DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019
CATALÀ
- Per als alumnes que han tingut una nota baixa de català i així s'indiqui al butlletí de
notes. Fer el següent llibret:
3r ESO: Quadern de vacances Llengua catalana 3. Editorial Teide. ISBN:: 978-84-3074588-3.
Aquest treball comptarà fins a un 10% de la nota del primer trimestre. Si no s'entrega,
comptarà com un zero.
- Optatiu per a tots els alumnes:
Escollir un llibre de lectura en català, diferent de Romeu i Julieta, i fer un diari de lectura
amb els criteris establerts durant el curs. Aquest treball comptarà fins a un 10% de la
nota del primer trimestre.
CASTELLÀ
El alumnado con la materia de Lengua Castellana no superada (NA) a final del curso
2018-2019 deberá hacer las actividades siguientes:
Cuaderno de Vacaciones Lengua Castellana – 3
Editorial Teide
ISBN: 978-84-307-4945-4
Actividades para realizar (números, no páginas)
Todas las actividades del cuaderno, menos:
números 11, 12, 20, 24, 26, 28, 31, 36, 40 a 45.
El cuaderno con las actividades realizadas y corregidas (según la pauta de corrección
del cuadernillo azul) se entregará el primer día de clase de Lengua Castellana al
profesor/a de la materia.
MATEMÀTIQUES
Els alumnes que han suspès l'assignatura han de fer les tasques que
penjarem al moodle del curs corresponent.
Els alumnes que han aprovat, també poden fer les mateixes tasques de manera
voluntària. Si les fan, la nota comptarà per al primer trimestre del curs 20192020.
També tindran diverses proves Cangur per practicar durant l'estiu els alumnes
que vulguin aprofundir en l'assignatura.
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ANGLÈS
L’alumnat amb l’assignatura d’anglès suspesa ha de lliurar el llibre d'estiu el primer dia
de classe del setembre.
3r ESO :Oxford Holiday English3. ISBN 978 019401456-4
La realització correcta de les activitats , especialment les de ‘writing’ ,de totes les
unitats suposarà el 20% de la nota de la recuperació de l'assignatura.
L'examen de recuperació, que es farà al llarg del curs següent, estarà basat en el
temari i vocabulari d’ aquest manual .
Els alumnes que tot i haver aprovat, volen realitzar algun tipus de treball per tal de
reforçar el seu nivell els recomanem que llegeixin algun llibre de lectura adaptat al seu
nivell i també que, sempre que sigui possible, mirin pel.lícules i sèries en versió
original.
Si volen realitzar una feina voluntàriament per tal de consolidar el seus coneixements
també poden adquirir el llibre de vacances Oxford Holiday English del seu nivell.
FRANCÈS
Tots els alumnes d'aquesta matèria hauran de lliurar obligatòriament un llibre
d'estiu a l'inici de curs.
El llibre és el següent:
Français 1 Santillana
ISBN 978 8496597549
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Els alumnes que han suspès han de lliurar al setembre el treball que no han
fet durant el curs i presentar-se a l’examen. Alguns treballs els han de lliurar
en un pendrive.
El llistat de treballs que cada alumne ha de fer, el tenen penjat al suro de les
aules, i quedarà constància de quins són els alumnes suspesos de manera
personalitzada a les pròpies notes finals.
EDUCACIÓ FÍSICA
A cada alumne suspès d’educació física se li donarà un full personalitzat on
constarà els treballs, els dossiers que ha de lliurar el primer dia de classe.
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PLÀSTICA I VISUAL
Els alumnes que han suspès han de lliurar al setembre els treballs que no han
fet durant el curs i presentar-se a l’examen. Alguns treballs els han de lliurar
en un pendrive.
El llistat de treballs que cada alumne ha de fer, el tenen penjat al suro de les
aules, i quedarà constància de quins són els alumnes suspesos de manera
personalitzada a les pròpies notes finals.
TECNOLOGIA
Qui els ha de fer?
Aquests deures són obligatoris per aquell alumnat que a 3r d’ESO ha suspès la
matèria al juny i passa a 4t d’ESO amb la Tecnologia de 3r pendent. També per aquell
alumnat que repetirà 4t curs i té pendent d’aprovar la Tecnologia de 3r.
Quan s’han de lliurar?
S’hauran d’entregar a la professora o professor de Tecnologia de 3r d’ESO quan
s’iniciïn les classes al setembre.
Com es valoraran els deures d’estiu?
Durant el nou curs es farà una prova extraordinària per recuperar aquesta
assignatura pendent del curs anterior. La nota d’aquesta prova serà el 50% de la nota
final mentre que el 50% restant correspondrà a la nota obtinguda als deures d’estiu.
Què caldrà presentar?
Les activitats que caldrà realitzar seran dels següents temes:
TEMA 1 : El Procès Tecnològic
TEMA 2: Estructures
TEMA 3: Màquines i Mecanismes
Els deures d’estiu han de tenir la forma d’un DOSSIER FINAL (en format paper), que
inclogui :

