
  

 

RECOMANACIONS PELS ALUMNES DE BIOLOGIA-GEOLOGIA DE 1r. D´ESO 

 

Hola a tots i totes, les professores de Biologia- Geologia us desitgen que esteu bé.  

Us hem preparat un document amb algunes activitats que podeu intentar fer en la mesura que pugueu.  

No es tracta de fer-ho tot, sinó que el que intenteu fer serveixi per aprendre i no avorrir-vos aquests dies a casa. 

No us atabaleu, si alguna cosa no la podeu fer o no la sabeu fer, us ho apunteu tot i ja intentarem buscar solucions, 
entenen que just en el moment de parar les classes tots els grups no anàvem exactament iguals.  

L´Editorial Santillana us permet entrar a l’aula virtual del llibre i d’aquesta manera facilitar l’estudi i el fer els 
exercicis a tots els alumnes en especial aquells que el tenen a l´institut. També podeu esbrinar els recursos de l´ 
assignatura que us mostren. 

Us connecteu al navegador a:    aulavirtual.santillana.es 

 i introduïu:   

  els alumnes de 1r. D´ESO-A: 

                   Usuario: 25002696-0010-0001 

                   Contraseña: XkzSRtiF 

els alumnes de 1r. D´ESO-B: 

                   Usuario: 25002696-0010-0002 

                   Contraseña: VDd7qNvE 

els alumnes de 1r. D´ESO-C: 

                   Usuario: 25002696-0010-0003 

                   Contraseña: aqiZw9ER 

els alumnes de 1r. D´ESO-D: 

                   Usuario: 25002696-0010-0004 

                   Contraseña: DnKXXSBw 

 

PODEU ANAR AVANÇANT EL QUE ES DETALLA A CONTINUACIÓ: 

1-En primer lloc podeu aprofitar per repassar els apunts de l’assignatura,  passar a net els apunts si fa falta, ordenar 

les fotocòpies i completar-les si cal. 

 

2-Recordeu que també és important la presentació de la llibreta i els exercicis. Intenteu  fer bona lletra i repassar la 

redacció i les faltes d’ortografia.  

 

3-Completar les últimes fotocòpies del tema de les plaques tectòniques els alumnes que encara no ho han fet.  

 

4-També és  el moment de corregir i tornar a entregar les presentacions i o treballs,  si calia fer-ho.  

 

5-Pels alumnes que estaven començant el tema de les plaques tectòniques, a continuació trobareu tres mapes, un 

de plaques tectòniques i un mapa on hi ha representades les serralades : 

 



-Empegueu a la llibreta el mapa de plaques tectòniques, les pinteu i resseguiu de colors diferents les vores de les 

plaques, que poden ser: dorsals (quan les fletxes se separen, com la dorsal pacífica, o la dorsal atlàntica), zones de 

subducció (quan xoquen les plaques) i falles transformants (quan hi ha fregament). 

A continuació trobareu un altre mapa que us pot servir per buscar les serralades que s’han de situar al mapa. 

També podeu consultar a la següent adreça : http://www.buxaweb.cat/dossiers/medifisic.htm#apt.1 

-Assenyaleu al mapa:  

a.-Principals dorsals: (pacífica, atlàntica)  

b.-zones de subducció (quan xoquen les plaques) i  

c.-falles transformants (quan hi ha fregament) :Falla de San Andrés 

-Situeu al mapa:  

-els Andes,  

-l’Himàlaia, 

-les Muntanyes Rocalloses,  

-els Pirineus 

-el Càucas 

-els Alps 

       -la Falla de San Andrés 

Us pot servir per assenyalar els principals pics i cadenes muntanyoses aquest joc: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4099536-mapa_mundi_del_relleu.html 
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ACTIVITATS QUE PODEU FER A CASA: 

 

1-Consultar quins arbres de LLEIDA comencen a florir a la primavera i fer un llistat amb els que teniu prop de casa 

vostra. 

 

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/formacio-educacio-i-sensibilitzacio-ambiental/publicacions-i-

estudis/els-arbres-de-lleida-un-patrimoni-per-gaudir-ne-tot-lany 

 

2-Podeu fer fotos de les roques i minerals que teniu a casa indicant la seva utilitat, si penseu segur que trobareu 

molts exemples, com: els cables de al llum, a dins coure i és un mineral, el taulell del lavabo fet de calcària ( o 

altres...) i és una roca. 

