
 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA  

 
1R ESO DOSSIER DE 

RECUPERACIÓ DEL CURS  
 

 
 
 

- ÉS OBLIGATORI LLIURAR, BEN FET I AMB BONA PRESENTACIÓ, AQUEST 
DOSSIER EL DIA DE LA PROVA ESCRITA PER PODER OPTAR A RECUPERAR LA 

MATÈRIA PENDENT DE 1r DE LA ESO DE BIOLOGIA I GEOLOGIA. 
- AQUEST DOSSIER ES VALORARÀ FINS A UN 40% DE LA NOTA FINAL I LA 

PROVA ESCRITA FINS UN 60 %  
 

 
INSTRUCCIONS 

 
- S'ha presentar aquest dossier escrit a mà amb bolígraf, amb bona lletra i 
sense faltes d'ortografia. 
 
- Una vegada acabat el treball, s'entregarà grapat i en ordre 
 
- Abans de respondre les preguntes es recomanable que us llegiu els temes 
corresponents i que us feu algun resum o esquema . Quan ho entengueu bé, 
busqueu la informació per respondre les preguntes al llibre de biologia i 
geologia de 1r de la ESO, als vostres apunts, a Internet ... 
 
 
 
 
 
                                                   NOM:  
                                                   DATA:
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Resum
L’UNIVERS

Els astres que el componen són: 

 . Són astres lluminosos.

  

 

  . Són astres petits formats de glaç, pols i gasos. 

EL SISTEMA SOLAR

Està format pels astres següents: 

 . És l’estel que dóna nom al sistema solar.

 . Són astres de forma esfèrica que giren al voltant del Sol.

  Satèl·lits. .

  Asteroides. .

  Cometes. .

Els astres tenen dos tipus de moviments:

  . És el desplaçament d’un astre 

que gira al voltant d’un altre.

 . És el gir d’un astre sobre si mateix.

ELS PLANETES INTERIORS

Són els més pròxims al Sol: 

  . És el planeta més pròxim al Sol. No té satèl·lits 

ni atmosfera.

  . És el segon planeta del sistema solar. 

No té satèl·lits.

  . És el tercer planeta des del Sol i és on vivim. 

El seu satèl·lit és la Lluna.

  . És el quart planeta del sistema solar. 

Té dos satèl·lits.

ELS PLANETES EXTERIORS

Són els més allunyats del Sol. Estan formats per gas; per això són coneguts  

com a . 

  . És el cinquè planeta des del Sol i el més gran 

de tots. Té més de seixanta satèl·lits.

  . És el sisè planeta del sistema solar i el segon 

 

molt vistós.

  . És el setè planeta del sistema solar. Té més de 

vint-i-cinc satèl·lits. També té anells, tot i que molt petits.

  . És l’últim dels planetes del sistema solar. 

Té més de deu satèl·lits petits.

Mercuri

Venus Terra

Mart

Júpiter

Urà Neptú

Saturn

Òrbita terrestre

Òrbita lunarEix de rotació de la Terra

Eix de rotació 
de la Lluna
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Resum
EL PLANETA TERRA

Les característiques són: , 

 i .

ELS MOVIMENTS DE LA TERRA

La Terra fa dos moviments:

 : la Terra gira al voltant de si mateixa.

 : la Terra gira al voltant del Sol.

LES ESTACIONS

Al llarg de l’any se succeeixen quatre estacions:

 .  .

 .  .

El pas d’una estació a l’altra té lloc en dates concretes, que són:

 Solstici d’estiu, comença .

, comença la tardor.

 Solstici d’hivern, comença .

, comença la primavera.

LA TERRA I LA LLUNA

 és el satèl·lit de la Terra.

El nostre satèl·lit té dos moviments principals:

, en què gira sobre si mateixa.

, en què gira al voltant de la Terra.

Les quatre fases de la Lluna són:

. La Lluna no es veu al cel.

