DOSSIER D’ESTIU

BIOLOGIA 1r. ESO

Cognoms i nom:
TEMA 1 L’UNIVERS
1. Des de sempre els humans hem mirat el cel i hem intentat explicar com funciona. Observa
el següent dibuix i contesta les preguntes

1.1Con s’anomena aquesta teoria? (0,5p)
1.2Qui la va proposar? (0,5p)
1.3Explica els punts principals d’aquesta teoria (1p)

2. Estem a l’any 2068 i s’han aconseguit fabricar naus estel·lars que viatgen a la velocitat de
la llum. Des de la Terra s’envia la nau Stellarium al planeta Urbió on hi ha una colònia humana
i que es troba a 3 anys llum de la Terra.
2.1 A quants Km es troba aquest planeta? Indica el passos (1,5p)

2.2 Quan trigarà aquesta nau en arribar? (0,5p)
3. El nostre Sol és una estrella més que ha nascut i acabarà morint
3.1 Ordena la vida d’una estrella des del seu naixement fins a la mort (1p)

3.2 Com obté l’energia per produir calor i llum? (0,5p)

3.3 Quina serà la causa de l’inici de la seva mort? (0,5p)

3.4 Quant de temps aproximadament li queda de vida? (0,5p)

4. Quina és la causa que es produeixin 2 cops l’any una pluja d’estrelles? Raona-ho amb un
dibuix (1p)
•

a) Per que el cometa passa 2 cops prop de la Terra

•

B) Es tracta de 2 cometes diferents

•

C) L’orbita de la Terra travessa 2 cops l’orbita del cometa

•

D) Per que el cometa té el doble de massa que els altres

5. Defineix: ( 1p)


Asteroide



Meteorit



Nebulosa



Galàxia

6. Si veiem les estrelles de nit es perquè ens arriba la llum que produeixen. Imagina que
veiem una estrella que es troba a 5 milions d'anys llum. La imatge que percebem d'aquesta
estrella, correspon al moment actual o no? Per què? (0,5p)

7. Les galàxies s’agrupen segons la seva forma. Posa nom a les següents galàxies segons
aquest concepte (1p)

TEMA 2 SISTEMA TERRA-LLUNA
1. Sobre la rotació terrestre, respon:
a. Què és la rotació terrestre? (0,4p)

b. Quin és el grau d’inclinació d’aquest eix? (0,4p)
c. Quan dura la rotació terrestre? (0,2p)
d. Quina és la conseqüència del moviment de rotació terrestre en cada hemisferi? (0.4p)

e. Si l’eix de la Terra no estigués inclinat, que passaria amb les estacions a cada hemisferi?
(0.4p)

2. Completa el següent dibuix de l’hemisferi nord amb els equinoccis, solsticis i les seves dates d’inici
de les estacions, i el nom de les quatre estacions: (1p)

3. Observa el següent dibuix, a que fa referència cada cas? Explica-ho (0,9p)

4. La Lluna és el nostre satèl·lit, la podem veure de dia o de nit, sencera o una part.
4.1 Observa la imatge i posa nom a les diferents fases de la Lluna (0,8p)

4.2 Explica breument la teoria avui en dia més acceptada de la formació de la Lluna
(0,8p)

5. En aquesta imatge es pot observar una zona a diferents estacions.
5.1 A quina estació es troba en cada cas? (0,4p)
Situació 1

Situació 2

5.2 Explica les diferencies que es poden observar entre la situación i 1 la 2? (0,8p)

6 Indica si les afirmacions següents són certes o falses: (ATENCIÓ 2 malament treuen
una de bé)(1’6p )


La Lluna en la seva rotació sempre està a la mateixa distància de la Terra



A Xile celebren en cap d’any a l’estiu



Les estacions depenen de si la Terra està més a prop o més lluny del Sol



A prop dels pols, el rajos del Sol arriben molt inclinats i la superfície terrestre a
penes s’escalfa.