Resums i/o esquemes dels apartats de cadascun dels tres temes ( llistat
d’arxius ”QUÈ CAL SABER? “ del moodle )

Dossier d’Activitats d’Estiu Temes 1, 2 i 3

Full de reflexions personals
Quin material es subministra?
Penjat al moodle, hi ha tot el que fa falta:
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Dossier d’activitats d’Estiu Temes 1, 2 i 3

Full de reflexions personals a omplir

QUÈ CAL SABER? : per cada tema s’hi troba la llista d’apartats que caldrà
estudiar i incloure en els resums i esquemes que s’adjuntarà al DOSSIER FINAL

Atenció:
Recordar que tota la teoria i els enunciats d’exercicis treballats a classe
durant el curs es troben al curs de moodle de Tecnologia de 3r de l’ESO.

FISICA I QUÍMICA

Instruccions per a recuperar la matèria de Física i Química de 3r d'ESO:
1. Dossier de recuperació (50 %):
S’han de resoldre els exercicis i lliurar-los en un dossier, seguint les normes
de presentació i la pauta de correcció , el dia de l’examen de recuperació.
Les respostes han de ser completes, amb el procediment adient, no és
suficient amb la solució.
2. Examen de recuperació (50 %):
Els exercicis de l’examen seran similars als del dossier.

Índex
1.

LA FÍSICA I LA QUÍMICA, CIÈNCIES EXPERIMENTALS. LABORATORI.......................................................... 4

2.

L'INTERIOR DE L'ÀTOM.................................................................................................................................................... 6

3.

ÀTOMS, MOLÈCULES I IONS. TAULA PERIÒDICA. L'ENLLAÇ QUÍMIC .......................................................... 9

4.

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA .............................................................................................................................. 11

5.

SUBSTÀNCIES PURES. MESCLES, SOLUCIONS. SEPARACIÓ DE SUBSTÀNCIES....................................... 12

6.

REACCIONS QUÍMIQUES. ................................................................................................................................................ 15

7.

EL MOVIMENT. ................................................................................................................................................................... 19

1. LA FÍSICA I
LABORATORI

LA

QUÍMICA,

CIÈNCIES

EXPERIMENTALS.

4

DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019
1) Indica el nom de cadascun d'aquests objectes de laboratori i marca amb una creu si s'utilitzen
per a mesurar volum o per a escalfar i/o mesclar substàncies.

Objecte

Serveix per a...
Nom

mesurar
volums

escalfar o mesclar
substàncies

2) Relaciona les definicions amb els pictogrames i escriu al costat el seu nom.
 Substància que crema fàcilment per
acció d’una flama o una espurna.

___________________________

 Substància que pot explotar per efecte
d’una flama, xocs o friccions.

___________________________

 Substància que, en contacte amb
productes inflamables, produeix una
reacció amb emissió de calor.

___________________________

 Substància que, per contacte, pot
produir acció destructiva en els teixits
dels éssers vius.

___________________________

 Substància que presenta un perill
immediat o futur per a flora, fauna,
aigües...

___________________________

5

DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019
3) Converteix les quantitats següents:
a)

8
,5 km en m

b)

2

50 mg en g

c)

2
,6 m2 en cm2

d)

5

400 s en h

4) Expressa els nombres següents amb notació científica.
a)

0

,0883

b)

0
,335

c)

4
09325

2. L'INTERIOR DE L'ÀTOM
5) Totes aquestes frases són falses, corregeix les paraules que calgui perquè siguin certes.
1.

Els protons i els electrons es troben al nucli i els neutrons estan a l’escorça.

