
DOSSIER ESTIU BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t A ESO

Nom i cognoms _________________________________________________

1. EXERCICIS CÈL·LULA I CROMOSOMES

1. Teoria cel·lular: La cèl·lula és la unitat de la vida. Cita i explica els postulats en que es basa la teoria 
cel·lular:

1.1 Hi ha algun organisme que no s’ajusta a aquesta teoria? Explica-ho.

2. La matèria, els éssers vius, el món, el univers estan estructurats en diferents nivells d’organització: 
Posa nom als diferents nivells d’organització:

2. 



3.Posa nom a les següents parts del nucli

          

4.Posa noms als diferents nivells d’empaquetament que podem trobar en aquest esquema

5.Observa el següent cariotip i contesta les preguntes 

a) Quant cromosomes té aquesta espècie? 

b) De quin sexe es tracte? Raona-ho. 

c) Quants cromosomes tindran els seus gàmetes? 



6. Dibuixa un cromosoma i assenyala les parts:

7. Una  cèl·lula d’un suposat organisme és 2n = 4
a) Dibuixa la cèl·lula en la fase Anafase I

b) Quants cromosomes i quantes cromàtides tindrà en aquesta fase?

8. Raona si les següents afirmacions són correctes o no ho son:

a) En les persones les úniques cèl·lules que experimenten meiosi són els gàmetes. 
b) La duplicació de l’ADN té lloc durant la mitosi.
c) Totes les cèl·lules disposen de paret cel·lular.
d) Totes les cèl·lules es poden dividir per mitosis

2. EXERCICIS INFORMACIÓ GENÈTICA

1.En un meteorit procedent de les restes d’un planeta, els investigadors han descobert restes del primer
organisme unicel·lular extraterrestre. En analitzar el seu ADN, de doble cadena que estava en mal estat,
han trobat que estava format en un 32% d’adenina. Quina serà la proporció de la resta de bases?. 

         
2. Completa les cadenes complementàries dels següents fragments 

Cadena 1 d’ADN        5’ AGGCTTACGT 3’
            Cadena complementària

Cadena 1 d’ARN                   5’ AUUCGACACU 3’
Cadena complementària



3. EXERCICIS GENÈTICA

1. En humans, un tipus de sordesa ve determinat per un al·lel autosòmic recessiu respecte al normal. Un
home amb sordesa es casa amb una dona normal però heterozigòtica, quina proporció fenotípica i 
genotípica poden tenir els seus fills? 

2. Determina quins genotips possibles tenen les següents persones: (0,5p)

Persona amb grup sanguini A pot ser:
Persona amb grup sanguini AB pot ser:
Persona amb grup sanguini B pot ser:
Persona amb grup sanguini O pot ser: 

Omple el següent quadre indicant: SI, si el donador pot donar sang al receptor o NO si no ho pot fer 
(atenció 2 malament anul·len la pregunta) (0.5p)

Donador
Receptor

AB A B O

AB 
A
B
O

Quin és el grup donador universal?
Quin és el grup receptor universal?

3. En humans, els ulls blaus“b” depèn d’un al·lel autosòmic recessiu respecte al color fosc “B” , mentre 
que el color fosc del cabell “F” és dominant sobre l’al·lel de cabell ros “f”
Un home d’ulls foscos heterozigot i de cabells rossos i una dona d’ulls blaus i  de pèl negre, però 
heterozigòtica, volen tenir fills. Determina el genotip i fenotip dels possibles fills.



3. EXERCICIS ESTRUCTURA DE LA TERRA

1. Observa la següent gràfica, identifica les discontinuïtats i relaciona els canvis de velocitat de les ones 
P i S amb les diferents capes de la Terra.

4. EXERCICIS VOLCANS I TERRATREMOLS

1. El següent dibuix representa l’esquema d’un volcà. Posa nom a les parts numerades (0,5p)

 1.

2.

3.

4.

5.