 

3-Altra cosa que podeu observar a casa són els insectes i altres animals, segur que en pots trobar i fer alguna foto, a 

continuació teniu un article per saber quins són els insectes més comuns. 

 

-https://www.periodismo.com/blog/2019/08/14/los-insectos-mas-comunes-del-hogar-y-como-controlarlos/ 

 

4-Per si algú no li agraden els insectes es recomanable llegar el article següent. Segur que vosaltres podeu trobar 

altres beneficis molt interessants dels insectes, podeu fer una llista.  

 

https://www.consumer.es/medio-ambiente/siete-aplicaciones-con-insectos-que-nos-benefician.html 

 

 

5-Els enllaços següents són molt interessants, podeu trobar informació i diferents activitats. 

Els alumnes no ho entengueu bé en angles us dona la opció de traduir-ho, veureu que és fàcil i divertit. 

Podeu comentar quina activitat  o activitats heu trobat més interessants i per què. 

ARTRÒPODES: 

1. https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=arthropods&q=1 

2. https://quizizz.com/admin/quiz/5880be8c5793f3e17612e4b8/arthropods 

3. https://www.dkfindout.com/us/quiz/animals-and-nature/take-insects-quiz/ 

4.  https://www.dkfindout.com/us/quiz/animals-and-nature/take-insects-quiz/ 

5. https://play.howstuffworks.com/quiz/insect-quiz 

6.  https://www.softschools.com/manage/themes/knowledgetest2 

7. https://grizly.com/quizzes/much-know-insects 

 

6-Heu pensat quin és l’animal salvatge més petit de Catalunya? I el més gran? el que està en perill d’extinció? Quin 

és el vostre animal salvatge preferit per què? Podeu fer una petita redacció i explicar-ho. 

 

Aquí teniu altres enllaços en què podeu consultar i aprendre de diferents temes: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/ 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=&course=1 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5232492-pasapalabra_coronavirus.html 
 

Aneu fent al vostre ritme i us intenteu organitzar. 

Penseu que ara teniu temps per anar repassant els temes que ens han quedat sense examinar  i aquelles parts de 
l’assignatura que heu suspès o aneu més fluixos en el cas que aquesta situació s’allargui. 

Molts records, ànims i fins aviat. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5232492-pasapalabra_coronavirus.html
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/formacio-educacio-i-sensibilitzacio-ambiental/publicacions-i-estudis/els-arbres-de-lleida-un-patrimoni-per-gaudir-ne-tot-lany
https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=arthropods&q=1
https://www.softschools.com/manage/themes/knowledgetest2
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=&course=1
https://www.periodismo.com/blog/2019/08/14/los-insectos-mas-comunes-del-hogar-y-como-controlarlos/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/
https://www.dkfindout.com/us/quiz/animals-and-nature/take-insects-quiz/
https://www.dkfindout.com/us/quiz/animals-and-nature/take-insects-quiz/
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/formacio-educacio-i-sensibilitzacio-ambiental/publicacions-i-estudis/els-arbres-de-lleida-un-patrimoni-per-gaudir-ne-tot-lany
https://quizizz.com/admin/quiz/5880be8c5793f3e17612e4b8/arthropods
https://grizly.com/quizzes/much-know-insects
https://www.consumer.es/medio-ambiente/siete-aplicaciones-con-insectos-que-nos-benefician.html
https://play.howstuffworks.com/quiz/insect-quiz


 

 

 



 

 

RECOMANACIONS PELS ALUMNES DE BIOLOGIA de 3r. D´ESO 

 

En primer lloc bon dia a tots i totes, espero que esteu bé. 

 

Us volem fer algunes recomanacions per treballar l’assignatura aquests dies que esteu a casa. 

No us atabaleu, si alguna cosa no la podeu fer o no la sabeu fer, us ho apunteu tot i ja 
intentarem buscar solucions, entenen que just en el moment de parar les classes tots els grups 
no anàvem exactament iguals.  

