
DOSSIER RECUPERACIÓ BIOLOGIA I
GEOLOGIA AULA OBERTA

1. Contesta aquestes preguntes tant bé com puguis:

 Què és un cariotip?

 Com és el cariotip d’una dona? En què es diferencia amb 
el d’un home?

 Què és un fenotip? Posa un exemple

 Quan es manifesta un al·lel recessiu?

 Quina diferència hi ha entre homozigot i heterozigot?

2. Indica amb una X si les afirmacions són verdaderes o falses:

Verdad
er

Fals

La genètica és la part de la biología que estudia 
les diferents espècies d’éssers vius.
Les lleis de l’herència que va enunciar Mendel 
només es poden aplicar a les plantes.
S’anomena genotip al conjunt de gens d’un 
individu per un carácter dominant.
Un individu heterozigot Aa pot transmetre a un 
50% dels seus gàmetes el gen A i a l’altre 50% el 
gen a.



3. A les mosques, el  color sèpia pels ulls és recessiu respecte al color 
vermell dominant. Si  mosques d’ulls sèpia es crecen amb mosques 
d’ulls de color vermell races pures, com seran els fills de la F1? I com 
seran els fills d’un encreuament d’un individu de la F1 amb una 
mosca d’ulls color sèpia? Escriu els genotips i els fenotips.

4. La presència de plomes a les potes de les gallines és dominant 
sobre les potes sense plomes. La cresta en forma rodona és dominant
sobre la cresta en forma allargada. Es creua un individu amb plomes a
les potes i de cresta rodona (híbrid: té dues lletres diferents pel 
caràcter) amb un individu sense plomes i de cresta allargada. Quina 
proporció de fills seran sense plomes i cresta allargada?

( 2 punts)



5. Fixa’t en el següent encreuament entre gallines de la raça Menorca.
És un cas
d’herència intermèdia. Posa els genotips i els fenotips. ( 2 
punts)



6. Al setembre del 2009 es va publicar el descobriment d’una nova
espècie de dinosaure a la Xina.

Les restes fòssils d’aquest reptil, de 155 milions d’anys 
d’antigüetat, ha permès observar que aquest petit animals de 40 
cm de longitud i 110 g de pes, aproximadament, estava cobert de 
plomes. Fes una creu a la zona del cladograma dels vertebrats on 
es trobaria aquest animal descobert. Justifica la resposta

a) En la sèrie de fenòmens que origina nova espècies , com és 
el cas de Anchiornis huxleyi , té un paper clau la mutació i la 
selección natural. Explica en què consisteixen aquests dos 
procesos i quin paper poden haver exercit en l’adquisició de 
nous caràcters, com les plomes , en aquesta espècie.

PROCÉS En què consisteix? Què hauria provocat en 
l’aparició de plomes a 
Anchiornis ?

MUTACIÓ

SELECCIÓ 
NATURAL



7. Contesta les següents preguntes:
a) Quina és la idea principal del fixisme?

b) Què proposa el catastrofisme de Cuvier?

c) Explica breument el mecanisme evolutiu descrit per 
Lamarck.

8. Marca la resposta correcte:

 Segons la teoria de l’evolució de Darwin-Wallace 
o els organismes només tenen els descendents que 

poden mantenir. 
o els organismes tenen un excés de descendents, més 

dels que poden mantenir 
o les espècies s’originen en les poblacions en què hi ha 

poca variació 
o la selecció natural actua sobre les característiques no 

heretables

 La panspermia és una teoría que:
o Explica que la vida es va formar a gràcies a l’unió de 

molècules creades a l’atmosfera terrestre
o Explica que la vida es va formar gràcies a l’unió de 

molècules provinents de l’exterior de la Terra a través 
de meteorits

o Explica que la vida es va crear per generació 
espontània

o Explica que la vida la va crear Déu i que no ha variat al
llarg de l’història de la vida



9. Llegeix el següent text i contesta:

“Les  aus  aquàtiques  que  neden  per  la  superfície  de  l’aigua,
tenen una membrana interdigitada perquè és una característica
que ha estat seleccionada favorablement en aquest ambient, ja
que representa un avantatge per aquells individus que la tenen,
degut a que s’escaparan  abans dels depredadors i  no seran
caçats. Per tant, com que només arribaran a adults i es podran
reproduir  aquells  que  presentin  aquesta  característica  ,  la
podran  heretar  els  seus  fills, perquè  aquest  caràcter  està
imprès  als  gens  que  són els  que a  través  dels  cromosomes
passaran als fills pels gàmetes. En canvi, els que no presenten
aquesta característica favorable seran eliminats i  per tant no
podran  passar  aquesta  característica  als  descendents.  En
conclusió, després de moltes generacions, i  en el cas que no
canviïn  les  condicions,  aquesta  població  d’aus  aquàtiques
tindran aquesta característica.  És com el que els passa a les
rapinyaires, que  tenen urpes”. Signat AB

a) En quines idees científiques es basa l’explicació AB? Com ho
justificaries?

b) Quins avantatges, quins arguments, dóna AB per a recolzar
les seves raons? Quines evidències fa servir per convèncer-
nos? 

c) Quina és la conclusió que exposa l’autor d’aquest text?



