen els drets humans? 
                                                                                                       Josep F. Maria i Serrano 
Els objectius de desenvolupament pel mil·lenni de l’ONU 

1. Eradicar la pobresa extrema i la fam 
2. Aconseguir un ensenyament primari universal 
3. Promoure la igualtat entre gèneres i l’autonomia de la dona 
4. Reduir la mortalitat infantil 
5. Millorar la salut materna 
6. Combatre la sida,el paludisme i altres malalties 
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient 
8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament 

                                                                                                    
 
 
 



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    3r ESO 
IES GOYA  2018   

         17 

 

 Respon les preguntes següents, a partir del text 1 
 

- Què entén l’autor per paraula-ídol? 

 
- Per què la globalització s’ha convertit en una paraula-ídol? 

 
 

- Segons l’autor, quines preguntes s’associen al concepte globalització? 

 
- De totes les preguntes del darrer paràgraf, quines et semblen les més importants i per 

què? 

  
A partir del text 2, ordena de major a menor importància , els objectius de l’ONU per al 
proper mil·lenni. 
 
 
Escriu un text argumentat dirigit a tots els presidents de govern del món per tal que es 
comprometin a tirar endavant els objectius de l’ONU per al proper mil.lenni. 
 
 
 
El pes econòmic i demogràfic de la immigració a Espanya i Europa 
Segons l’informe de Caixa Catalunya, l’arribada d’immigrants a l’economia espanyola en 
l’última dècada ha impulsat en un 3,2% el creixement anual del PIB (Producte Interior Brut) 
per càpita entre 1995 i 2005. Sense l’aportació de la immigració, l’economia espanyola hauria 
desaccelerat. Concretament, segons Caixa Catalunya el PIB per càpita hauria caigut un 0,6% 
cada any, en comptes de registrar l’avanç del 2,6% que s’ha registrat de mitjana anualment des 
de 1995.  
També la immigració ha tingut un impacte positiu en el creixement econòmic de la Unió 
Europea. L’aportació dels immigrants a la UE  ha estat del 2% anual. Això demostra, segons 
l’informe de Caixa Catalunya, que no es tracta només d’un fenomen espanyol, sinó que 
s’emmarca en un entorn global. 
Aquest efecte positiu s’ha notat amb diferents intensitats en els diferents països europeus. En 
general, la gran majoria de països de la UE registren caigudes del seu PIB per habitant quan es 
resta la contribució dels immigrants. Els descensos més exagerats els experimenten Alemanya i 
Itàlia (-1,5% i -1,2% anual respectivament, si no es compta l’aportació de la 
immigració).També Suècia (-0,8%) i Espanya, Portugal i Grècia (tots ells amb un -0,6%). Els 
únics països que mantindrien taxes d’avanç positives del PIB per càpita quan s’exclou l’impacte 
de la immigració són Irlanda (1,1%), Finlàndia (0,2%) i França (0,3%). 
La immigració també ha tingut una incidència important en el creixement demogràfic d’Espanya 
i de la Unió Europea. En el cas de l’Estat espanyol, els immigrants suposen un 78,6% del 
creixement demogràfic, mentre que en la zona euro suposen una mitjana del 79,4%. 
 
Respon les preguntes següents:  

- Quina importància ha tingut la immigració en l’economia d’Espanya i de la Unió 
Europea? 
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- Com hauria evolucionat el PIB de l’Estat espanyol si en la dècada 1995-2005 no 

haguessin arribat immigrants? 
 

 
- Com hauria evolucionat el PIB d’Alemanya, Suècia i Portugal si en la dècada 1995-2005 

no haguessin arribat immigrants? 

