
INS VILA-SECA
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

OPTATIVA BIOLOGIA I GEOLOGIA 4 ESO

Alumnes que han aprovat l´assignatura 
BIOLOGIA I GEOLOGIA  4 ESO

Aquesta tasca no és obligatòria però et recomanem que la facis.
FELICITAR-TE per l’esforç realitzat durant el curs i superar l’assignatura.
La feina que t’encomanem per aquest estiu pretén el teu enriquiment personal des de
lectures de divulgació científica.
Creiem important que milloris els teus coneixements científics des de la lectura d’aquestes
revistes.
Totes aquestes revistes les pots trobar a qualsevol biblioteca, en concret es troben a la de
Vila-seca.
La feina consisteix en la lectura de 4 articles com a mínim de qualsevol d’aquestes revistes
que et citem a continuació, fer un resum i escriure la teva opinió personal sobre el tema, o
enriquir-lo des d’aquells coneixements que tu tinguis o trobis en d’altres indrets.
REVISTES. Totes aquestes revistes surten a final de mes. Per això t’aconsellem que les
comencis a buscar a final del mes de juny i final del mes de juliol.
• Como funciona?.
• Muy Interesante.
• Nathional Geografic.
’aconsello que abans de comprar-la o triar-la per a la seva lectura, llegeixes una
estona algun articles i tractis de veure si pots seguir el seu argument).

BONES VACANCES I BON ESTIU.!
A DESCANSAR QUE T’HO HAS GUANYAT.!



Alumnes que han suspès l’assignatura
 BIOLOGIA i GEOLOGIA 4 ESO

Aquesta tasca és obligatòria per a tots els alumnes que han de recuperar .

RECORDA!
Aquesta feina que s’encomana l’has de presentar en forma de dossier al professor o
professora el dia del mes de setembre que toqui la recuperació.
Com veuràs cada tema suggereix una feina que tracta de compilar la part més important
del tema i una sèrie d’exercicis que tenen com a característica especial que et permeten
relacionar els coneixements.
Fes un tema  per setmana, no ho deixis per a l’últim dia.
Has de copiar l’enunciat de tots els exercicis.

TEMA 1 : LA CÈL LULA I ELS SEUS COMPONENTS.·
      Estudiar la síntesi de la  pàgina 19.
      Fer les activitats consolida el que has après de la pàgina 19.

TEMA 2 : LA DIVISIÓ CEL LULAR.·
                Estudiar la síntesi de la  pàgina 37.

     Fer les activitats consolida el que has après de la pàgina 37.

TEMA 3 : L´HERÈNCIA GENÈTICA.  
     Estudiar la síntesi de la  pàgina 57.
     Fer les activitats consolida el que has aprés de la pàgina 57.

TEMA 4 : ADN I PROTEÏNES. LA BIOTECNOLOGIA.
      Estudiar la síntesi de la  pàgina 77.
      Fer les activitats consolida el que has après de la pàgina 77.

TEMA 5 : L´EVOLUCIÓ BIOLÒGICA.
      Estudiar la síntesi de la  pàgina 101.
      Fer les activitats consolida el que has après de la pàgina 101.

TEMA 9 : LA HISTÒRIA DE LA TERRA.
       Estudiar síntesi de la  pàgina 191.

      Fer les activitats consolida el que has après de la pàgina 191.

TEMA 10 : TECTÒNICA DE PLAQUES.
      Estudiar la síntesi de la pàgina 217.
      Fer les activitats consolida el que has après de la pàgina 217.


