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NOTA: EL TREBALL HA DE SER ORIGINAL I MANUSCRIT 
✔ S’ha de presentar escrit a mà amb bolígraf -excepte els gràfics que han de dibuixar-se amb regle i llapis-, 

amb bona lletra i sense faltes d’ortografia. 

✔ Els exercicis i les preguntes han de contestar-se per ordre i amb la numeració que correspon a cadascun 

en fulls a part ja que l’espai entre pregunta i pregunta és massa petit. 

✔ Una vegada acabat el treball, s’entregarà grapant tots els fulls numerats en ordre i amb aquest guió 

grapat al davant. 

✔ A més de la feina ha d’incloure una portada que identifique a l’alumne/a i al professor/a a qui s’adreça. 

S’ha de presentar dins d’un dossier plastificat INDICANT el teu nom, curs i grup. 

✔ Abans de respondre les preguntes és recomanable que us llegiu els temes corresponents i que feu 

algun esquema o algun resum ( ens els podeu entregar també). Quan ho entengueu bé, busqueu la 
informació per respondre les preguntes al llibre digital, als apunts, al moodle, a Internet ...... 

✔ Penseu que han d’estar ben contestades ja que teniu al vostre abast la informació i a més, les preguntes 

de l’examen seran semblants a les del dossier i, per tant, us heu d’assegurar que les enteneu bé. 

BLOC DE BIOLOGIA 

1. Defineix i posa exemples dels següents nivells d’organització de la matèria: àtoms, 
molècules inorgàniques, molècules orgàniques, cèl·lules, teixits, aparells o sistemes. 

2. A partir del dibuix de sota: 
 

NOTA 



Curs 2017-2018  2/13 ACTIVITATS RECUPERACIÓ  CN  

(a) Defineix què és una cèl·lula 

(b) Escriu el nom dels orgànuls indicats i relaciona'ls amb la seva funció. 

(c) Digues si es tracta d’una cèl·lula eucariota o procariota i quines característiques té per classificar-la com 
a tal. 

3. Pel que respecta a la funció de nutrició: 
(a) Raona per què ens hem de nodrir. 

(b) Segons el tipus de nutrició podem agrupar els éssers vius en autòtrofs i heteròtrofs. Explica com es 
nodreix cadascun i posa exemples d’organismes de cada grup 

(c) Quins aparells estan implicats en la nutrició i quins processos relacionats amb la nutrició realitza 
cadascun d’aquests aparells? 

(d) Quina diferència hi ha entre aliment i nutrient? Posa exemples aclaridors. 

4. Fes una taula amb els principals tipus de nutrients. Investiga quines funcions tenen en 
el nostre organisme? 
NUTRIENTS FUNCIONS 

  

  

  

  

  

5. Analitza la informació de la taula i respon: 

 Pa ( 100g) Pernil (100g) 

Proteïnes 8 30 

Glúcids 53 0 

Lípids 2 5 

Energia (Kcal) 260 165 

(a) Quantes proteïnes ingerirà una noia que es mengi un entrepà de 180g de pa amb 77 g de pernil? 

(b) Quantes quilocalories li aportarà aquest entrepà? 

(c) Si ha de prendre 2100 Kcal al dia, quin tant per cent representen les quilocalories d’aquest entrepà 
respecte del total? 

6. Observa aquesta piràmide dels aliments 
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(a) Quin grup d’aliments està 
representat a la base? 

(b) Quins nutrients ens aporta 
principalment aquest grup? 

(c) Per què és important que en 
mengem en tanta quantitat? 

(d) Per què és tan important que 
mengem fruita, verdures i 
hortalisses? Per respondre, primer 
busca quins nutrients ens aporten 
i quina funció tenen. 

(e) Quina importància tenen els làctics 
i el grup de la carn, el peix i els 
ous en la nostra dieta? 

(f) Quines conseqüències pot tenir per 
la nostra salut una dieta amb 
excés de greixos? 

(g) I una dieta amb excés de glúcids 
simples? 

(h) Indica què vol dir que una dieta ha 
de ser variada, completa i 
equilibrada. 