GRUP  DE  3r. D´ESO-A  

PODEU ANAR AVANÇANT EL QUE ES DETALLA A CONTINUACIÓ: 

Aparell digestiu: 

1-Totes les activitats fetes a la llibreta fins ara que estiguin ben resoltes i els dibuixos ben fets. 

2-Activitats de la pàg. 64 i els exercicis 1, 2, 3, 4, 6 apartats a) b) c) i d) i 8 pàg. 65 

3-Buscar les diferents malalties relacionades amb l’aparell digestiu i investigar què pots fer per 

prevenir-les. 

4-Investiga sobre què és la malaltia celíaca. 

Aparell respiratori. 

1-Fer un dibuix del respiratori 

2-Buscar les diferents malalties relacionades amb l’aparell digestiu i investiga què pots fer per 

prevenir-les. 

3-Completar el Mapa conceptual de la pàgina 63 a la llibreta. 

GRUPS DE  3r. D´ESO-B I 3r.D´ESO-C 

PODEU ANAR AVANÇANT EL QUE ES DETALLA A CONTINUACIÓ: 

1-Acabar els exercicis de les fotocòpies de l’aparell respiratori. 

2-Del vostre llibre de text: 

- es poden fer els exercicis 22, 23, 25, 26 i 27. L’exercici 28 el podeu resoldre desprès de 

realitzar algunes flexions, aixecar-vos i seure de la cadira repetidament durant una estona etc, 

enlloc de pujar i baixar les escales. 

- de l’apartat: Malalties de l’aparell respiratori. Prevenció,  podeu llegir el refredat comú, grip 

i bronquitis. Les dues primeres malalties ja les vam tractar a classe. Us proposo fer un quadre 

posant per cada malaltia la següent informació: 

Mida del virus, zona infectada, cèl·lules que infecta, com es transmet o altra 

informació que creieu interessant.   

¡!!!!Important millor resumit que fer un copiar i empegar, es tracta d’aprendre no de 

passar el temps. 

-completar el mapa conceptual. 

3-Pels alumnes que vareu suspendre l’últim examen és important  aprofitar els dies per anar 

estudiant, recordeu que entrava la  dieta equilibrada, el digestiu i les pràctiques de laboratori 

que vàrem fer al laboratori. 



4-Tots els que no vareu entregar les pràctiques o be les heu de corregir, aprofiteu per fer-ho. 

TOTS ELS GRUPS DE 3r.D´ESO:A,B I C  

1-Consultar les següents pàgines d’Internet i intentar resoldre els exercicis o activitats. 

No us preocupeu si alguna cosa no em explicat, aneu fent el que pugueu. 

 http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/08respiracio.htm 

-altra pàgina Poseu al navegador : 

- Proyecto biosfera 3 ESO 

 Clacar a : Aparatos que intervienen en la nutrición (I) i us sortirà la següent pag. Aneu a contenidos 

 

Clacar a. contenidos i us sortirà la pag. Que us mostro a continuació. Aneu fent aquelles 

activitats que pugueu, allò que no hem explicat o estudiat no cal fer-ho. 

 

 

 

2-Repassar l’aparell digestiu amb les activitats de les adreces anteriors. 

3- Entrar a la següent adreça i fer un petit resum del que et sembla més interessant 

https://g.co/arts/isUEP9SDhduLhDav6 

  

 

Aneu fent al vostre ritme i us intenteu organitzar. 

Penseu que ara teniu temps per anar repassant els temes que ens han quedat sense 
examinar  i aquelles parts de l’assignatura que heu suspès o aneu més fluixos en el cas que 
aquesta situació s’allargui. 

Molts records, ànims i fins aviat. 

 

 

 

https://g.co/arts/isUEP9SDhduLhDav6
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/08respiracio.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/index.htm


 

 

 

 

 

 



ASSIGNATURA DE BIOLOGIA DE 1R. DE BATXILLERAT 

Hola Bon dia a tots i totes: 

En primer lloc esperem que esteu bé. Us volem recomanar alguns exercicis que podeu fer. 

No us atabaleu, si alguna cosa no la podeu fer o no la sabeu fer, us ho apunteu tot i ja 
intentarem buscar solucions. 