2.

Els neutrons tenen una massa molt més petita que els protons

3.

La càrrega elèctrica del protó és la mateixa que la del neutró, però de signe contrari

4.

El nombre atòmic (A) indica el nombre de neutrons

5.

El nombre màssic (Z) indica el nombre de neutrons més protons

6.

Els àtoms d'un mateix element químic tenen el mateix nombre de neutrons
6
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7.

Un àtom neutre té el mateix nombre de neutrons que d’electrons

8.

Els isòtops d'un element químic tenen el mateix nombre màssic

9.

Els isòtops són àtoms de diferents elements que tenen la mateixa Z i diferent A.

10. L’enllaç iònic es forma entre dos no-metalls
11. L’enllaç covalent es produeix entre dos àtoms que han perdut electrons
12. L’enllaç entre un metall i un no-metall s’anomena enllaç metàl·lic.
13. Els ions són àtoms que han perdut o guanyat protons.
14. A la taula periòdica els elements estan ordenats per ordre creixent de massa atòmica.
15. Les files de la taula periòdica s’anomenen grups i les columnes s’anomenen períodes.

6) Completa la taula d’aquests àtoms neutres:
Àtom
Sofre

Símbol

Representació

A
32

Z
16

Se

Neutrons

Protons

Electrons

44

34

Silici

7) Ions:
d)

e)

C

om es formen els cations i els anions?

C

ompleta la taula d’aquests ions:
Element

Símbol

Z

A

Protons

Neutrons

Electrons

Sofre
Sodi
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8) Què són els isòtops?

9) Situa a la taula periòdica:

f)

E

ls noms dels grups representatius.

g)

D
igues 2 elements amb propietats similars al magnesi:

h)

Q

uin és cada element?

E



lement que té 9 protons:
H



alogen del període 4
G



as noble que té més de 10 electrons però menys de 20:
M



etall de transició del grup 6 i del període 4:
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P



rimer metall de la família del bor:
E



lement que té 29 electrons:

10) Què és la radioactivitat?

3. ÀTOMS, MOLÈCULES I IONS. TAULA PERIÒDICA. L'ENLLAÇ
QUÍMIC
11) Classifica les molècules segons si són d'elements o de compostos:
Diòxid de carboni

Oxigen

Aigua

Fòsfor

Amoníac

___________

___________

___________

___________

___________

12) La fórmula de la molècula del metanol és CH4O. Quin del models la representa?









13) Quina serà la fórmula d'aquesta molècula?
 H2S4O4
 H2S4
 H2SO4
 H4SO4
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14) Classifica els diagrames següents:

Àtoms molècules o
estructura gegant
Element o compost

15) Pinta amb 3 colors diferents els elements que són metalls, els no-metalls i els gasos nobles.

16) Completa la informació de la taula.

Elements que la
Substància
formen

Metall
No-metall
Gas noble

Metàl·lica

Molècula / Estructura gegant

Covalent
Iònica

CaO
O2
NaF
NH3
SiO2

17) a)Què és un enllaç químic?

b) Quins tipus d'enllaç químic existeixen? Com es formen? Entre quins tipus d'elements?
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18) Indica el tipus d’enllaç que hi ha en les substàncies següents:
i)
j)
k)

B

eI2

H

e

K

Cl

l)

C
Cl4

m)

A
g

4. FORMULACIÓ I NOMENCLATURA

19) Formula els compostos següents:

Monòxid de liti
Pentaòxid de difòsfor
Diòxid de carboni
Diòxid de nitrogen

Monòxid de carboni
Monobromur de
potassi
Tetrahidrur de carboni
Diiodur de calci
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Anomena aquests compostos :
Na2O
HgI2
Br2O3
Ni2S3
H2Se
CO2
NiI3
NH3
Au2O3
HCl
PbCl2
NaH
SnO2
SrO
CuH2
FeS
SO3