7. Fes un esquema de l’aparell digestiu i indica el nom dels tubs i glàndules que hi ha 

8. Explica quina diferència hi ha entre digestió mecànica i digestió química. Posa 
exemples de cada tipus. 

9. Fes un quadre resum que contingui la funció que desenvolupa cadascun dels òrgans de 
l’aparell digestiu ( boca, estómac, duodè, fetge, pàncrees, intestí prim, intestí gros) 

10. En què consisteix l’absorció de substàncies nutritives? On es dóna principalment? 

11. Quina és la funció de la flora bacteriana? 

12. Per què és important menjar aliments rics en fibra? Busca informació sobre el paper 
de la fibra en el procés digestiu. 

13. Quina és la funció de l’aparell respiratori? 

14. Fes un dibuix de l’aparell respiratori i indica el nom dels òrgans i vies respiratòries 
que el formen. 

15. Completa les següents frases: 
(a) La és un conducte comú a l’aparell respiratori i a l’aparell digestiu. 

(b) Els aliments no entren a l’aparell respiratori perquè impedeix el seu pas cap a la tràquea. 

(c) Les cordes vocals es troben a la     

(d) La és un tub allargat que es bifurca en dos   , cadascun dels quals van a 
parar a un   . Aquests conductes presenten uns reforçaments de en forma 
d'anell; en la seva paret interior tenen una capa de ciliades que produeixen el mucus, 
substància viscosa que, juntament amb els cilis, retenen les partícules de pols que entren amb l'aire i 
impedeixen que arribin als   . El tabac dificulta la mobilitat d’aquests cilis i per això els 
fumadors tenen més     

(e) El tabac conté que és la substància responsable de l’addicció al tabac i també conté 
   que incrementa notablement la probabilitat de patir càncer de pulmó. 

(f) La presència de monòxid de carboni a la sang fa que l’hemoglobina i això dificulta la bona 
oxigenació dels teixits. 

(g) L’intercanvi de gasos als pulmons es dóna als    

16. Explica com funciona l’aparell respiratori: 
(a) Defineix el procés de ventilació pulmonar 

(b) Explica l’intercanvi de gasos entre els alvèols i la sang amb un dibuix. 

NOTA 
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17. Interpreta el gràfic de l'esquerra: 
(a) Quines variables es relacionen en el gràfic? 

(b) Quines diferències observes en el ritme 
cardíac en repòs entre persones fumadores i 
no fumadores? 

(c) Quin és el ritme cardíac de les persones dels 
dos grups després de tres minuts d’haver 
acabat l’esforç? 

(d) Raona què creus que vol dir això 

(e) Com afecta l’hàbit de fumar al nostre 
sistema respiratori? 

18. Indica en el dibuix del cor el nom de les seves cavitats, les vàlvules i les venes i 
artèries que entren i surten del cor. 

 

(a) Explica quina funció tenen les artèries coronàries 

(b) Defineix: Sístole i diàstole. 

(c) Si el cor batega unes 70 vegades per minut. Quants batecs fa de mitjana a l’any? 

19. Fes una taula i diferencia tan per la seva estructura com per la seva funció: Vena, 
artèria i capil·lar. Pots adjuntar un dibuix de cada vas sanguini. 

20. Indica quins són els tres tipus de cèl·lules sanguínies que hi ha i quina funció tenen. 

21. Què és el plasma? Quina és la seva composició? 

22. Sobre el dibuix del sistema circulatori humà de la pàgina següent, posa nom a les 
parts indicades, completa la taula i contesta les qüestions: 

 
 

 Nom del circuït Funció del circuït 

Circuït A   

Circuït B   
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23. Quin problema presentarà un persona que tingui: 
(a) Nombre de glòbuls blancs per sota dels valors normals : 

(b) Nombre de glòbuls vermells per sota dels valors normals : 

(c) Nombre de plaquetes per sota dels valors normals : 

(d) Nombre de plaquetes per sobre dels valors normals : 

24. Llegeix el text i respon: 

La donació de sang és un gest altruista de civisme i de responsabilitat vers el conjunt de la societat. La donació és necessària perquè els hospitals i 
clíniques garanteixin una medicina de qualitat. La major part de les intervencions quirúrgiques, trasplantaments d’òrgans o tractaments oncològics que es 
fan cada dia necessiten la transfusió de components sanguinis. Tot i els avenços científics, l’única via existent ara per ara per obtenir sang és la donació 

Cada tres segons algú necessita sang a Catalunya. Una de cada 10 persones que entren en un hospital necessiten sang. 