Les professores de l’assignatura de Biologia, ja us vam enviar per correu mail. fa dies algunes 
recomanacions.  

Podeu anar avançant el que es detalla a continuació: 

-Fer les presentacions de les pràctiques que s’han realitzat al laboratori. Recordeu: 

Índex, Objectiu de la pràctica, Material, Metodologia(resumida), Resultats (fotos amb peu de 
foto, comentades i els augments en el cas que siguin fotos de resultats vistos al microscopi) i 
Conclusions 

-Podeu completar i repassar  les fotocòpies de la cèl·lula. 

-També podeu fer els exercicis de les pàgines d’Internet que alguns vareu treballar  l’últim dia 
de classe. 

-Podeu fer la presentació de la cèl·lula tal com es va explicar l’últim dia que es va anar a la sala 
d’informàtica. 

-Recordeu que en el  llibre de l editorial Santillana, per cada lliçó té exercicis que han sortit a 
selectivitat. 

-Podreu entrar a l’aula virtual del llibre i d’aquesta manera facilitar el fer els exercicis a aquells 
alumnes que  tenen edicions velles del llibre. També podeu esbrinar els recursos de l´ 
assignatura que us mostren.  

Us connecteu al navegador a:    aulavirtual.santillana.es 

I introduïu: 

Usuario: 25002696-0011-0001 

Contraseña: HA2MKbTc 

Aneu fent al vostre ritme i us intenteu organitzar. 

Penseu que ara teniu temps per anar repassant els temes que ens han quedat sense 
examinar  i aquelles parts de l’assignatura que heu suspès o aneu més fluixos en el cas que 
aquesta situació s’allargui. 

Molts records, ànims i fins aviat. 

 



1 

 

BIO-1/BIO-2/CMC nocturn 

Benvolguts alumnes espero que no us falti la salut!!! 

Qualsevol consulta escriviu a perpinyamarius@gmail.com, . L’e-educació per ara no està actiu. 

 

Per a 1r i 2n de batxillerat 

Comparar i entendre el cicle vital del Coronavirus amb l’estudiat del VIH 

https://www.sinobiological.com/research/virus/coronavirus-replication 

 

Fig. 1 Summary of mouse hepatitis virus (MHV) replication. MHV binds to the host-cell receptor CEACAM-
1 through interaction of the spike (S) glycoprotein. Virus entry into the host cell can occur through fusion 
with the surface of the host cell, with the subsequent release of the genomic RNA into the cytoplasm. 
Alternatively, MHV can enter the host cell through the formation of endocytic vesicles, and genomic RNA is 
released into the cytoplasm following fusion with the vesicle membrane (not shown). Translation of the 
positive-strand genomic RNA gives rise to a large polyprotein that undergoes proteolytic processing to 
generate an RNA-dependent RNA polymerase. Through the action of the RNA polymerase, a full-length, 
antisense negative-strand template is generated. Subgenomic mRNAs are synthesized, presumably from 
subgenomic negative-strand templates. Translation of subgenomic mRNAs gives rise to structural viral 
proteins. S glycoprotein is expressed on the surface of the host cell and this might contribute to fusion with 
neighbouring uninfected cells by binding to CEACAM-1. Virus assembly occurs within vesicles, followed by 
virus release by fusion of virion-containing vesicles with the plasma membrane. Released virus can infect 
other cells and can replicate within the parent cell through binding to CEACAM-1. E, envelope protein; ER, 
endoplasmic reticulum; M, membrane protein; N, nucleocapsid protein; ORF, open reading frame. 
Credit: Cornelia C. Bergmann, et al / Nature Reviews Microbiology. 