 
 

- Quina importància ha tingut la immigració en l’evolució demogràfica d’Espanya i de la 
Unió Europea? 
La humanitat es trasllada a les grans ciutats 
Una persona anònima emigrarà l’any que ve des del seu poblet a una gran ciutat, 
previsiblement en algun país asiàtic superpoblat, i amb això aconseguirà simbòlicament 
que la població urbana representi per primera vegada a la història el 50% dels cens 
mundial. La Divisió de la Població de les Nacions Unides no ha precisat quin mes de 
l’any passarà exactament, però sí que en aquell moment hi haurà el mateix nombre de 
persones als dos costats de la balança: 3.300 milions viuran al món de les ciutats i 
3.300 milions més ho faran al món rural. 
La població urbana ha crescut exponencialment des del 1900, quan s’estimava en 220 
milions de persones. El 1950 va arribar als 732 milions i, si continua la tendència actual, 
s’espera que per a l’any 2030 sumi 5.000 dels 8.100 milions del cens planetari, segons 
mostren les últimes previsions de l’ONU. El món rural ha quedat despenjat 
definitivament. L’exemple més clar que la població de la Terra creix en l’actualitat a un 
ritme d’uns 77 milions d’habitants cada any –lleugerament per sota del màxim de la 
passada dècada- i un 80% del total correspon a nous urbanites. Fins al 2015, a més, 
300 milions de persones dels cinc continents emigraran a una ciutat. 
Fa mig segle, només Tòquio i Nova York arribaven a la categoria de megalòpolis o 
d’urbs per sobre dels 10 milions d’habitants, mentre que la llista inclou ara 18 ciutats 
més. No són aquestes macrociutats, no obstant, les que més creixen en percentatge, 
sinó urbs més modernes, generalment d’entre 500.000 i dos milions d’habitants. Segons 
l’ONU, el 2015 hi haurà sobre la Terra 411 àrees urbanes milionàries, però únicament el 
9% de la població mundial viurà en megalòpolis de més de 10 milions, un percentatge 
similar a l’actual. 
 
Què és una àrea urbana? 
Definir què és el món urbà no és una tasca fàcil, i per aquest motiu l’ONU sol  aplicar el 
criteri utilitzat pels respectius països, que en el cas d’Espanya equival a viure en 
municipis de més de 10.000 habitants. El mateix passa amb àrea metropolitana, una 
entitat en què es poden barrejar criteris de continuïtat espacial, comunicacions i 
intercanvis comercials entre municipis. Si Madrid i Barcelona figuren en les 
estadístiques amb unes poblacions tan altes -5,6 i 4,8 milions el 2008, respectivament-, 
és perquè l’ONU considera, per posar uns exemples, que la primera engloba 
Guadalajara i Toledo, mentre que la segona arriba fins a  Terrassa i Vilanova. 
La població urbana en els països industrialitzats ja suposa més del 75% i pràcticament 
ha tocat sostre. De fet, algunes històriques ciutats europees, com Budapest, Viena, 
Berlín i Praga, es mantenen en el mateix nivell del 1950. Istanbul i Moscou són avui dia 
les metròpolis més grans del continent, mentre que Londres i París han perdut la seva 
hegemonia d’altres temps i ocupen ara dos llocs més discrets en el rànquing mundial. 
 
 
Respon les següents qüestions: 

- Quina era, o serà, la població urbana mundial dels anys següents? 
a) 1900 
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 b) 1950 
c) 2007 
d) 2030 

 
- A  quin ritme anual està creixent la població de la Terra? 

 
- Quantes ciutats superen els 10 milions d’habitants? 

 
- Com es defineix a Espanya una àrea urbana? 

 
 

- Quin tant per cent representa la població urbana en els països industrialitzats? 

 
- Elabora un informe amb els avantatges i els inconvenients que representa viure en una 

gran ciutat. 

  
 

EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN  
 

1. Quins són els aspectes fonamentals de l’Humanisme? (Recorda utilitzar termes com: 
antiguitat clàssica, progrés, educació…..etc) 

 
 
 
 
 

2. Explica les causes de la Reforma protestant.  
 
  

3. Resumeix les característiques del luteranisme.  
 

 
4. En què va consistir la Contrareforma?  

 
 

5. Comenta la importància històrica de la impremta. Què és un incunable?  
 

 
 

6. Què és la monarquia autoritària? Quines diferències hi trobes en comparació de la 
monarquia feudal?  

 
 

7. Digues el nom de 5 ciutats importants d’aquets període que has estudiat.  
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 8. Completa el mapa sobre l’expansió de l’Humanisme.  
 

