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Què cal fer?
1. Resum dels continguts estudiats: 
Cal que facis un document escrit (a mà) amb l'explicació de les idees bàsiques que hi ha a
continuació. No deixis d'estudiar l'anatomia de cada aparell!!. Pots trobar la informació en
el llibre de text  i en els teus apunts de classe. Ajuda't de dibuixos i esquemes per aclarir
els conceptes.

1. El cos humà
2. La nutrició i la digestió
3. La circulació sanguínia i limfàtica
4. La respiració i l'excreció
5. la coordinació de l'organisme
6. La locomoció
7. La reproducció

2. Realitza totes les activitats del dossier que tens a continuació. Les respostes les pots
fer en fulls apart, no cal copiar els enunciats.  El conjunt d'activitats t'ajudarà a preparar
l'examen de recuperació de la matèria pendent.

Com s’ha de lliurar?
Caldrà  entregar  un  dossier  amb  PORTADA,  ÍNDEX,  els  RESUMS  i  el  DOSSIER
D’ACTIVITATS.

Quan s’ha de lliurar?
El dia de la prova extraordinària per matèries pendents de BIOLOGIA I GEOLOGIA de
3r d’ESO, que serà durant el  primer trimestre,  més endavant  t'informarem i  també es
publicarà a la web del centre.



 1. Posa el nom a les diferents parts i orgànuls que té una cèl·lula:  citoplasma, nucli,
reticle  endoplasmàtic  llis,  reticle  endoplasmàtic  rugós,  mitocondris,  membrana
plasmàtica, ribosomes, centrosoma, aparell de Golgi, lisosomes, vacúols, ADN.

 2. Explica  quines són les  principals  diferències  entre  una cèl.lula  procariota  i  una
cèl.lula eucariota.

 3. Marca quines de les afirmacions següents són vertaderes i quines falses. Raona la
teva tria.
 a) El citoplasma està format per l'hialoplasma i el nucli
 b) Els ribosomes són els encarregats de la síntesi de proteïnes
 c) L'aparell de Golgi fa la respiració cel.lular
 d) Les cèl·lules s’alimenten de les  petites molècules que vénen de l’aparell

respiratori.

 4. Tria quines de les opcions pertanyen a cada un dels conceptes:

Els òrgans:
a) Són estructures del cos que normalment estan formades per teixits iguals.
b) Els teixits s’agrupen per fer una funció concreta.
c) Els teixits s’agrupen per repartir-se les funcions.
d) Són estructures del cos que normalment estan formades per teixits 

diferents.
Un sistema:

a) És un conjunt de teixits diferents que formen un òrgan.
b) És un conjunt d’òrgans que estan constituïts per diferents teixits.
c) És un conjunt d’òrgans que estan constituïts pel mateix tipus de teixits.

Un aparell:
a) Són uns quants òrgans formats pels mateixos teixits.
b) Els òrgans cooperen per fer una determinada funció.
c) Són un conjunt d’òrgans formats de teixits diferents.
d) Els òrgans es reparteixen les funcions.

 5. Quines diferències hi ha entre nutrició i  alimentació? És el mateix “aliment” que
“nutrients”?

 
 6. Fes una breu explicació dels diferents nutrients que hi ha, tant els inorgànics com

els orgànics. 



 7. Relaciona amb fletxes cada nutrient amb la seva funció:

Substàncies minerals

Glúcids

Proteïnes

Aigua

Lípids

A.  Transporta  els  nutrients  i  és  on  es  fan  les  reaccions
químiques.

B. Són la principal reserva d’energia del cos i formen les
membranes cel·lulars.

C. Són els que aporten energia a les cèl·lules.

D. Constitueixen els músculs, els ossos, els tendons i els
lligaments; regulen totes les reaccions bioquímiques, i en
cas de necessitat, també poden ser una font d’energia.