Per donar sang només cal que tinguis una edat compresa entre els 18 i els 65 anys, pesis més de 50 kg i no hagis tingut cap conducta de risc, la qual 
cosa es detecta amb un qüestionari. 

Cada bossa té una capacitat de 450 ml de sang, aquesta es fracciona en els seus components: glòbuls vermells, plaquetes i plasma. Així doncs, amb una 
donació pots ajudar a tres persones. Els eritròcits es conserven 42 dies, el plasma un any i les plaquetes 5 dies. 

(a) Per a què s’utilitza la sang que es dóna? 

(b) Un noi pot donar sang cada tres mesos. 

✗ Quanta sang ha donat en litres al cap de l’any? 

✗ A quantes persones pot ajudar al cap d’un any si dona sang a la tardor, a l’hivern, a la primavera i a 

l’estiu? 

✗ Si aquest noi és del grup sanguini 0. A quins grups podrà donar ? Per què? 

(c) Els hospitals sempre tenen donants voluntaris als quals poden trucar per obtenir plaquetes. Per què 
creus que la donació de plaquetes, de vegades, es fa així? 

25. Fes un dibuix de l’aparell excretor i indica les seves parts. Raona per què és 
necessària l’excreció i digues quins òrgans participen en l'excreció a part dels ronyons. 

26. Existeixen dos tipus bàsics de reproducció: La reproducció asexual i la reproducció 
sexual. Defineix els dos conceptes i posa exemples concrets de cada tipus. 

NOTA 
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27. Defineix aquestes parelles de paraules i escriu una frase que les relacioni. 
(a) Gàmeta/ Zigot 

(b) Hormona sexual/ Pubertat 

(c) Fecundació externa/ reproducció sexual 

(d) Sexualitat / Sexe 

28. Fes un esquema de l’aparell reproductor femení i un de l’aparell reproductor masculí i 
indica les seves parts. 

29. Llegeix el text i respon les preguntes: 
Los jóvenes tienen más información al alcance sobre métodos anticonceptivos, pero aún así ,el 40% de los chicos de 15 a 24 años practica sexo sin 

protección. La paradoja deja a unas 390.000 chicas de entre 15 y 24 años –el 15%– en alto riesgo de tener un embarazo no deseado. 
El preservativo es, con mucha diferencia, el anticonceptivo más utilizado ( el 65% de los chicos y el 46% de las chicas) seguido de las píldoras 
anticonceptivas ( más extendidas entre las mayores). Sólo el 1% admite practicar el coito interrumpido. Las relaciones empiezan cada vez a edades más 
tempranas. 
Ellos y ellas temen sobre todo el embarazo no buscado. En menor medida advierten el riesgo de las enfermedades infecciosas y el saber que es fácil el 
acceso al aborto o a la píldora del día después hace que tengan una falsa sensación de menos riesgo en las relaciones sin protección. 
Los jóvenes conocen y utilizan métodos anticonceptivos eficaces. El más utilizado es el preservativo, sin embargo casi un tercio de los que lo usan 
reconocen no hacerlo en todas sus relaciones sexuales. ‘Lo imprevisto de las relaciones’ o ‘la euforia del momento’ son algunas de las razones aludidas 
para ello. 
El principal motivo para no usar el preservativo es que no esperaban mantener sexo en aquel momento, sobre todo entre las chicas. También argumentan 
que iban borrachos o que su pareja lo rechazó. 

(a) Quin percentatge de joves utilitza mètodes anticonceptius quan tenen relacions sexuals? 

(b) Quins són els mètodes més utilitzats? Busca informació sobre ells i argumenta avantatges i 
inconvenients de cadascun. 

(c) Quins són els motius pels quals alguns joves no utilitzen mètodes anticonceptius a l’hora de mantenir 
relacions sexuals segons el text ? 

(d) ls joves tenen por de contraure malalties de transmissió sexual? Busca informació sobre tres malalties de 
transmissió sexual (MTS). Explica els seus símptomes i quin és el tractament. 

(e) Quines actuacions educatives, sanitàries i socials creus que s’haurien de posar en marxa per tal de 
garantir que cada dona pugui decidir lliurement quan vol ser mare i per disminuir els contagis de MTS? 
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BLOC DE QUÍMICA 

30. Raona quina diferència hi ha entre un canvi físic i un canvi químic 

31. Marca amb una creu el tipus de canvi que es produeix en cada situació: 
 Canvi físic Canvi químic 

Estenem la roba i al cap d’una estona està seca .   