  
 

L’ÈPOCA DELS GRANS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS 
 

1. Respon les preguntes següents sobre els grans descobriments geogràfics: 
- Quins factors van motivar les grans expedicions marítimes del segle XV? 

 
 
 

- Quins descobriments científics i tècnics van facilitar la navegació? 

 
 

2. Explica la teoria de Cristòfor Colom i indica’n els encerts i les errades: 

 
 
 

3. Digues qui eren i quin fet històric van protagonitzar els personatges següents: 
- Vasco da Gama: 
- Vasco Núñez de Balboa: 
- Moctezuma: 
- Bartolomeu Dias: 
- Enric el Navegant: 

 
 

4. Què establia el Tractat de Tordesillas? Quan es va fer? I les Capitulacions de Santa Fe? 

 
 
 

5. És el mateix una unió dinàstica que una unió territorial de dos regnes? En què es 
diferencien? 

 
 
 

6. Explica com van aconseguir els Reis Catòlics la unitat religiosa dels seus regnes. 

 
 
 

7. Explica dues característiques de l’economia a la Corona de Castella i dues a la Corona 
d’Aragó. 
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 8. Dibuixa un mapa del sud d’Europa i indica-hi les fronteres de la Corona de Castella i de 
la Corona d’Aragó. Després posa-hi els noms als principals territoris.  
 
 
 
L’IMPERI DELS ÀUSTRIES 
 

1. A quins problemes exteriors va haver de fer front Carles I. Quins conflictes es van 
produir? 

 
 
 

2. Explica qui va ser : Hernán Cortés, F. Pizarro, Juan Sebastián Elcano.  

 
 
 
 

3. Relaciona aquests fets històrics amb el monarca corresponent.  
 
Armada Invencible                                                               Carles I 
Batalla de Lepant 
Treva dels dotze anys                                                           Felip II 
Revolta de les comunitats 
Las Alpujarras                                                                         Felip III 
Conquesta del Milanesat 
Creació del Consejo de Indias                                              Felip IV 
Primera volta al món 
Unión de Armas                                                                      Carles II 
Rei malaltís 
 

4. Relaciona els ítems de la columna de l’esquerra amb els de la dreta.  
 
Francesc I                                                       Felip III 
Encomienda                                                   Mèxic 
Terços                                                             Carles I 
Potosí                                                              1640 
Valido                                                              Flandes 
Expulsió moriscos                                          Contrareforma catòlica       
1668                                                                Mines 
Virregnat de Nova Espanya                         Colonitzador 
Concili de Trento                                           Comte-duc d’Olivares 
Guerra dels Segadors                                   Independència de Portugal 
 
 

5. Explica a quina guerra va posar fi el Tractat dels Pirineus i què va establir.  

 
 
 

6. Explica qui fou o què va ser: Pau Claris, Duc de Lerma, Pau de Westfàlia . 
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L’EUROPA DEL SEGLE XVII 
 

1. Explica tres característiques que defineixen l’Edat Moderna.  

 
 

2. Defineix què va ser el Barroc. I explica’n tres característiques de les obres (pictòriques, 
escultòriques i arquitectòniques). Per què es parla del Siglo de Oro espanyol. 

 
 
 
 

3. Què van ser les Acadèmies de les Ciències? Qui eren els mecenes?. 

 
 
 

4. Explica el Parlamentarisme anglès i els problemes que van haver-hi al segle XVII. Què 
era la Carta Magna?. 

 
 
 
 

5. Explica què va ser la monarquia absoluta i quines característiques la defineixen.  

 
 

 

BIOLOGIA GEOLOGIA 
 
Les indicacions per solucionar aquestes preguntes les trobareu al Moodle. 
 