. La Lluna es veu com una franja en forma de C.

. La Lluna es veu completa.

. La Lluna es veu com una franja en forma de D.

Els dos tipus d’eclipsis són:

. Es produeix quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna.

. Es produeix quan la Lluna se situa entre el Sol i la Terra.

Primavera

Estiu

Hivern

Tardor

21 de març
Equinocci  

de primavera

23 de setembre
Equinocci de tardor

21 de juny
Solstici  

d’estiu

22 de desembre
Solstici  

d’hivern

Eix de 
rotació

 Dia

  N
it

Sentit de gir

Mantell

Nucli 
extern

5.150 km

2.900 km

6.370 km

Escorça 
continental

Escorça 
oceànica

Nucli 
intern

0 km
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Resum
CARACTERÍSTIQUES DELS ÉSSERS VIUS

Tots els éssers vius  i , 

tenen una composició química semblant, estan formats  

per  i acompleixen tres funcions vitals: 

,  i .

LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS

Les substàncies químiques dels éssers vius poden ser:

  Substàncies inorgàniques. Les principals són: 

 i .

  Substàncies . Es classifiquen en: , 

, proteïnes i àcids .

LA CÈL·LULA

Totes les cèl·lules estan compostes per: membrana plasmàtica, 

 i .

Les cèl·lules poden ser de dos tipus:

 : amb nucli.

  Procariotes: .

Els organismes segons el nombre de cèl·lules poden ser:

  Unicel·lulars: .

 : formats per moltes cèl·lules.

ELS CINC REGNES

Els éssers vius es classifiquen en cinc regnes: de les moneres, 

, dels fongs,  i dels animals.

LA HISTÒRIA DE LA VIDA

Els primers éssers vius capaços de viure sense oxigen van ser 

. D’aquests van sorgir els protozous 

i, d’aquests, els . Els primers éssers vius 

que van ocupar terra ferma van ser . 

Els primers animals que van abandonar l’aigua van ser 

. Més tard, van sorgir els amfibis i els rèptils.

L’extinció dels dinosaures va permetre el desenvolupament  

d’  i de .

LA BIODIVERSITAT

S’anomena biodiversitat la varietat d’  

que viuen o han viscut a la Terra.

Entre les raons per conservar la biodiversitat destaquen:

Són recursos, , estètiques i .

Regne dels animals

Regne de les plantes

Regne protoctists Regne fongsRegne moneres
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ELS ANIMALS

.

,  o .

– . Tenen columna vertebral.

– . No tenen columna vertebral. 

ELS MAMÍFERS

.

,  o .

.

.

.

ELS OCELLS

.

 i .

.

.

.

ELS RÈPTILS

.

.

.

.

.

ELS AMFIBIS

.

.

.

 Adults .

.

.

 Adults .

ELS PEIXOS

.

.

.

.

.
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ELS ANIMALS INVERTEBRATS

Els animals  no tenen columna vertebral. 

Es classifiquen en diversos grups: , , 

, , , 

,  i .

ELS PORÍFERS

Són porífers: les . El cos té forma 

de  i està perforat per .

ELS CELENTERATS

Són celenterats: les , els  

i les . El cos és .

Poden tenir forma de:  o .

ELS PLATIHELMINTS, ELS NEMATODES I ELS ANÈL·LIDS

Són platihelmints: la  i la . 

Tenen el cos , , 

 i dividit en .

Són nematodes: la  i els . 

El cos és  i .

Són anèl·lids: el  i la . Tenen el 

cos ,  i dividit en .

ELS MOL·LUSCS

Són mol·luscs: el  i el . El cos 

és  i està dividit en tres parts: , 

 i . Es classifiquen en:

 i el .

 i la .

 i el .

ELS ARTRÒPODES

Són artròpodes: l’  i el . 

Tenen el cos dividit en tres parts: , 

 i . Es classifiquen en:

 i l’ .

 i l’ .

 i la .

 i els .