2 

 

2n Batxillerat Bio 

El millor, tal com us vaig dir, anar fent exercicis de selectivitat : Pàgina Web   

https://www.ub.edu/paubiologia/classificacio.htm 

Per consultar  la teoria i d’altres exercicis aneu a la pàgina de ciències naturals: 

https://sites.google.com/site/mariusnaturalscience/ 

Només queda un tema per fer. Disseny experimental 

 

1r Batxillerat Bio 

Per consultar  la teoria i d’altres exercicis aneu a la pàgina de ciències naturals: 

https://sites.google.com/site/mariusnaturalscience/ 

Repassar temes 2n trimestre: Cèl.lula /divisió cel.lular (mitosi i meiosi) 

Més exercicis resolts 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/09022011/5f/es-an_2011020913_9080423/ODE-360532d6-da24-

3a89-b944-a95b2b614c75/index.html 

 

1r Batxillerat CMC 

Per consultar  la teoria i d’altres exercicis aneu a la pàgina de ciències naturals: 

https://sites.google.com/site/mariusnaturalscience/ 

Temes 3r trimestre: Salut i Càncer 

Per entendre el càncer 

https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-comprender-su-diagnostico/cancer-avanzado/que-es.html 

La editorial McGraw ens ha enviat les   Llicencies obertes McGraw COVID-19 

Aquí teniu la de CMC.  

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1158959 

 

 

 

A reveure i molts records 

Montse Perpinyà 

 

 



SEMINARI DE BIOLOGIA-GEOLOGIA 

RECOMANACIONS PER L´ ASSIGNATURA DE 4t. D´ESO 

Els alumnes del grup de 4t. d´ESO de Biologia-Geologia en català, poden  mirar el 
moodle de la matèria on trobaran els  dossiers i les indicacions per treballar. 

Molts records, ànims i fins aviat. 

  

 



SEMINARI DE BIOLOGIA-GEOLOGIA 

RECOMANACIONS PER LES ASSIGNATURES DE 1r. De BATXILLERAT 

ASSIGNATURA DE CIÈNCIES DEL MON CONTEMPORANI 

Els grups de 1r. de batxillerat, B D F i G  de l’assignatura de CMC poden  mirar el 
moodle de la matèria on trobaran els  dossiers i les indicacions per treballar.  

ASSIGNATURA DE CIÈNCIES DE LA TERRA 

Els grup d’alumnes  de 1r. de batxillerat l’assignatura de Ciències de la Terra poden  
mirar el moodle de la mataria on trobaran els  dossiers i les indicacions per treballar. 

ASSIGNATURA DE BIOLOGIA DE 1R. DE BATXILLERAT 

Hola Bon dia a tots i totes: 

En primer lloc esperem que esteu bé. Us volem recomanar alguns exercicis que podeu 
fer. 

No us atabaleu, si alguna cosa no la podeu fer o no la sabeu fer, us ho apunteu tot i ja 
intentarem buscar solucions. 

Les professores de l’assignatura de Biologia, ja us vam enviar per correu mail. fa dies 
algunes recomanacions.  

Podeu anar avançant el que es detalla a continuació: 

-Fer les presentacions de les pràctiques que s’han realitzat al laboratori. Recordeu: 

Índex, Objectiu de la pràctica, Material, Metodologia(resumida), Resultats (fotos amb 
peu de foto, comentades i els augments en el cas que siguin fotos de resultats vistos al 
microscopi) i Conclusions 

-Podeu completar i repassar  les fotocòpies de la cèl·lula. 

-També podeu fer els exercicis de les pàgines d’Internet que alguns vareu treballar 
 l’últim dia de classe. 

-Podeu fer la presentació de la cèl·lula tal com es va explicar l’últim dia que es va anar 
a la sala d’informàtica. 

-Recordeu que en el  llibre de l editorial Santillana, per cada lliçó té exercicis que han 
sortit a selectivitat. 

-Podreu entrar a l’aula virtual del llibre i d’aquesta manera facilitar el fer els exercicis a 
aquells alumnes que  tenen edicions velles del llibre. També podeu esbrinar els 
recursos de l´ assignatura que us mostren.  

Us connecteu al navegador a:    aulavirtual.santillana.es 

I introduïu: 

Usuario: 25002696-0011-0001 

Contraseña: HA2MKbTc 

Aneu fent al vostre ritme i us intenteu organitzar. 

Penseu que ara teniu temps per anar repassant els temes que ens han quedat sense 
examinar  i aquelles parts de l’assignatura que heu suspès o aneu més fluixos en el cas que 
aquesta situació s’allargui. 

Molts records, ànims i fins aviat. 



 