Tema 1: L’Organització del Cos Humà  
Exercici 1: Indica els diferents nivells d’organitz ació, ordenats de menor a major 
complexitat, que podem trobar en l’ésser humà. Cita  dos exemples de cada nivell. 
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Exercici 2: Per què la cèl·lula és la unitat foname ntal de tots els éssers vius? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici 3: Identifica quin tipus de cèl·lula eucar iota és (vegetal o animal) i digues els 
noms de les parts assenyalades:  
 
 
Figura a: cèl·lula eucariota ______________________ __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-  7- 
2.- 8.- 
3.- 9.- 
4-. 10.- 
5- 11.- 
6.- 12.- 

 
 

Exercici 4: Relaciona cada orgànul amb la seva func ió: 
 
 
Membrana •                                    • Mov iment 
Mitocondri •                                    • C ontrol del funcionament cel·lular 
Nucli •                                             • Regula l’intercanvi de substàncies amb 
l’exterior 
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Lisosoma •                                     • Re spiració cel·lular 
Cilis i flagels •                                • Digestió intracel·lular 
 
 
 
 
 
Exercici 5: Escriu a sota de cada òrgan el sistema o aparell al qual pertany: 
 
 

Ronyons Cor Pulmons Estómac Fèmur 
 
 

    

Tiroides Bíceps Cervell Ovaris Testicles 
 
 

    

 

 

 

Tema 2: Alimentació i Nutrició 
 

Exercici 6: Quina diferència hi ha entre aliments i  nutrients?  
 
 
 
 
 
 
 
 
De la llista següent indica quins són aliments i qu ins nutrients: tomàquet, 
glúcids, carn, aigua, bacó, castanyes, proteïnes, p omes, lípids, taronges, sals 
minerals i vitamines. 
 

 

Aliments:   
 
 
 
 
Nutrients:  
 
 
 
 
 
Exercici 7: De la llista següent, cita els aliments  que has de consumir amb 
freqüència en una dieta sana i equilibrada: 
 
xocolata, verdures, llaminadures, llet, peix, fruit es, bacó, pastissos, llegums, pa, 
cansalada, hamburgueses, gelats, begudes refrescant s i mantega . 
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Exercici 8: Relaciona les dues columnes següents 
 
 
1. Glúcids                              A. S’acumulen formant dipòsi ts de reserva. 

Abunden a la cansalada. 
 

2. Aigua                         B. Es necessita en petites quantitats. La 
contenen els productes frescos  

3. Proteïnes                                    C. Formen part d’ossos i dents.  
 

4. Lípids                                          D. S’hi dissolen tot tipus de substàncies.  
 

5. Sals minerals                E. Intervenen en la defensa del nostre 
organisme. Abunden a la carn i el peix. 
 

6. Vitamines                                   F. Són el principal combus tible de les nostres 
cèl·lules. Abunden a les patates. 
 

 
 
Exercici 9: Col·loca els aliments següents a la cas ella corresponent: tomàquet, 
oli, patata, enciam, pasta, formatge, pastanaga, pa , carn, taronja, pera, peix, 
poma, mel, carabassa, ous, carbassó, mantega, fruit s secs i llet. 
 
 

Ens proporcionen 
energia 

Serveixen per formar 
cèl·lules i estructures 

del nostre cos 

Ens aporten vitamines, 
sals minerals, aigua i 

fibra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Exercici 10: Calcula l’energia que et subministrari a un esmorzar compost per 50 
g de cereals, 200 g de suc de taronja, 200 g de lle t i 10 g de sucre, sabent que 
l’energia proporcionada pels aliments de l’esmorzar  és de (en kcal/100 g): suc de 
taronja: 46, sucre: 408, llet: 65, cereals: 416. 



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    3r ESO 
IES GOYA  2018   

         26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 3: Aparell Digestiu  
 
Exercici 11: Completa l’esquema següent de l’aparel l digestiu escrivint els noms 
de les diferents parts als requadres. 
 