5. SUBSTÀNCIES PURES. MESCLES, SOLUCIONS. SEPARACIÓ DE
SUBSTÀNCIES
20) Determina la densitat del cilindre i dedueix de quin material està fet.
Substàncies Densitat (g/mL)
Alumini
2,7
Ferro
7,9
Plom
11,4
Platí
21,5
Or
19,3

12

DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019

21) Les dades recollides en la taula següent corresponen a dues substàncies diferents, A i B, de les
quals es mostren les temperatures de fusió i d’ebullició.
Substància
A
B

Temperatura
de fusió
10 °C
-20 °C

Temperatura
d'ebullició
150 °C
−3 °C

n) Quina substància es trobarà en estat líquid a 20 ºC?
o) Quina substància és un gas a 10 ºC?

p) A una temperatura de 0 ºC, en quin estat físic estan?

Substància A:

Substància B:

22) El gràfic correspon a l'escalfament d'una substància pura.

q)

n quin estat es troba la substància en cada tram de la corba?

a:
r)

E

b:

c:

d:

e:
Q

uina és la temperatura de fusió d'aquesta substància?

s)

I
la temperatura d'ebullició?

23) Completa les frases amb les paraules adequades:
t)

es dissolucions són mescles __________________. En una dissolució el component majoritari
s'anomena __________________, i el minoritari ______________.

u)

L

U
n sòlid que SÍ que es dissol en un líquid es diu que és _________________. Dos líquids que NO es
dissolen entre ells s'anomenen _______________________.

v)

a _________________________ d'una substància és la màxima quantitat que es pot dissoldre en un
determinat dissolvent, a una ______________________ concreta.

13

L

DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019

24) Consulta aquest gràfic per respondre les qüestions. No cal que escriguis els càlculs.
w)
ndica quina és la solubilitat del
NaNO3 a 55ºC.
x)

y)

i dissolem 80g de NaNO3 en 100g
d’aigua a 20ºC tindrem una
dissolució saturada?

uants grams de KNO3 podrem
dissoldre en 200g d’aigua a 30ºC?

z)
uè passarà si volem dissoldre 90g
de KNO3 en 100g d'aigua a 40ºC?

25) Calcula la concentració en % en massa d'una dissolució obtinguda dissolent 50 g de sulfat de
coure en 200 g d'aigua.

26) El Mucosan és un xarop per a la tos que conté 30 mg d'ambroxol per cada 5 mL de xarop. Calcula
la concentració en massa.

27) Indica si les tres afirmacions són certes o falses; si són falses, escriu-les correctament.
Afirmació

Certa o falsa?

Correcció de l’afirmació falsa

La filtració s’utilitza per separar una
solució de líquids.

14

DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019
L’embut de decantació permet separar
una mescla de líquids miscibles.
La destil·lació serveix per separar els
components líquids d’una mescla.

28) Tria un mètode de separació per a cadascuna de les mescles següents:
aa)

A
IGUA + ALCOHOL:

bb)

A
IGUA + OLI:

cc)

A
IGUA + SUCRE:

dd)

A
IGUA + SOFRE:

ee)

A
IGUA + SORRA:

29) Relaciona amb fletxes cada mètode de separació amb la propietat en què es basa.
Mètode de separació
Cristal·lització
Decantació
Filtració
Destil·lació

Propietat
Diferent punt d’ebullició dels components.
Mida de les partícules de solut.
Diferent densitat dels components.
Relació entre la solubilitat i la temperatura

6. REACCIONS QUÍMIQUES.
30) Escriu els postulats de la teoria cineticocorpuscular.
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31) Fes un dibuix per a cada estat de la matèria (sòlid, líquid i gas) segons la teoria
cineticocorpuscular.

32) Corregeix les frases següents:
ff)

E
ls sòlids i els líquids ocupen tot l'espai disponible.

gg)

E
n un gas les forces d’atracció entre partícules són molt grans.

hh)

L
a pressió que fan els gasos en un recipient tancat és deguda als xocs entre les partícules.

ii)

D
urant un canvi d'estat la temperatura augmenta lentament.

33) Quines diferències hi ha entre l'ebullició i l'evaporació?