E. Formen part dels ossos i de l’hemoglobina, intervenen
en la contracció dels músculs i en la transmissió de l’impuls
nerviós.

 8. Assenyala les frases que siguin vertaderes o falses. En aquest últim cas, escriu la 
frase correctament. 
 a) La cel·lulosa dels aliments no té cap utilitat per a l’organisme. 
 b) El pa és un bon nutrient
 c) La glucosa és el principal nutrient de les cèl.lules
 d) Les substàncies de rebuig de les cèl.lules s'expulsen amb l'orina

 9. Explica quina és la funció del mitocondri i com la realitza.

 10. Explica l'esquema següent: 



 11. Completa aquestes frases:

a)  L’aparell  digestiu  és  l’encarregat  d’.........................   els  aliments  i  de  degradar-los

mitjançant  el  procés  de  la  ..............................................,  fins  que  es  converteixen  en

petites, capaces d’entrar a les cèl·lules.

b)  Els  líquids  que  contenen  unes  proteïnes  especials,  els  ..........................  digestius,

capaços  de  trencar  les  molècules  dels  aliments  en  altres  més  petites,

s’anomenen ...................................... .

 12. Classifica cadascun d’aquests òrgans segons si pertanyen al tub digestiu o a
les  glàndules  digestives:  pàncrees,  esòfag,  estómac,  fetge,  glàndules  salivals,
intestí  prim,  cavitat  bucal,  faringe,  glàndules gàstriques,  intestí  gros  i  glàndules
intestinals.

GLÀNDULES DIGESTIVES TUB DIGESTIU



 13.Observa l'etiqueta següent i respon les preguntes:  

 a) Quanta energia ens aporta un iogurt? 
 b) Quins additius té? 
 c) Una  persona  celíaca,  pot  consumir

aquest iogurt? Per què? 
 d) Quin mètode de conservació té? 

 14.Escriu si les frases següents són certes o falses. En cas que siguin falses, escriu la correcció:
(1p)
 a) La nutrició és el mateix procés que la digestió.
 b) El càrdies és la vàlvula d'entrada a l'intestí gros
 c) El moc de l'estómac digereix les proteïnes
 d) L'absorció de nutrients té lloc principalment a l'intestí prim. 

 15. Fes un dibuix  de  l'aparell  digestiu  i  posa el  nom a les parts  de l’aparell
digestiu:  fetge, intestí  prim,  intestí  gros, cavitat  bucal,  faringe, esòfag,  estómac,
recte.

 16. A partir d’aquest text, respon les preguntes: «La ingestió es fa a la cavitat bucal: les
dents tallen i trituren els aliments i la saliva s’hi barreja i comença la digestió química. 
L’aliment mastegat i insalivat forma el bol alimentari, que es passa cap a l’esòfag gràcies 
a la llengua, que l’empeny.»

1. Quina funció es fa a la cavitat bucal?
2. Què els passa als aliments quan estan a la cavitat bucal?
3. Què és el bol alimentari?
4. A on va a parar el bol alimentari després de sortir de la cavitat bucal?
5. Qui fa que el bol alimentari avanci cap a la part següent de l’aparell digestiu?

 17. Relaciona cada part amb la seva funció:



1. Dents
A. Humiteja i facilita que l’aliment s’empassi, elimina bacteris i 
comença la digestió dels sucres.

2. Llengua B. Barreja l’aliment amb la saliva i empeny el bol alimentari.

3. Saliva C. Té unes cèl·lules que lluiten contra els bacteris.

4. Amígdales D. Tallen i trituren els aliments.

 18. Marca les opcions correctes de cada pregunta:
La faringe:

a) És un conducte molt llarg que arriba fins a l’estómac.
b) Comunica la cavitat bucal amb l’esòfag.
c) És on es troba l’epiglotis.
d) Es comunica amb les fosses nasals i la part de fora de l’orella.