A mesura que avança la primavera l’exposició dels rajos del Sol augmenten



En els solsticis, el dia i la nit duren el mateix



A l’hemisferi Sud el solstici d’estiu comença el 21 de juny



L’exposició dels 2 hemisferis a la llum solar varia al llarg de l’any

7. Relaciona l’angle d’incidència del Sol amb la suposada temperatura d’un lloc (0,8p)

a) Angle d’incidència 90º
b) Angle d’incidència 50º
c) Angle d’incidència 30º

1) Temperatura 2ºC
2) Temperatura 35 ºC
3) Temperatura 18ºC

8. Si Júpiter triga 12 anys terrestres en donar una volta al Sol, quants anys tindries a
Júpiter? (1p)

TEMA 3 FUNCIONS VITALS I NUTRICIÓ
1. Les relacions entre els diferents organismes poden ser de moltes maneres. Posa
nom a la relació que estableixen els animals de les següents fotografies (0,8p)
Tipus de relació:

Tipus de relació:

Tipus de relació:

2. La següent fotografia és d’un tipus de guineu: Digues en quin clima deu viure i
explica com ho has deduït (0,6p)

2.1 Els animals de climes freds i càlids tenen diferents adaptacions per tal de
sobreviure a les temperatures d’on viuen
Digues 3 adaptacions d’animals de climes freds: (0,45p)

3. Els organismes es poden classificar en funció de si poden o no controlar la seva
temperatura corporal.
3.1 Defineix els conceptes següents (0,5p)
* Organisme HOMEOTERM:

* Organisme POIQUILOTERM :

3.2 A quin grup pertanyen els següents animals: (0,6p)

*

*

*

4. Observa la següent gràfica i contesta les preguntes: (0,4p)
4.1 En els requadres digues quin
correspondria a un gos i quin a una
formiga

1

4.2 Quina temperatura tindria l’animal
si la temperatura externa fos de 10ºC?

2
2

5. El següent esquema representa un ecosistema marí, la llum no penetra a gaire
profunditat (0,6p)
1. La llum penetra, la zona rep el nom
de:

2. La llum no penetra, la zona rep el
nom de:
On podem trobar algues? Raona-ho

6. També els vegetals estan adaptats al clima on viuen, com per exemple si és sec o
humit. Observa aquestes dues fotografies i dedueix en quin clima deuen viure. (0,5p)

Clima:

Clima:

Què deuen tenir per adaptar-se a aquest clima les fulles de la primera fotografia?
Explica-ho

7. A tots els organismes els hi cal matèria i energia per realitzar les seves funcions.
7.1 Però de matèria n’hi ha de dos tipus, que són: (0,3p)
*
*
7.2 En el següent quadre s’ha recollir els components nutricionals de l’arròs. Marca
amb una creu els nutrients que siguin inorgànics. (una malament anul·la la pregunta)
(0,4p)

8. Ja sabem que als organismes els hi cal matèria i energia, però en funció de com les
obtenen hi ha 2 grans grups: (0,5p)
* Organismes autòtrofs: Defineix el concepte

* Organismes heteròtrofs: Defineix el concepte

8.2. En les següents fotografies digues a quin grup pertanyen segons aquest concepte
(autòtrof/heteròtrof) (0,6p)

9. Les plantes i altres organismes fotosintètics són els veritables treballadors, ja que la
resta depenem del que fabriquen. Observa el següent esquema i posa nom als
requadres tenint en compte el que entra i el que surt en el procés de la fotosíntesi
(0,6p)

9.2 Escriu la reacció de la fotosíntesi. (0,55p)

9.3 Imagina’t que tens un hivernacle on conrees tomàquets, com que et costa molts
diners vols gastar el menys possible, però treure’n el màxim de tomàquets possibles.
Observa les següents gràfiques i contesta les preguntes. (0,6p)

* Quina intensitat de llum seria la millor a l’ hivernacle?
* Quina temperatura seria la òptima?
9.4 Quina d’aquestes afirmacions seria la correcta?: (0,4p)
* Les plantes fan la fotosíntesi però no respiren
* Les plantes fan la fotosíntesi durant el dia, i respiren durant la nit
* Les plantes fan la fotosíntesi durant el dia i respiren durant el dia i la nit
* Les plantes fan la fotosíntesi durant el dia i la nit i respiren a la nit
10 . Ja sabem que són els organismes heteròtrofs, però n’hi ha de molts tipus.
10.1 Defineix: (0,9p)
* Consumidors primaris:

* Consumidors secundaris:

* Descomponedors:

10.2 A quin grup pertany cada organisme de les següents fotografies: (0,6p)



Llop

TEMA 4
1.