34) Explica breument els fets següents a partir de la teoria cineticocorpuscular:
jj)

U
n globus ple d'aire disminueix de volum quan es posa al congelador.
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kk)

E
ls sòlids es dilaten quan s'escalfen.

ll)

E
ls líquids no tenen forma definida.

35) Dins d'una xeringa hi ha una quantitat d'aire, i quan es comprimeix podem suposar que la
temperatura es manté constant.
Dibuixa les partícules i el seu moviment.

36)

Classifica como transformacions físiques o transformacions químiques los següents fenòmens:
mm)

O

xidació del ferro
nn)

F
ormació dels núvols

oo)

R
eciclat del vidri

pp)

F
abricació del vidri a partir de la sorra
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qq)

G
eneració de electricitat en un salt d’aigua

rr)

E
fervescència de una pastilla al dissoldre’s en aigua

ss)

E
fervescència de una beguda gasosa al ser oberta

tt)

A
urora boreal

37)

Ajusta les següents reaccions:

a) C4H10 + O2→CO2 + H2O
b) NaOH + H2SO4→Na2SO4 + H2O
c) KCl + AgNO3→KNO3 + KCl
d) KI + Pb(NO3)2→KNO3 + PbI2
e) Na2CO3+HCl→NaCl+CO2 + H2O
f) Ca(OH)2 + H3PO4 →Ca3(PO4)2 + H2O
g) Mg+HCl→MgCl2 + H2O
h) Ba(OH)2 + HCl→BaCl2 + H2O

38) Respon a las preguntes següents:
a) De què factors depèn la velocitat d’una reacció?

b) Què diu la llei de Lavoisier?
18
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39) Enumera los gases nocius que coneguis y que són emesos a l’atmosfera y explica què efecte
estan produint en la Terra.

7.

EL MOVIMENT.

40) Observa la gràfica i respon:

x (m)

x
t (s)
a) Descriu el tipus de moviment en cada etapa.

b) Quina és la velocitat en cada un dels trams?

c) Quin és l'espai total recorregut?

d) Quin és el valor de la velocitat mitjana?

e) I el valor del desplaçament total?

19

DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019

41) Un ciclista surt d'un punt i porta velocitat constant de 14 km/h. Realitza la representació gràfica de
la seva posició durant els cinc primers minuts del seu moviment.

42) Aquesta gràfica velocitat-temps representa les etapes d'un moviment:

B
D
C
A

E

a) Descriu el tipus de moviment en cada etapa.

b) Assigna valors de coordenades (t, v) coherents a cada un dels punts A, B, C, D i E, i
calcula l'acceleració en cada tram.

43) Un automòbil que porta una velocitat de 55 km/h veu un semàfor en vermell i frena fins aturar-se
en 4 s. Calcula l'acceleració que ha necessitat.

SOCIALS

(Dossier de treball per als alumnes que han de recuperar aquesta matèria)
Nom i cognoms:
Curs :
ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LA SOCIETAT
Fer exercicis pàg 67: 1- Consolida el que has après: a, b, c, d, d, g
AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I SILVICULTURA
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Fer exercicis pàg. 95 : 1- Consolida el que has après (tots)
2- Defineix conceptes claus (tots)
LA INDÚSTRIA
Fer exercicis pàg 139 : Consolida el que has après: a, b, c, d
SERVEIS, COMUNICACIÓ I LA INNOVACIÓ
Fer exercicis pàg 159: Consolida el que has après : a, b, c, d
TRANSPORT I TURISME
Fer exercicis pàg 179: 1- Consolida el que has après (tots)
2- Defineix: Mitjà de transport, Nus de transport i Agroturisme
ACTIVITATS COMERCIALS
Fer exercicis pàg 201: 1- Consolida el que has après: a, b, g. i.
2- Defineix: Comerç al engròs, Balança Comercial i Balança de
Pagaments.

EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN
1. Quins són els aspectes fonamentals de l’Humanisme? (Recorda utilitzar termes com:
antiguitat clàssica, progrés, educació…..etc)

2. Explica les causes de la Reforma protestant.
3. Resumeix les característiques del luteranisme.

4. En què va consistir la Contrareforma?

5. Comenta la importància històrica de la impremta. Què és un incunable?
6. Digues el nom de 5 ciutats importants d’aquets període que has estudiat.
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L’ÈPOCA DELS GRANS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS
1. Respon les preguntes següents sobre els grans descobriments geogràfics:
- Quins factors van motivar les grans expedicions marítimes del segle XV?