L’epiglotis serveix per:
a) No deixar sortir l’aliment un cop està a l’estómac.
b) Evitar que l’aliment entri a la tràquea quan s’empassa.
c) Cap de les dues és correcte perquè l’epiglotis no està a l’aparell digestiu.

L’esòfag:
a) Fa uns 40 cm de llarg.
b) Serveix per transportar la sang cap a l’estómac.
c) Els moviments peristàltics fan avançar l’aliment fins a l’estómac.
d) Comunica la faringe amb l’estómac.

L’estómac:
a) Té una capacitat de 2,5 litres.
b) Deixa anar el suc gàstric.
c) Les ones peristàltiques afavoreixen que es barregin els sucs amb els aliments.
d) El pílor deixa entrar l’aliment a l’estómac i el càrdies el deixa sortir.

 19. Indica a sota de cada dibuix si es tracta d’una glàndula digestiva o no, i 
després, posa-li el nom:

 20. A partir de l’explicació, respon les preguntes:

«El  fetge  produeix la bilis que s’emmagatzema a la vesícula biliar. La bilis fa que els
greixos es puguin repartir  i  separar per l’aigua. Es deixa anar al  duodè. El  pàncrees
segrega  sucs  pancreàtics  al  duodè,  que  porten  enzims  digestius  que  desfan  les
proteïnes.»



a. On deixen anar els seus sucs el pàncrees i el fetge?

b. On s’emmagatzema la bilis?

c. Quin suc segrega el fetge?

d. Quin suc fabrica el pàncrees?

e. Quina funció té el suc del fetge en la digestió?

f. Quina funció tenen els sucs del pàncrees en la digestió?

 21. Encercla les funcions següents de l’intestí prim en verd i les funcions de 

l’intestí gros en blau:

acabar la digestió digerir restes amb els bacteris

formar la femta formar el quil

reabsorbir aigua i sals minerals absorbir els nutrients

 22. Completa el text amb aquests termes: oxigen, substàncies de rebuig i 

aliments.

L’aparell circulatori és el que s’encarrega de distribuir els ........................................... i 

l’  ................ per tot el cos i recollir les ............................................ que resulten del 

metabolisme de les cèl.lules.

 23. Encercla en color verd els constituents de la sang que són cèl·lules i en blau
els que són substàncies del plasma.

Plaquetes  nutrients diòxid de carboni

sals urea glòbuls vermells

aigua glòbuls blancs hormones

 24. Relaciona amb fletxes cada imatge amb el nom i la funció que li correspon:



 25. Col·loca aquestes característiques en les caselles de les cèl·lules sanguínies
a les quals pertany: no té nucli,coagula, neteja, limfòcit, fragments cel·lulars sense
nucli, hemoglobina i fagòcits.

ERITRÒCITS LEUCÒCITS PLAQUETES

 26. Marca si les afirmacions següents són vertaderes o falses, i corregeix les
que siguin falses:
a. Els glòbuls vermells tenen hemoglobina per transportar els nutrients per la sang.
b. Les plaquetes són cèl·lules molt grans per poder tapar les ferides i fer un coàgul.
c. Els fagòcits digereixen els microbis i les cèl·lules velles, mentre que els limfòcits 

produeixen anticossos.
d. Quan falten molts glòbuls blancs es produeix anèmia.
e. Els glòbuls vermells i les plaquetes no tenen nucli.

 27. Escriu les diferències entre venes i artèries:

VENES ARTÈRIES



 28. Mira la imatge i respon:

a) Què són?

b) En quins vasos les trobem?

c) Quina funció fan?

d) Per què estan en aquests vasos? Raona 

la resposta.

 29. A partir del dibuix que tens a continuació:
a) Dibuixa les fletxes que indiquin el recorregut que fa la sang per tot el cos.
b) Encercla de color groc les parts que corresponen a la circulació pulmonar, i de 

color verd, les que corresponen a la circulació general.