ELS EQUINODERMS

Són equinoderms: l’  i l’ . El seu cos pot 

tenir forma ,  o .
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EL REGNE DE LES PLANTES

Les plantes es classifiquen en:

. Són: les molses, les , 

les  i els  .

. Poden ser , 

com el pi, i angiospermes, com .

PARTS DE LES PLANTES AMB FLORS

Les plantes amb flors tenen tres parts: l’ , 

la  i les .

, 

, ,  

i .

, ,  

i  .

 

    i els .

FUNCIONS VITALS DE LES PLANTES

Les plantes porten a terme tres funciones vitals, que són: 

,  i .

,

, ,  

i .

 o .

, 

si hi intervenen cèl·lules especials anomenades , 

o , si hi intervé només un individu.

LA FLOR

A la flor hi ha els òrgans  de la planta. 

S’hi distingeixen les parts següents: , 

, ,  

i .

El transport del pol·len d’una flor a una altra s’anomena .

EL REGNE DELS FONGS

Els fongs poden ser unicel·lulars o , les cèl·lules 

són , la nutrició és , el cos està 

format per  i es reprodueixen per .

, les 

 i els fongs que formen . 

Corol·la 
(pètals)

Estam

Calze (sèpals)Peduncle

Pistil

Ovari

Oosferes

Gemma
apical

Nus

Grans  
de pol·len
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EL REGNE DELS PROTOCTISTS

Pertanyen a aquest regne els  i les .

Els protozous són éssers , amb nutrició  

i que viuen en .

Les algues poden ser unicel·lulars o , poden fabricar 

el seu propi aliment, per això són , i viuen en medis 

.

EL REGNE DE LES MONERES

A aquest regne pertanyen els .

Els bacteris estan formats per: una , 

la , el  

i el .

També poden presentar  per desplaçar-se.

ELS VIRUS

Els virus no són  perquè no són  

i no poden acomplir les funcions .

Els virus estan formats per: la  

i l’ .

Alguns virus tenen una .

LES MALALTIES PRODUÏDES  

PER MICROORGANISMES

Depenent de la seva funció en la naturalesa, els microorganismes poden ser  

de dues classes:  o .

Les vies principals d’entrada dels microorganismes són: 

, ,  

i .

LA LLUITA CONTRA LES MALALTIES INFECCIOSES

Les millors maneres d’impedir les malalties infeccioses són:  

la  i prendre 

.

Les  i els  ens ajuden a prevenir 

o a superar infeccions.

El primer antibiòtic va ser  i la va descobrir 

.

Àcid  

nucleic

Cobertura 
externa

Càpsida

Flagel

Càpsula 
bacteriana

Paret 
cel·lular 
bacteriana

Citoplasma

Membrana cel·lular

Material 
genètic
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LA COMPOSICIÓ DE L’AIRE

L’aire està compost principalment per:

       . És el gas que més hi abunda.

       . És imprescindible per a la respiració
dels éssers vius.

       . Forma el 0,9 % de l’atmosfera.

       . Filtra les radiacions ultraviolades, 
que són nocives.

             . El necessiten les plantes per 
fer la fotosíntesi. És responsable de l’efecte d’hivernacle.

L’ESTRUCTURA DE L’ATMOSFERA

A l’atmosfera es distingeixen quatre capes:

                 

                 

                 

                 

L’ORIGEN DE L’ATMOSFERA

L’atmosfera primitiva estava composta principalment per:

          i          .

L’atmosfera actual està composta principalment per:

          i          .

LA HUMITAT I ELS NÚVOLS

La humitat de l’aire procedeix de dues fonts:

            i                .

Els núvols poden ser:

         . Núvols alts blancs.

         . Núvols densos d’aspecte cotonós.

         . Núvols plans o grumollosos.

         . Núvols baixos que formen capes grisenques.

LES PRECIPITACIONS

Les precipitacions poden ser:          ,

           o          .