-

Quins descobriments científics i tècnics van facilitar la navegació?

2. Explica la teoria de Cristòfor Colom i indica’n els encerts i les errades:

3. Què establia el Tractat de Tordesillas? Quan es va fer? I les Capitulacions de Santa Fe?

4. És el mateix una unió dinàstica que una unió territorial de dos regnes? En què es
diferencien?

5. Dibuixa un mapa del sud d’Europa i indica-hi les fronteres de la Corona de Castella i de
la Corona d’Aragó. Després posa-hi els noms als principals territoris.

L’IMPERI DELS ÀUSTRIES
1. A quins problemes exteriors va haver de fer front Carles I. Quins conflictes es van
produir?

2. Explica qui va ser : Hernán Cortés, F. Pizarro, Juan Sebastián Elcano.

3- Quins van ser els monarques de la casa d’Àustria ?
4-A quins problemes europeus va de fer front Carles I? Quins conflictes es van produir?
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5- Com va incrementar Felip II els territoris heretats del seu pare?
6- Per què va entrar en decadència l’imperi hispànic? (Raona la respota)
BIOLOGIA GEOLOGIA
Responeu a les següents qüestions cercant la informació al llibre i a internet.
Exercici 1: Indica els diferents nivells d’organització, ordenats de menor a major
complexitat, que podem trobar en l’ésser humà. Cita dos exemples de cada nivell.

Exercici 2: Per què la cèl·lula és la unitat fonamental de tots els éssers vius?

23

DEURES I RECUPERACIONS ESTIU

3r ESO

IES GOYA 2019
Exercici 3: Identifica quin tipus de cèl·lula eucariota és (vegetal o animal) i digues els
noms de les parts assenyalades:
Figura a: cèl·lula eucariota ________________________

1.2.3.4-.
56.-

78.9.10.11.12.-

Exercici 4: Relaciona cada orgànul amb la seva funció:
Membrana •
Mitocondri •
Nucli •
Lisosoma •
Cilis i flagels •

• Moviment
• Control del funcionament cel·lular
• Regula l’intercanvi de substàncies amb l’exterior
• Respiració cel·lular
• Digestió intracel·lular

Exercici 5: Escriu a sota de cada òrgan el sistema o aparell al qual pertany:
Ronyons

Cor

Pulmons

Estómac

Fèmur

Tiroides

Bíceps

Cervell

Ovaris

Testicles
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Exercici 6: Quina diferència hi ha entre aliments i nutrients?

De la llista següent indica quins són aliments i quins nutrients: tomàquet,
glúcids, carn, aigua, bacó, castanyes, proteïnes, pomes, lípids, taronges, sals
minerals i vitamines.
Aliments:

Nutrients:

Exercici 7: De la llista següent, cita els aliments que has de consumir amb
freqüència en una dieta sana i equilibrada:
xocolata, verdures, llaminadures, llet, peix, fruites, bacó, pastissos, llegums, pa,
cansalada, hamburgueses, gelats, begudes refrescants i mantega.
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Exercici 8: Relaciona les dues columnes següents
1. Glúcids

A. S’acumulen formant dipòsits de reserva.
Abunden a la cansalada.

2. Aigua
3. Proteïnes

B. Es necessita en petites quantitats. La
contenen els productes frescos
C. Formen part d’ossos i dents.

4. Lípids

D. S’hi dissolen tot tipus de substàncies.

5. Sals minerals

E. Intervenen en la defensa del nostre
organisme. Abunden a la carn i el peix.

6. Vitamines

F. Són el principal combustible de les nostres
cèl·lules. Abunden a les patates.

Exercici 9: Col·loca els aliments següents a la casella corresponent: tomàquet,
oli, patata, enciam, pasta, formatge, pastanaga, pa, carn, taronja, pera, peix,
poma, mel, carabassa, ous, carbassó, mantega, fruits secs i llet.
Ens proporcionen
energia

Serveixen per formar
cèl·lules i estructures
del nostre cos

Ens aporten vitamines,
sals minerals, aigua i
fibra

Exercici 10: Calcula l’energia que et subministraria un esmorzar compost per 50
g de cereals, 200 g de suc de taronja, 200 g de llet i 10 g de sucre, sabent que
l’energia proporcionada pels aliments de l’esmorzar és de (en kcal/100 g): suc de
taronja: 46, sucre: 408, llet: 65, cereals: 416.
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Exercici 11: Completa l’esquema següent de l’aparell digestiu escrivint els noms
de les diferents parts als requadres.