* Girafa

* Bacteri

ELS ÉSSERS VIUS

De les següents imatges, quines estan formades per cèl·lules i quines no (0,3p)

a) Bacteris

b)

c)

d) Algues

e)

f) fong (bolet)

2. De les imatges de la pregunta 1 digues: (posa la lletra corresponent) (1p)


Són procariotes



Són eucariotes



Quins són unicel·lulars



Quins són pluricel·lulars

3. Escriu les principals característiques de les cèl·lules procariotes i les eucariotes: (1p)
Cèl·lules procariotes

*

Cèl·lules eucariotes

*
*

*
*
*

4. Fixa’t en les imatges:

a) podries dir si es tracta d’una cèl·lula animal o vegetal? Com ho saps? (0,5p)

Imatge 1

Imatge 1:

Imatge 2

b) Quan mesura aproximadament d’ample la cèl·lula assenyalada en la imatge 1?
(0,25p)
c) Assenyala sobre la fotografia les parts que reconeguis de la imatge 1. (0,6p)

d) Per a poder observar les cèl·lules al microscopi cal tenyir-les, quin colorant hem fet servir per observarles? (0,2p)
5. Indica el nom de les parts assenyalades del microscopi.(0,7p)

5.1 Com es calculen els augments quan veiem una mostra al microscopi? (0,6p)

6. Treballes en un laboratori i trobes aquest bacteri que mesura 0,06 mm, quants um mesura? (0,75p)

7. Posa nom a les diferents parts d’aquesta cèl·lula animal (1p)
1

2

3

4

7.1 Quina funció té l’orgànul 4? (0,5p)

7.2 En el mateix laboratori estudies una cèl·lula vegetal, quin orgànul hi trobaries (que no és present en una cèl·lula
animal) i quina funció tindria?

8. En els organismes pluricel·lulars no totes les cèl·lules són iguals. Contesta les preguntes
8.1 Què és un teixit? (0,5p)

8.2 A quin tipus de teixit corresponen les següents imatges (0,5p)

Imatge 1

Imatge 2

8.3 Què és un òrgan? (0,5p)

8.4 Identifica el següent òrgan i digues al menys 2 teixits que en podem trobar (0,5p)

TEMA 5 REPRODUCCIÓ

1. Fins el segle XIX es creia que els petits organismes apareixien per generació espontània:
Què deia aquesta teoria?
(0,45p)

2. Gràcies a F. Redi i a altres científics, avui sabem que tots els organismes provenen de la
reproducció. Una de les formes de reproducció és la asexual. Contesta les següents
preguntes:
2.1 Explica 4 característiques de la reproducció asexual. (0,6p)

2.2 Quins organismes poden reproduir-se asexualment? Quins ho fan sempre asexualment?
(0,5p)

2.3
bé) (0,6p)

((2 malament treuen 1 de

2.4 Quina forma de reproducció asexual utilitzen els següents organismes (0,8p)

a)

b)
d)

c)

2.5 Les plantes també tenen diverses formes de reproducció asexual. Posa nom al tipus de les
següents imatges:
(0,6p)

3. Però la forma més generalitzada de reproducció és la reproducció sexual, de fet tots els
eucariotes la realitzen. Contesta les següents preguntes.
3.1 Explica 3 característiques de la reproducció sexual. (0,9p)

3.2
malament treuen una de bé)

(0,6p)