10. L’efecte, la causa i el coll de les girafes. Llegeix els dos 
textos i omple la taula.

A.- “En relació als costums, és curiós observar el resultat en la forma particular i la
talla de la girafa (Camelo pardalis): sabem que aquest animal, el més gran (alt) de tots
els mamífers, viu en llocs en els quals la terra, gairebé sempre àrida i sense herba,
l’obliguen  a  menjar  fulles  dels  arbres  i  a  esforçar-se  contínuament  per  arribar-hi.
D’aquest costum (d’esforçar-se per arribar-hi) resulta,  després d’un llarg temps, en
tots  els  individus  de la seva raça, que les  seves  potes davanteres  s’han tornat  més
llargues que les del darrere i que el seu coll s’ha allargat de tal manera que la girafa,
sense aixecar-se sobre les potes del  darrere,  eleva el  seu cap i  assoleix   sis metres
d’alçària (a prop de 20 peus)” Autor__________

B.- “La girafa, per la seva elevada estatura i pel seu coll,  potes davanteres, cap  i
llengua molts allargats, té tota un estructura admirablement adaptada per a menjar en
les  branques més altes  dels  arbres.  La girafa pot  així  obtenir  menjar al que no hi
arriben altres ungulats que viuen en el mateix lloc, i això deu ser-li un avantatge en
temps d’escassetat. ...Al originar-se la girafa, els individus que arribessin més alt i que
en temps d’escassesa fossin capaços d’arribar encara que  fos una polzada o dos més
amunt que els altres, se salvarien amb més freqüència. Aquests es reproduirien entre sí i
deixarien  descendència   que hauria heretat  les  mateixes  característiques  corporals,
mentre que els individus menys afavorits pels mateixos conceptes, tindrien tendència a
desaparèixer” Autor________________

              TEXT A              TEXT  B
FET que s’exposa i

RAONS que es
donen per explicar

el fet

RELACIONS

LÒGIQUES:

Quina és la causa?
Quina és la

Conseqüència?

AUTOR del text



11. Omple els buits amb les següents paraules :
( aqüàtics, biocenosi, ecosistema, terrestres, biòtop)

__________________és l’espai físic que ocupen les diverses  espècies 
d’éssers vius.

________________ és el conjunt d’éssers vius que habiten una àrea 
natural.

La unitat formada per un biòtop i una biocenosi forma un 
__________________

Segons quin sigui el medi en què es troben, els ecosistemas es 
divideixen en 

_____________________ i __________________

12. Marca en el següent gràfic  on es troba:

Zona de tolerància
Zona òptima
Límit de tolerància
Zona de intolerància



13. Defineix les següents paraules i posa un exemple:

 HOMEOTERM

 POIQUILOTERM

 ASSOCIACIÓ GREGÀRIA

 ASSOCIACIÓ FAMILIAR

 DEPREDACIÓ

 MUTUALISME



 PARASITISME

 SIMBIOSI

14.  Llegeix el següent text, on es comenta el paper que ha tengut la 
biodiversitat
al llarg de la història de la humanitat.                    

Des que els primers grups humans s'instal·laren en el nostre territori, 
la biodiversitat ha tIngut sempre un paper fonamental. Durant molts 
d'anys, una àmplia gamma d'organismes possibilità, mitjançant la 
seva caça o recol·lecció, la pervivència de les primeres comunitats 
humanes.
Amb l'aparició de l'agricultura, de nou la biodiversitat va permetre 
l'aprofitament de distintes races i varietats d'espècies d'interès 
agrícola i ramader. Mentre, la caça, la pesca, la recol·lecció i 
l'extracció de productes com la fusta, varen continuar tenint un pes 
considerable.
Les primeres etapes de la industrialització varen requerir més 
recursos (fibres tèxtils, tintes, fusta, carbó vegetal, resines, cuiro, olis,
alcohols, etc.) procedents de la diversitat biològica. I encara que en 
una segona etapa, combustibles fòssils com el carbó o el petroli, 
convertits no només en energia sinó en matèria prima bàsica per a la 
indústria, varen substituir en part a altres fonts, convé recordar que 
també aquests són el subproducte d'una biodiversitat fòssil.
Finalment, no s'ha d'oblidar que els nostres aliments, i una gran part 
dels nostres medicaments, procedeixen d'una biodiversitat molt gran i
encara poc aprofitada.