Exercici 12 Escriu la ruta de l’entrepà (mira els apunts de classe):
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Exercici 13 Què són els moviments peristàltics del tub digestiu? Quina utilitat
tenen aquests moviments a l’esòfag, a l’estómac i als intestins?

Exercici 14: Completa l’esquema següent de l’aparell digestiu escrivint els noms
de les diferents regions de l’intestí prim i de l’intestí gros en els requadres.

Exercici 15: Omple els buits:
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Sucs Digestius

Enzims

Nutrients

Monòmers
Àcids grassos

saliva
Proteïnes
Exercici 16. Completa l’esquema següent:

Exercici 17: És millor respirar pel nas o per la boca? Justifica la teva desposta

Exercici 18: Cita tres hàbits saludables relacionats amb l’aparell digestiu.
Justifica la teva resposta.

Exercici 19: Indica què representa el dibuix següent i descriu amb les teves
paraules que passa al procés.
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Tema 5: Aparell Urinari
Exercici 20: Omple els buits en
les parts que s’assenyalen en
l’esquema.

Exercici 21:
Quines són les
funcions de les
nefrones durant
la filtració renal?
Explica-les
breument.
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Exercici 22: Relaciona les columnes.
1.- Fer exercici moderat
a.- Impedirà que entren microorganismes i evitaran
infeccions
2.- Consumir amb moderació
aliments rics en àcid úric

b.- Tindrà un efecte negatiu en els ronyons i fetge

3.- Consumir alcohol

c.- S’excretarà una orina molt concentrada

4.- Netejar les vies urinàries
després d’orinar

d.- Facilita el bon funcionament dels ronyons

5.- No beure suficient quantitat e.- Ajuda a crear un medi no adequat pel
d’aigua
desenvolupament dels microorganismes
6.- Consumir fruites àcides

f.- Evita l’aparició de càlculs en els ronyons

7.-Beure líquids en abundància g.- Evita l’aparició dels àcars, què provoquen
al·lèrgies
8.- Tindre una bona higiene a
l’entorn

h.-augmenta la capacitat pulmonar

Exercici 23: Completa la següent taula.
Cèl·lules
sanguínies

Morfologia

Funció

Gl. vermells

Gl. Blancs

Plaquetes

Exercici 24. Indica el nom de cada part del cor segons el número indicat en el full
respecte al dibuix següent.
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Exercici 25. Ordena els següents passos del pas de la sang pel cos,
numerant cada pas, començant per l’arribada de la sang a la aurícula dreta:
_ La sang passa al ventricle dret.
_ La sang passa al ventricle esquerre.
_ La sang surt per l’arteria aorta cap a tot el cos.
_1 La sang entra a l’aurícula dreta.
_ La sang s’oxigena en els seu pas pels pulmons.
_ La sang va cap al cor, des dels pulmons, per la vena pulmonar.
_ La sang entra a l’aurícula esquerra.
_ La sang surt per l’arteria pulmonar.
_ La sang, provinent de tot el cos, arriba al cor per les venes cava.
_ La sang passa pels capil·lars del cos, on intercanvia l’oxigen pel diòxid de
carboni.
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Ara assenyala quins passos corresponen al circuit menor o al circuit major.
Exemple: La sang surt per l’arteria pulmonar ----- circuit menor

Exercici 26: Defineix breument els conceptes següents:
• Receptors sensorials:

• Efectors:

• Resposta motora:

• Resposta secretora:
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Exercici 27: Dibuixa una neurona i anomena les parts més importants:

Exercici 28: Explica en què consisteix “la sinapsis” i fes un dibuix per completar
les teves explicacions.

Exercici 29: Escriu les diferents parts de l’oïda:
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