(2

3.3 Omple els següents espais buits referent a la reproducció sexual: (0,8p)
* Participen cèl·lules especialitzades anomenades:
* Les cèl·lules femenines tenen més:
masculina

que la

* Si una espècie té 24 cromosomes, quants cromosomes tindrà la seva cèl·lula sexual
masculina :
* Quan s’uneixen les dues cèl·lules sexuals donen lloc a un:
4. La unió de 2 cèl·lules sexuals s’anomena fecundació que pot ser de 2 tipus:

(0,4p)

4.1 Observa les següents fotografies d’animals i digues de quin tipus de fecundació es tracte.
(0,45p)

a)

b)

c)

5. L’embrió es pot desenvolupar de diferents maneres. 5.1 Digues i explica 3 maneres de com
es pot desenvolupar l’embrió (0,6p)
*
*
*
5.2 Observa les següents fotografies i digues com es desenvolupa en cada cas l’embrió:
(0,3p)

6 Un cop l’organisme ha nascut, no tots els animals tenen el mateix desenvolupament post
embrionari. Observa les fotografies i digues quin tipus de desenvolupament post embrionari
tenen: (0,6p)

a)

b)

c)

7. Les plantes també es podem reproduir sexualment, bàsicament a partir de les flors. Posa el
nom a les parts assenyalades (0,4p)

7.1 Un cop hi ha la llavor, aquesta es pot dispersar de diferents maneres. Observa les
següents fotografies i digues quin tipus de dispersió tenen. (0,8p)

a)
a)
d)

b)

c)

8. En funció del nombre d’òvuls que tingui la flor, el fruit tindrà 1 o més llavors. Observa les
següents fotografies i digues si la flor tindria un òvul o més. (0,6p)

a) Pesol
d) coco

b) pipa

c) pebrot vermell

Tema 6 LA DIVERSITAT
1. En el següent arbre es pot observar l’evolució dels diferents simis al llarg del temps.
Observa’l i contesta les preguntes.

1.1Quan de temps fa que es van separar les branques que donarien lloc als Platirrins per un
lloc i als Catarrins per un altre? (0,4p)
1.2Genèticament a qui s’assembla més el goril·la, al ximpanzé o al Gibó? Raona-ho. (0,6p)

1.3Quina espècie és l’avantpassada comú a tots els Antropoides? (0,4p)
2. Les aus provenen d’antics dinosaures que van anar evolucionant fins a donar lloc a les aus
actuals. Observa el següent arbre evolutiu i contesta les preguntes

2.1 Quin número té l’avantpassat comú més proper del Confuciosonis i l’Archaeopteryx?
(0,4p)
2.2 Cert : C

o Fals :F ( 1 malament treu una bé) (0,9p)

* Anchiornis i Velociraptor tenen un avantpassat comú:
* Ichtyornis està més allunyat evolutivament del Correcaminos que de Arcahaeopteryx:
*Archaeopteyx té l’ADN més semblant a Confucionis que al Velociraptor:
3. L’escurçó és una serp que podem trobar en les nostres muntanyes, és verinosa, però si no
se la molesta no fa res. Es distingeix per tenir el musell allargat i acabat en punta, tal com es
pot observar en la fotografia.
El seu nom científic és Vipera aspis
3.1 Dins la classificació dels organismes a que
correspon: (0,5p)
Vipera:
Aspis:

Un altre tipus d’escurçó és Vipera latasti que viu en zones més baixes.
3.2 Defineix el concepte d’espècie per justificar que aquestes dues espècies són diferents:
(0,6p)

4. Observa les següents fotografies i indica: (0,6p c/una)
a) Regne
b) Procariota o Eucariota
c) Tipus (nom)
d) Autòtrof, heteròtrof o tots 2
e) Unicel·lulars, pluricel·lulars o tots 2
f) productor, consumidor o tots 2, descomponedors
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5. El regne animal es divideix en 2 grans grups, els vertebrats i els invertebrats. Observa les
següents fotografies i digues el grup que pertanyen (màxima informació) (0,2p c/una)
INVERTEBRATS
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

VERTEBRATS
5.8

5.9

5.10