Contesta les següents qüestions :

 Quina utilització de la biodiversitat ha fet la humanitat al llarg 
de la

història?



 L'ús que es fa actualment de la biodiversitat, podem considerar 
que és

sostenible?

 La nostra societat actual, tan tecnificada, podria assumir els 
serveis que

ens dóna la biodiversitat si aquesta es perdés?

 Quina utilitat pot tenir en el futur la conservació de la 
biodiversitat?

15.  Posa un nom a les següents targetes : 



16.  DESAPARICIÓ D'ESPÈCIES: RITME I CAUSES

La desaparició d'espècies és un fet que s'ha produït al llarg de la 
història de la vida sobre la Terra. Les restes fòssils indiquen que, en 
general, una espècie dura entre 1 i 10 milions d'anys. Els càlculs més 
moderats situen, al llarg del temps geològic, la mitjana d'extinció 
d'una espècie de mamífers cada 400 anys, i d'una espècie d'aus cada 
200 anys. Es creu que, probablement, a algun període geològic 
l'extinció afectà més del 90% de les espècies existents. Durant els 
darrers 600 milions d'anys s'han produït
diverses variacions en el nombre total d'espècies. Entre aquestes, n'hi
ha cinc que destaquen per la seva magnitud (vegeu la gràfica). 
Després d'una gran extinció s'ha produït un gran augment de la 
biodiversitat.



No obstant es calcula que són necessaris uns 10 milions d'anys 
perquè la biodiversitat arribi al nivell anterior a l'extinció.

 Indica quines podrien ser les causes que determinaren la 
desaparició

d'espècies al llarg del temps geològic.

 Quines diferències bàsiques hi ha entre les desaparicions 
"històriques" i

les actuals?



 Hi ha científics que consideren que en aquests moments s'està 
produint

la sisena gran extinció. Creus que la seva opinió té fonament?

17.   XARXA TRÒFICA D’UN RIU DE LA CERDANYA



a) Digues a quin nivell tròfic pertany cada organisme de l’esquema

b) Imagina que per una contaminació la larva de mosquit 
desapareix de la zarza , què li passarà a les algues verdes? I a 
la gambusia i a la granota adulta? I per tant què li passarà a la 
colobra?



18.  En un ecosistema terrestre viuen els següents organismes , els 
quals tenen els hàbits alimentaris de la taula:

ORGANISME HÀBIT ALIMENTARI
Colobra Ratolí de camp, gripau
Aranya Llagosta verda, papallona
Ratolí de camp Aranya, vegetals
Papallona vegetals
Llagosta vegetals
Pregadeu Llagosta, papllona
Gripau Aranya , pregadeu
Falcó Ratolí, colobra, conill, pardal
Pardal Llagosta, pregadeu
Conill Vegetals

a) Dibuixa la xarxa tròfica 

b) Fes una llista dels organismes herbívors, els omnívors i els 
carnívors     



c) Dibuixa dues cadenes alimentàries 

19.  Observa la xarxa tròfica: 



a) Qui són els productors?

b) Què li passaria als pingüins si desaparaguéssin les balenes?

20. Posa el nom a cada dibuix i explica quines 
conseqüències tindrà:



21. On es produeixen la majoria de terratrèmols? 



La majoria  de terratrèmols  es produeixen en les zones de límit  de
plaques degut a la tensió generada pels seus moviments

Observa el mapa i contesta les preguntes:
 Els  sismes a Sud-Amèrica es  produeixen pel  xoc entre les

plaques:

 Els sismes a Califòrnia són deguts a :

 Els sismes a l’Himalaia es produeixen com a conseqüència
de:



c) Aquesta notícia apareguda en un diari conté 5 errors, troba’ls i 
substitueix-los pel terme correcte 

On diu: Hauria de dir:

d) Explica quina diferencia hi ha entre magnitud i intensitat d’un 
sisme:     

e) En aquesta taula hi ha dades corresponents a dos terratrèmols, 
un que s’ha produït a Islamabad, al Pakistan i l’altre a Hokkaido,
al Japó. 



Com us expliqueu que les conseqüències d’un i altre sisme siguin tant
diferents?

De quins factors creieu que depèn la intensitat d’un terratrèmol?