2. Quins productes pot emetre un volcà? Explica’ls (1p)



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

On diu: Hauria de dir:

4.Un dels terratrèmols més importants ocorreguts a França va tenir lloc en 1909 i va ocasionar més de 
40 morts. A la següent taula tens les mesures enregistrades a diferents pobles

a) En quina escala està mesurada?

b) Què significa aquesta unitat de mesura?

c) Aquesta unitat de mesura, com afecta la distància a
            l’epicentre?



5. Les principals zones sísmiques coincideixen amb diferents límits de plaques. Entre quines plaques es 
produeixen els sismes de les següents zones: 

1.1 Zona dels Andes:
1.2 Zona de San Francisco:
1.3 Zona de l’Himalaia:

6. Observa les imatges i respon:

 a) A quin tipus de volcà corresponen les següents fotografies?

b) Com és la lava? 

c) És molt explosiu? (1-poc, 2-bastant, 3-molt) 

d) A quin tipus de volcà corresponen? 

e)  Com s’anomena la columna eruptiva que es pot observar en el volcà de la dreta? Explica-ho 

http://www.edu.xunta.es/contidos/sec/bioloxia/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/imaxes/surtseyana.jpg


5. EXERCICIS TECTÒNICA DE PLAQUES

1. 

. .

a) Marca, amb fletxes sobre el mapa, on podríem trobar un límit de vores transformant (indica amb les
fletxes el moviment de cada placa    

 b) Posa nom a les plaques on hi falti

c) Marca, sobre el mapa amb una X, una zona on es produeixin importants i nombrosos terratrèmols
però absència d’activitat volcànica 

d) Cita una illa formada a partir d’una dorsal (encercla-la sobre el mapa): 

2.En els esquemes següents tens tres tipus de límits de plaques, contesta les preguntes

2.1. Esquema 1 
a) Quin tipus de límit de plaques es tracte? explica-
ho
     

b) Quines estructures geològiques es formen?. 

c) Posa un exemple d’una zona on podem trobar aquest tipus de vora

Plaques 
tectòniques

5
4

6
1

7

3

2

8



2.2 Esquema 2 
a) Quin tipus de límit de plaques es tracte?
explica-ho 

Dibuix B

b) quines estructures geològiques es formen? 

c) Posa un exemple on es pot trobar el dibuix B (i entre quines plaques) 

d) Posa un exemple d’una zona on es pugui trobar actualment una situació com la del dibuix A 

2.3 Esquema 3 

       Quin tipus de límit de plaques es tracte? 
               Explica-ho 

b) Quines estructures geològiques es formen?. 

c) Posa un exemple on es pot trobar (i entre quines plaques) 

6. EXERCICIS ECOSISTEMES

1. Defineix ECOSISTEMA i explica els seus components. (1p)

2. Què significa ADAPTACIÓ? Tots els individus estan adaptats al medi on viuen?(0.5p)

                           Dibuix A



3. A continuació es mostra la cadena tròfica d’un ecosistema marí. (0.5p)

a) Quina és la font d’energia de l’alga?

b) Si en aquest ecosistema hi ha un vessament de matèria orgànica i hi ha un creixement massiu 
d’algues? Que pot ocórrer amb els peixos i les meduses?

4. Indiqueu dins les caselles en blanc a quin nivell tròfic correspon cada organisme: (1p)

Explica’ls breument: 



5. En funció de com s’adapten als canvis de temperatura distingim dos tipus d’animals, digues quin són 
aquests tipus i explica’ls.(1p)

6 Recordes que són els estomes: són petites perforacions a la superfície de les fulles d’obertura regulable i 
que permeten la transpiració de la planta. (1p)

9.1  Les plantes d’ambients secs tindran més o menys estomes que les de les 
zones humides? Raona la resposta.

9.2 Explica com son i com s’anomenen les plantes adaptades a climes secs i 
les plantes adaptades a climes humits.

6. Indica quins tipus de relació hi ha entre les següents espècies. Indica també si la relació és  
interespecífiques o  intraespecífica.  (2p)