 
 
Exercici 12 Escriu la ruta de l’entrepà (mira els a punts de classe):  
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Exercici 13 Què són els moviments peristàltics del tub digestiu? Quina utilitat 
tenen aquests moviments a l’esòfag, a l’estómac i a ls intestins? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici 14: Completa l’esquema següent de l’aparel l digestiu escrivint els noms 
de les diferents regions de l’intestí prim i de l’i ntestí gros en els requadres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici 15: Omple els buits: 
 

Sucs Digestius  Enzims  Nutrients  Monòmers  
   Àcids grassos  

saliva     
  Proteïnes   

 
 
 
 
 
 
 
Tema 4: Aparell Respiratori  
Exercici 16. Completa l’esquema següent:  
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Exercici 17: És millor respirar pel nas o per la bo ca? Justifica la teva desposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici 18: Cita tres hàbits saludables relacionat s amb l’aparell digestiu. 
Justifica la teva resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exercici 19: Indica què 
representa el dibuix següent i 
descriu amb les teves paraules 
que passa al procés.  
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Tema 5: Aparell Urinari 
Exercici 20: Omple els buits en les parts que s’ass enyalen en l’esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerc
ici 21: 
Quine
s són 
les 
funci
ons 
de les 
nefro
nes 
duran

t la filtració renal? Explica-les breument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici 22: Relaciona les columnes.  
1.-  Fer exercici moderat  a.- Impedirà que entren microorganismes i evitaran 

infeccions 
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2.- Consumir amb moderació 
aliments rics en àcid úric 

b.- Tindrà un efecte negatiu en els ronyons i fetge 

3.- Consumir alcohol c.- S’excretarà una orina molt concentrada 

4.- Netejar les vies urinàries 
després d’orinar  

d.- Facilita el bon funcionament dels ronyons  

5.- No beure suficient quantitat 
d’aigua  

e.- Ajuda a crear un medi no adequat pel 
desenvolupament dels microorganismes 

6.- Consumir fruites àcides f.- Evita l’aparició de càlculs en els ronyons 

7.-Beure líquids en abundància g.- Evita l’aparició dels àcars, què provoquen 
al·lèrgies  

8.- Tindre una bona higiene a 
l’entorn  

h.-augmenta la capacitat pulmonar  

 
 
 
Tema 6: Aparell Circulatori  
Exercici 23: Completa la següent taula.  

 
 
Exercici 24. Indica el nom de cada part del cor seg ons el número indicat en el full 
respecte al dibuix següent.  
 

Cèl·lules 
sanguínies 

Morfologia Funció 

Gl. vermells  
 
 

 

Gl. Blancs   
 
 

 

Plaquetes  
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Exercici 25. Ordena els següents passos del pas de la sang pel cos, 
numerant cada pas, començant  per l’arribada de la sang a la aurícula dreta:  
 

_ La sang passa al ventricle dret. 

_  La sang passa al ventricle esquerre. 

_ La sang surt per l’arteria aorta cap a tot el cos. 

_1 La sang entra a l’aurícula dreta. 

_ La sang s’oxigena en els seu pas pels pulmons.  

_ La sang va cap al cor, des dels pulmons, per la vena pulmonar. 

_ La sang entra a l’aurícula esquerra. 

_ La sang surt per l’arteria pulmonar. 

_ La sang, provinent de tot el cos, arriba al cor per les venes cava.  

_ La sang passa pels capil·lars del cos, on intercanvia l’oxigen pel diòxid de 

carboni.  

 
Ara assenyala quins passos corresponen al circuit m enor o al circuit major.  

Exemple:   La sang surt per l’arteria pulmonar ----- circuit menor  
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Tema 7: Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 
Exercici 26: Defineix breument els conceptes següen ts: 
• Receptors sensorials: 
 
 
 
 
 
 
• Efectors: 
 
 
 
 
 
• Resposta motora: 
 
 
 
 
 
 
• Resposta secretora: 
 
 
 
Exercici 27: Dibuixa una neurona i anomena les part s més importants:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici 28: Explica en què consisteix “la sinapsis ” i fes un dibuix per completar 
les teves explicacions.  
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Exercici 29: Escriu les diferents parts de l’oïda:  
 

 
Tema 8: Aparell Locomotor: L’esquelet  
Exercici 30: Completa la fitxa adjunta.  
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