Al afegir bicarbonat a un got amb suc de llimona s’observa efervescència.   

Traiem un glaçó de gel i el posem en un got, cap d’una estona tan sols hi ha aigua líquida.   

Premem l’interruptor i la bombeta s’encén.   

El pa es posa daurat a la torradora.   

El butà de l’estufa es crema.   

32. Cerca informació sobre el mètode científic i respon les qüestions: 
(a) Quan un científic vol investigar un problema. Quines passes ha de seguir si aplica el mètode científic? 

(b) Relaciona les frases següents amb les fases del mètode científic i ordena-les temporalment. 

I. La tinta del retolador negre s'ha descomposat en tres colors la qual cosa indica que es tractava 
d'una mescla. 

II. La tinta del retolador és una substància pura o una mescla? 

III. Hem posat la tinta en un paper de cromatografia que hem impregnat amb alcohol i hem esperat 
els resultats. 

IV. Potser es tracta d'una substància pura. 

V. Fem servir paper de cromatografia, alcohol, tinta de retolador negra, got de precipitats. 

33. Pel que respecta a les unitats i magnituds: 
(a) Explica què és una magnitud i una mesura 

(b) Completa la taula amb les magnituds i unitats següents: temps, volum, grams, litres, cm 3, dies, m2, 
superfície, longitud, massa, hectàrees, hectòmetres. 

MAGNITUD UNITAT 
  

  

  

  

  

 
(c) Fes els següents canvis d’unitats amb factors de conversió: 

I. 2 Km ( dm) 

II. 3,52 dies ( s) 

III. 885 dm2 ( m2) 

IV. 73 cm3 (m3) 

V. 5,6 10-2 g ( mg ) 

(d) Si la massa d’una colònia bacteriana de 106 bacteris és de 1,6 . 10-4 g. Quina massa té un bacteri? 

34. Representa amb diagrames de boles els 3 estats de la matèria i completa la taula amb 
les característiques dels tres estats de la matèria: 

 

 

 

 

NOTA 
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 SÒLID LÍQUID GAS 

VOLUM    

FORMA    

FLUEIX    

ES DILATA EN ESCALFAR    

35. Completa amb el nom del canvi d’estat corresponent: 

36. Es realitza el refredament de dos materials A i B i es recull la variació de temperatura, 
en graus Celsius, per a cada un d’ells en dues taules diferents. 

 
(a) Fes els gràfics corresponents: 

(b) A partir dels resultats, raona quin dels dos materials creus que és una substància sense cap impuresa. 
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37. Observa aquest gràfic, posa-li un títol i raona les qüestions: 

TÍTOL: ........................................................................................... 

(a) Situa els termes següents al gràfic: ebullició, estat sòlid, estat gas, fusió, estat líquid. 

(b) Identifica a quina temperatura es fon i a quina temperatura bull. 

(c) En quin estat trobaries la substància a: 

150ºC  – 45ºC  –180ºC  

25ºC  321ºC    

(d) Interpreta els trams horitzontals del gràfic. 

38. En relació a la densitat: 
(a) Quina és la densitat d’un líquid si en un volum de 200 cm3  té una massa de 184 grams? 

(b) Si la densitat de l’aigua és d’1g/cm3, quin volum ocuparà una massa d’aigua de 3000g? 

(c) Un tros d’or té un volum d’1cm3. Si la densitat de l’or és de 19.30g/cm3, quina massa té aquest tros d’or? 

39. Descriu que diu la teoria cinètico-corpuscular de la matèria i aplica-la per raonar les 
següents situacions: 

(a) Per què els gasos es poden comprimir 

(b) Per què si destapem una ampolla de colònia sentim l’olor per tota la cambra. 

(c) Per què els líquids flueixen 

(d) Per què els sòlids són més densos que els gasos. 

40. Explica que passa si escalfem l'aire contingut en un recipient de parets rígides. 

41. Relaciona les definicions amb els tipus de substàncies pures (element/compost) o 
mescles (homogènies/heterogènies) 

(a) Està formada per dos o més components que es poden distingir a simple vista i que es poden separar 
per mètodes físics ………………………… 

(b) La substància A té una composició fixa i presenta el mateix aspecte per tot arreu. Està formada per 
diferents tipus d’àtoms que es poden obtenir descomposant-la per mètodes químics …………………………. 