 30. Assenyala quines d’aquestes funcions són funcions del sistema limfàtic:
 Transporta greixos absorbits a l’intestí prim.
 Reabsorbeix la sang dels teixits.
 Transporta els greixos de les reserves del cos cap a les cèl·lules que els 

necessiten.
 Retorna el plasma intersticial al sistema sanguini.
 Transporta el diòxid de carboni cap els pulmons perquè el puguin eliminar.
 Transporta i emmagatzema limfòcits (glòbuls blancs).

 31. Completa l’explicació de la funció de l’aparell respiratori amb les paraules 
que falten: expulsa, oxigen, diòxid de carboni i aparell circulatori.

L’aparell respiratori capta l’..................................... de l’aire i el porta fins a 
l’ ..................................

 Alhora, agafa el ...........................................................de l’aparell circulatori i 
l’ ............................... a l’aire.

 32. Col·loca en cada casella el nom o la funció de les parts de l’aparell 
respiratori, segons convingui: pulmons; són sacs molt petits amb parets molt fines 
que permeten l’intercanvi de gasos; són dos conductes que porten l’aire de la 
tràquea als pulmons; faringe; fosses nasals; és on hi ha les cordes vocals, que són 
les que produeixen els sons; tràquea.



 33. Omple els espais amb les paraules que falten per completar la definició de la
funció d’excreció: sals, substàncies de rebuig, sang, nutrició i reaccions.

«L’excreció treu de la .......................... i expulsa a fora del cos totes 
les ........................................  i

perjudicials que hi ha. La majoria són productes de les ...................................  que fan les 
cèl·lules 

mentre treballen i de l’excés de ........................................ , per això es considera que 
l’excreció

forma part de la funció de ........................................................»

 34. Tria quines d’aquestes substàncies són de rebuig i s’excreten i quines no:
urea,  greixos,  proteïnes,  medicaments,  sals  minerals,  hemoglobina,  anticossos,
sucres, additius, ferro i plaquetes.

Substàncies aprofitables:

Substàncies de rebuig:

 35. Ordena, posant números, els passos de la formació de l’orina:

– Conducció de l’orina cap a la pelvis renal i a l’urèter.
– Reabsorció d’aigua, glucosa i aminoàcids al túbul renal.
– Filtració de l’aigua de la sang i de les substàncies que porta dissoltes des del 

glomèrul cap a la càpsula de Bowman.
– Conducció de l’orina del túbul distal al conducte col·lector.

33. Construeix la definició de la funció del sistema nerviós amb els fragments següents:
respostes davant d’estímuls; El sistema nerviós; externs i interns; percebre, interpretar i
emetre; és l’encarregat de. 

34. Col·loca aquests termes al lloc que correspongui en el dibuix del sistema nerviós. 



múscul 
nervis motors 
informació sensorial 
encèfal 
estómac 
òrgans dels sentits 
nervis sensitius 
resposta secretora 
medul·la espinal 
resposta de moviment 
resposta motora 
sistema nerviós central

35. Ordena els passos que es donen en la transmissió de l’impuls nerviós: 
– Al final de l’axó s’alliberen els neurotransmissors a l’espai sinàptic. 
– L’impuls nerviós entra a la neurona per les dendrites. 
–  Els  neurotransmissors  formen  un  nou  impuls  nerviós  a  la  dendrita  de  la  neurona
següent. 
– L’impuls nerviós recorre el cos neuronal i l’axó.

36. En l’encèfal es diferencien tres parts: el cervell, el cerebel i el bulb raquidi. Fes una
taula com aquesta i col·loca a sota de cada una les funcions que fan: respiració, caminar,
córrer,  memòria,  consciència,  batec  del  cor,  equilibri  del  cos,  moviments  involuntaris,
elaboració de respostes, manté el to muscular, funcions automàtiques, intel·ligència.