LA METEOROLOGIA

Els meteoròlegs obtenen dades sobre

la          , les          , 

la          , la           

i la          .

Els instruments que utilitzen els meteoròlegs són: 

         ,          ,          , 

         ,           i          .

Nitrogen: 78 %

Altres gasos: 1 %Oxigen: 21 %

Ionosfera

Mesosfera

Ozonosfera

Estratosfera

Troposfera

80 km

40 km

10 km

Estructura de l’atmosfera

Composició de l’aire

Tipus de precipitacions
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L’AIGUA DE LA TERRA

El 97 % de l’aigua de la Terra és aigua salada i només el  és aigua 
dolça. L’aigua dolça està repartida de la manera següent:

.

 són aigües subterrànies.

.

La hidrosfera està formada per tota l’aigua de la Terra en qualsevol  
dels tres estats:

 : glaç i neu.

 : mars, rius i llacs.

 : humitat de l’aire.

Les propietats de l’aigua són:

 És molt .

 Absorbeix .

 Mostra .

 És una .

L’AIGUA DELS OCEANS

L’aigua dels oceans és .

Conté gasos dissolts: , , 

 i .

L’aigua dels oceans presenta tres tipus de moviments:

 

 

 

L’AIGUA DELS CONTINENTS

L’aigua dolça es troba en:

, , , , , 

,  ,  i .

EL CICLE DE L’AIGUA

El cicle de l’aigua és el conjunt de processos als quals està sotmesa  
l’aigua de la Terra. Entre aquests processos destaquen:

 .  .

 .  .

La major part de l’aigua que utilitzem a Espanya es fa servir en:

l’ , la  i el .

L’aigua potable és la que podem .

Distribució de l’aigua a la Terra

Total d’aigua 

al planeta

Total d’aigua dolça

Total d’aigua dolça 

superficial

Aigua marina: 97 % 

Aigua dolça: 3 % 

Glaç: 79 %

Aigües  
subterrànies: 20 %

Aigua dolça 
superficial: 1 %

Llacs: 50 %

Sòl: 38 %

Atmosfera: 10 %

Rius: 1 %

Éssers vius: 1 %

Clorurs: 87 % 

Altres: 2 % Sulfats: 11 % 

Proporció de sals  
a l’aigua marina

El cicle de l’aigua
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ELS TIPUS DE ROQUES

  Roques sedimentàries. Es formen per l’  

i la  de sediments.

  Roques ígnies. Es formen pel  

del magma.

  Roques metamòrfiques. Es formen a l’interior de l’escorça 

terrestre a partir d’altres roques, per fenòmens deguts a les 

altes  i  de l’interior.

LES ROQUES SEDIMENTÀRIES

Hi ha diversos tipus de roques sedimentàries:

  Les roques . Es formen per acumulació 

de fragments de diferents minerals i roques.

  Les roques . Es formen fonamentalment 

pel mineral calcita.

  Les roques . Es formen en llocs on 

el clima és sec i calorós i, a més, hi ha aigua salada.

  Les roques . Es formen per l’acumulació 

de matèria orgànica.

LES ROQUES ÍGNIES

Hi ha dos tipus de roques ígnies: 

  Les roques . Es formen quan el magma 

es refreda a gran profunditat a l’interior terrestre.

  Les roques . Es formen quan el magma 

surt a la superfície en forma de lava i se solidifica.

LES ROQUES METAMÒRFIQUES

Hi ha dos tipus de roques metamòrfiques:

  Les roques . Se separen en làmines 

quan es trenquen.

  Les roques . Es trenquen de manera 

irregular i no se separen en làmines.

EL CICLE DE LES ROQUES

És el conjunt de  que experimenten 

les roques i els sediments a la  

i a l’  de l’escorça terrestre. 

ELS USOS DE LES ROQUES

Les roques poden tenir diferents usos:

materials de , 

usos ornamentals, recipients,  

i indústria .
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