(c) La substància B té una composició fixa i està formada pel mateix tipus d’àtoms, per tant, no es pot 
descomposar en substàncies pures més senzilles ………………………… 

(d) Està formada per més d’una substància tot i que a simple vista sembla que només n’hi hagi una. Les 
diferents substàncies que la formen es poden separar per mètodes físics ………………………… 

NOTA 
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42. Relaciona els diagrames, argumenta la teva resposta, amb mescla, substància pura 
element i substància pura compost 

 

43. Classifica les següents substàncies al lloc corresponent dins de la taula: Ferro (Fe), 
Sal (NaCl), Aigua de mar, Aigua destil·lada ( H2O), Oxigen O2, Granit, Aire, Bronze, Sorra 
de la platja, Calci (Ca) 

Substàncies pures Mescles 

Elements Compostos Homogènies Heterogènies 

    

    

    

    

44. Raona si podem considerar com una substància pura un suc de fruita natural. 

45. Completa la taula següent, a partir de l’exemple: 
Mètode de separació Propietat en què es fonamenta Exemple 
Decantació Diferent densitat Oli i aigua 
Sublimació   

Filtració   

Centrifugació   

Evaporació   

Destil·lació   

Destil·lació fraccionada   

Cromatografia   

Cristal·lització   

46. Dibuix un embut de decantació i explica com separaries una mescla d'oli i aigua. 
47. Descriu el procediment i els materials necessaris per a dur a terme una 
cromatografia. La descripció ha de deixar clara la diferència entre el que anomenem la 
fase estacionària i la fase mòbil. 

48. Realitza un dibuix de l’estructura de l’àtom de carboni segons els models de Dalton, 
Thomson, Rutherford i Bohr indicant-hi les principals característiques i el nom de les 
diferents parts que els composaven. 

49. Completa la taula següent: 
 Electró Neutró Protó 
Càrrega    

Símbol    

Localització    

(a) Quants electrons té un àtom que té 20 protons, si és neutre? 

(b) Quanta protons té un àtom que té 15 electrons, si és neutre?. 

50. Fes una definició dels següents conceptes i completa la taula següent: 
(a) nombre atòmic 

(b) nombre màssic 

(c) isòtops 

(d) massa atòmica 
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Símbol Z A 
Nombre de 

Protons Nombre de neutrons Nombre d’electrons 
60 

27 Co      

 29 63    

    60 47 
  14 6   

   17 19  

  23   11 
Na+

   11 12  

Cl-  37   18 
C 6   6  

Cu   29 35  

Fe3+   26 30  

Se2-  79 34   

51. Explica la diferència entre un anió, un catió i un element 

52. Raona les següents qüestions relatives a l'estructura atòmica 
(a) Quin tipus de partícules podem trobar al nucli dels àtoms? 

(b) Creus que tots els àtoms tenen sempre aquests dos tipus de partícules al nucli? 

(c) Què tenen en comú i en què es diferencien aquests dos tipus de partícules? 

(d) L’àtom d’heli no té càrrega elèctrica. Per què? 

(e) Què li passaria a l’àtom d’heli si perdés un electró? 

(f) I si perdés un protó? 

53. Pel que respecta a la concentració d'una dissolució 
(a) Explica què és la concentració d’una dissolució? 

(b) La concentració d’una solució aquosa de sucre és del 10% en massa. Indica si són verdaderes 
o falses les següents afirmacions: 

V F Per cada 10 g d’aigua hi ha 100g de sucre. 

V F Per cada 90 g d’aigua hi ha 10 g de sucre. 

V F Per cada 100 g d’aigua hi ha 10 g de sucre 

V F En cada 100 g de solució hi ha 10 g de sucre 

54. La concentració d’una solució de clorur de potassi (KCl) és de 25 g/L. Quina massa de 
clorur de potassi hi ha en 400 mL de solució ? 

55. Raona quin volum de dissolució necessitem per preparar amb 20g de nitrat de plata 
una dissolució de concentració 0.01g/ml. 

56. Preparem una solució de 25 g de sucre dissolts en 500 g d’aigua. Quina és la 
concentració expressada en percentatge de massa ? 