Cervell Cerebel Bulb raquidi

37. Omple els espais buits amb les paraules que corresponents: simpàtic, energia, perill,
menys, normalitat, relaxa i desfavorables. 

El  SNA simpàtic  actua quan el  cos  pateix  tensió,  estrès  o  .......................   .  Per  això
provoca una sèrie de canvis que comporten més consum d’ ................ , ja que prepara
l’organisme per fer front a situacions .................... . 

El SNA parasimpàtic actua quan el cos es .................... . Per això produeix canvis que
comporten que hi hagi .................... despesa d’energia, i que afavoreixen que l’organisme
torni a la ............ . En general la seva actuació és oposada a la del sistema ..............

38. Llegeix aquest text i després respon a les qüestions: 
«La funció de relació és el conjunt de processos que fa servir l’ésser viu per aconseguir
informació de dins i fora del cos i prendre decisions per produir les respostes adequades.»

a. De quins llocs s’aconsegueix la informació en la funció de relació? 
b. Quines tres accions realitza la funció de relació?

39. A continuació tens un quadre dels diferents sensors que intervenen en el sentit del
tacte. Col·loca-hi les sensacions i les percepcions corresponents: la consistència i el pes
dels objectes, i si són durs o tous; fred; la forma i la grandària dels objectes, i si són suaus
o aspres; pressió; tacte; l’estímul és una sensació dolorosa; canvis de temperatures altes;
dolor; els cossos o espais que estan a baixes temperatures; calor.



Sensors Sensacions Què perceben?

Corpuscles de Meissner

Corpuscles de Pacini

Corpuscles de Ruffini

Corpuscles de Krause

Terminacions lliures

40. Escriu la seqüència que segueix el so des que arriba a l’orella fi  ns al cervell:  so,
timpà,  estrep,  pavelló  de  l’orella,  mecanoreceptors,  enclusa,  nervi  auditiu,  endolimfa,
conducte auditiu extern, finestra oval, martell i cargol.

41. Escriu els noms de les diferents estructures.

42. Observa el gràfic adjunt. Mostra l'evolució de la concentració de la glucosa (Glc) i de
la insulina (Ins) en diversos moments després d'haver menjat.





a. A partir de la informació que subministra el gràfic ompliu la taula següent:

Temps Minut 0 Minut 30 Minut 90 Minut 150

Concentració de
glucosa

Concentració
d'insulina

b.  Quina  relació  té  el  fet  d'haver  menjat  amb les  concentracions  de  glucosa  i
d'insulina? 

c. Justifica els canvis que tenen les concentracions de glucosa i insulina.

43. Llegeix aquest text i després respon les preguntes: «A l’interior de les epífisis dels
ossos llargs i a l’interior dels ossos plans hi ha la medul·la òssia roja, que és on es formen
les cèl·lules sanguínies: les cèl·lules mare dels glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les
plaquetes.» 

a. En quins ossos podem trobar la medul·la òssia roja? 

b. Quina és la seva funció? 

c. Quines cèl·lules de la sang s’hi produeixen?

44. En relació a les articulacions:

a. Què són les articulacions? 

b. Quins són els elements que formen l'articulació? 

c. De quins tipus hi ha? Quines són les diferències? Escriu algun exemple.

45. Escriu davant les frases si les característiques que són del teixit muscular llis (L), de
teixit muscular estriat (E) o si són del teixit muscular cardíac (C). 



- Té contracció involuntària i no pateix fatiga muscular. 

- Forma els músculs dels òrgans interns. 

- Forma els músculs que s’insereixen als ossos per fer la locomoció. 

- La contracció és voluntària i pot ser molt ràpida. 

- Forma els músculs del miocardi. 

- Té una contracció involuntària i lenta que no pateix fatiga muscular. 

- Pateixen fatiga muscular.

46.  Omple  els  espais  buits  de  la  seqüència  de  passos  que  hi  ha  en  una  contracció
muscular amb els termes següents: miosina; fibres musculars; acetilcolina; ions de calci;
miosina; actina. 