57. Quin volum d’alcohol hi ha en 330 mL de cervesa amb una concentració d’etanol del 
5% en volum ? 

58. En medicina s’utilitzen unes solucions anomenades sèrums fisiològics que solen 
injectar-se per via intravenosa. Aquests reben diferents noms segons el solut dissolt. Un 
determinat sèrum conté un 10% en massa de glucosa. 

(a) Quants grams de glucosa contenen 60 g de sèrum? 

(b) Quants grams de sèrum poden preparar-se amb 15 g de glucosa? 

(c) Una ampolla de 10g de sèrum al 10%, quants grams de glucosa i quants grams d’aigua conté?. 

(d) Si barregem 5 g de glucosa amb 100g d’aigua, quin és el % del sèrum preparat?. 

59. En el següent esquema, indica en cada cas si es tracta d’una mescla homogènia, 
heterogènia o d’una substància pura. En aquest cas, indica si és element o compost. 

NOTA 
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60. Cerca informació sobre els elements de la taula periòdica i completa el quadre: 
Nom Símbol Grup Periode Metall/Nm/Sm Conductor/Nc 

Bor      

 Ag     

 Be     

 P     

 F     

Potassi      

Alumini      

Clor      

Carboni      

 As     

Zinc      

Calci      

 Se     

 Ga     

Coure      

 H     

 He     

Ferro      

61. Escalfem una mostra d’una substància i en registrem la temperatura cada cert temps: 

Temps (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Temperatura (ºC) 20 34 52 69 86 86 86 86 90 95 100 

(a) Representa els valors en un gràfic T(ºC) vs. Temps (min). 

(b) Justifica si la mostra és una substància pura o una mescla. 

62. A partir de les corbes de solubilitat següents determina les qüestions de sota: 
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(a) La solubilitat del NaCl a 20ºC. 

(b) La solubilitat de KCl a 60ºC. 

(c) La massa de KClO3 que podem dissoldre en 100 g d’aigua a 30ºC. 

(d) La massa de NaCl que podem dissoldre en 200 g d’aigua a 90 ºC. 

63. Pel que fa a les reaccions químiques: 
(a) Explica amb les teves paraules què és una reacció química i posa'n tres exemples. 

(b) Diferencia entre reactius i productes d'una reacció, tot posant algun exemple. 

(c) Quines propietats tenen els compostos resultants d'una reacció química? 

(d) Digues què significa la frase La matèria ni es crea ni es destrueix i qui la va formular? 

(e) Per a que serveixen les reaccions químiques?. 

(f) Posa algun exemple i explica que són els Coeficients i Subíndexs d'una reacció. 

(g) Quin d'aquests dos no pot canviar mai?. Per què? 

(h) Explica les diferències entre els tres tipus bàsics de reaccions. Posa'n exemples. 

(i) Quina és la funció i què són els catalitzadors? 

(j) Explica la diferència entre les reaccions de tipus exotèrmic i les endotèrmiques. 

(k) Digues quins són els principals factors que modifiquen les reaccions químiques i com les afecten. 

64. Explica quins fets es poden observar en una reacció o canvi químic: 
(a) Canvi de ................. 

(b) Formació de ........................ 

(c) Formació d’un ........................... 

(d) Augment o disminució de la ................................ 

65. Ajusta les reaccions químiques següents. 
(a)   C6H12O6      +  O2     --� CO2     + H2O 

(b)  C7H16     + O2   --� CO2 + H2O 

(d) CaCO3     + HCl  --� CaCl2 + CO2 +H2O 

(e) KClO3 --� KCl + O2 

(f) Al + S --� Al2S3 

(g) CO + H2 --� CH4 + H2O 

(h)  Zn(OH)2 + H3PO4 --� Zn3(PO4)2 + H2O 

 (i)  KI    +  Pb(NO3)2 --� PbI2 +  KNO3 

(j) C2H2 + O2     --� CO2 + H2O 

(k)  HCl + O2 --� H2O + Cl2 

66. Classifica els canvis següents en canvis físics o canvis químics. Fondre ferro, bullir 
aigua, cremar gas butà, evaporar-se la colònia, fer cafè, rovellar-se un ferro, cremar un 
llumí, dissoldre sucre en aigua. 

NOTA 