Arribada de l’impuls nerviós (alliberament d’ …...................... )  → Entrada d’ …..................

→ Moviment caps de …............................. → Unió amb filament d’ ….................... →

 Encongiment caps de …...................... → Escurçament 

47. Uneix amb fletxes cada malaltia o traumatisme de l’aparell  locomotor amb la seva

explicació:

A. Osteoporosi 

B. Artritis 

C. Esquinç

D. Luxació

E. Artrosi 

F. Fractura òssia 

G. Hèrnia discal 

H.  Raquitisme
infantil 

1.  És  la  inflamació  de  la  membrana  sinovial  de  les  articulacions
mòbils. 

2. Són grans porus a la zona esponjosa de l’os i l’aprimament de les 

parets de la zona compacte. 

3. És l’estirament d’un tendó o lligament més enllà del que es pot
estirar. 

4. És quan un os o una articulació mòbil surten de lloc. 

5. El disc intervertebral es mou i pressiona un dels nervis que surten
de la medul·la espinal. 

6. És una deformació en els ossos quan falta vitamina D. 

7. És el trencament d’un os. 

8. És una degeneració del cartílag articular per culpa del desgast al
llarg dels anys.

48. Encercla de color blau els termes que pertanyen a l’aparell reproductor masculí i de
color vermell els que pertanyen al femení: 



Progesterona Penis Testosterona Trompes  de  Fal·lopi  Ovaris

Conductes ejaculadors Vulva Conductes deferents Vagina Úter  

Semen Estrògens Testicles Glàndules annexes

49. Ordena els passos del cicle menstrual: 

- El cos luti fabrica progesterona que acaba de preparar l’endometri de l’úter. 

- Els estrògens comencen a preparar l’endometri de l’úter per si hi ha fecundació. 

- L’hormona luteïnitzant provoca l’ovulació al fol·licle de Graaf. 

- La hipòfi si fabrica l’hormona estimulant del fol·licle que va a l’ovari. 

- La quantitat de progesterona baixa i les parets de l’úter es desenganxen i formen la
menstruació. 

- Sobre el dia 14 la hipòfi si fabrica l’hormona luteïnitzant. 

- L’FSH activa la maduració del fol·licle i fa que fabriqui estrògens. 

- Sobre el dia 28, si no hi ha hagut fecundació, el cos luti degenera.

- L’òvul va a les trompes de Fal·lopi i el fol·licle es transforma en el cos luti.

50. A partir del dibuix i el que has treballat a la teoria, respon:

a. Quines hormones actuen en el cicle menstrual? 

b. Sobre quin dia hi ha l’ovulació? 

c. Què s’allibera en la menstruació? 

d. Quins són els dies amb més possibilitats de quedar embarassada (fèrtil)?

51. Les malalties congènites són les… 

a provocades per microorganismes o microbis patògens. 



b originades per la falta d’algun nutrient. 

c degudes a la degradació de l’estructura d’algun òrgan o teixit. 

d que ja es troben presents en el moment del naixement de l’individu. 

52.   Quines  barreres  defensives  impedeixen  l’entrada  de  gèrmens  patògens  en
l’organisme? 

a La pell i els fagòcits o macròfags. 

b Els macròfags i els leucòcits. 

c La pell, els macròfags i els anticossos. 

d La pell i els anticossos. 

52.  Llegeix aquest text i després respon les preguntes:

«La immunitat és la capacitat que té un organisme per reaccionar contra un agent patogen
i no patir una malaltia infecciosa. Es basa en la protecció amb tres barreres que 
impedeixen l’entrada de gèrmens patògens a l’organisme i eliminen els que ja han entrat. 
Les tres barreres són: la pell, els macròfags i els anticossos.»
a. Quina és la funció de la immunitat?

b. En què es basa la seva funció?

c. Quines són les tres barreres?


