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1- L’ÉSSER HUMÀ I LA SALUT 
1 La distribució de les malalties al món és desigual. Als països amb majors ingressos, les malalties cardiovas-

culars i el càncer són les més greus i les que causen una major mortalitat, així com els accidents de trànsit. 
En canvi, a molts països d'Àfrica, Amèrica del Sud i Àsia són les malalties infeccioses, com la malària i la si-
da, les que causen nombroses morts entre la població. 
— Per què creus que té lloc aquesta distribució desigual? 
— Quins factors afavoreixen l'aparició de malalties cardiovasculars? A quin grup de població afecten més, 

nens, adults o ancians? 
— Quins factors afavoreixen l'aparició de les malalties infeccioses? A quin grup de població afecten més? 

2 Un estudi sobre les causes de les morts de conductors esdevingudes per accident de trànsit a Espanya mos-
tra els resultats següents: 

 

Edat 
Nombre de morts 

Alcoholèmia positiva 
(conductor) 

Alcoholèmia negativa 
(conductor) 

<31 44 53 

31-60 56 32 

>60 7 23 

No consta 12 5 

Total   
 

a) Completa la taula. Quina és la franja d'edat amb més morts? Calcula el percentatge que representa res-
pecte del total. 

b) Quin és el percentatge de morts en què l'alcoholèmia del conductor va ser positiva? 
c) Quina relació hi ha entre els accidents i l'alcohol? 

3 Un estudi de la Direcció General de Trànsit (DGT) ens mostra com ha evolucionat el consum de drogues en 
els conductors espanyols. 
a) Quins canvis observes entre els anys 

2008-2009 i el 2013? 
b) En quin tipus de drogues s'observa 

una major disminució en el seu con-
sum? 

c) Per què creus que moltes persones 
reincideixen en el consum de dro-
gues? Explica el mecanisme físic que 
està darrere d'aquesta conducta. 
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2- L’ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ 
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3- L’ALIMENTACIÓ I LA SALUT 
 

1 Llegeix el text següent sobre la incidència de les malalties respiratòries en la població mundial. 

 
Les Malalties Respiratòries Cròniques (MRC) són aquelles que afecten les vies respiratòries i els pulmons. Entre 
aquestes hi ha l'asma, la malaltia crònica més freqüent entre els nens. 

L'OMS calcula que hi ha 235 milions de persones al món que pateixen asma i que les morts per asma augmentaran un 
20 % en els propers 10 anys si no es prenen mesures urgents, com el diagnòstic i tractament adequats, i l'educació del 
pacient per aconseguir un bon control de la malaltia. 
 

— Què significa que una malaltia sigui crònica? Quins factors creus que poden provocar l'augment dels ca-
sos d'asma en els propers 10 anys? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Per què entre les mesures que s'han de prendre per reduir la mortalitat per asma hi ha l'educació del pa-
cient? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2 Observa la taula següent sobre el percentatge de població amb asma per països elaborada a partir de les 
dades de la Global Initiative for Asthma (www.ginasthma.org): 

 

% Població Països amb dades 
>10,1 Austràlia, Estats Units, Canadà, Brasil, Perú, Nova Zelanda, Regne Unit, Panamà, Costa Rica  

10 a 7,6 Paraguai, Uruguai, República de Sud-àfrica, República Txeca, Equador, Costa d'Ivori, Finlàndia, Ucraïna 

7,5 a 5,1 Xile, Argentina, Colòmbia, Níger, Kenya, Aràbia Saudita, Iran, Turquia, Espanya, França, Alemanya, 
Suècia, Noruega, Tailàndia, Filipines, Japó 

5,0 a 2,6 Mèxic, Portugal, Itàlia, Polònia, Etiòpia, Índia, Pakistan, Malàisia, Corea del Sud 

2,5 a 0 Suïssa, Xina, Rússia, Indonèsia 
 

— Numera els països de la taula i situa'ls en el mapa següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Hi ha relació entre els països amb menors i majors ingressos i la incidència de l'asma? Justifica la resposta.  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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L’OBESITAT INFANTIL 
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1....... Llegeix aquests consells sobre la compra i manipulació d'aliments. A continuació, respon les preguntes. 

 

Recomanacions per a la compra i la manipulació d'aliments 
• Els aliments no envasats han d'estar fora de l'abast del públic o protegits per vitrines, especialment 

aquells que no es puguin rentar o cuinar abans de consumir-los. 
• Els aliments congelats o refrigerats s'han d'obtenir directament de les instal·lacions frigorífiques i al final 

de la compra. 
• Les llaunes de conserva no han d'estar oxidades ni inflades. 
• Tots els aliments envasats, ja siguin artesans o no, han d'estar etiquetats i contenir tota la informació so-

bre el producte. 
• La fruita i la verdura s'han de rentar a consciència abans de consumir-les o cuinar-les. 
• La carn i el peix s'han de desar a la part més freda del frigorífic. 

 
 

— Per què els aliments que no estan envasats i que no es renten o cuinen abans de consumir-los han d'es-
tar fora de l'abast del públic? Posa un parell d'exemples d'aquests aliments. 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Si un aliment s'ha descongelat, es pot tornar a congelar? Per què? 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Quina informació ha de contenir l'etiqueta d'un aliment? 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Quin tipus de productes podem ingerir en el cas de consumir fruita i verdura sense rentar? 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2 Hi ha nombrosos aliments enriquits, als quals se'ls ha afegit un o diversos ingredients. Per exemple, llet enri-
quida amb calci, sucs enriquits amb vitamines o galetes enriquides amb fibra. 

— Coneixes altres aliments enriquits? Posa'n exemples.  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Quin tipus de components s'utilitzen per a enriquir els aliments? Quina finalitat tenen? 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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4- LA RELACIÓ: PERCEPCIÓ I ANÀLISI 
 

1 En la realització d'un exercici físic hi participen desenes de músculs. Per aconseguir els moviments del cos 
cal un centre nerviós que coordini l'acció de tots els músculs. 
— En quin òrgan es dóna aquesta coordinació? Explica on es troba i a quin centre nerviós pertany.  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Durant l'execució dels moviments, aquest centre ha de tenir informació sobre la postura de l'organisme a 
cada moment. Quin òrgan proporciona aquesta informació? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Quan es realitza un exercici intens, el cos consumeix molta energia i necessita gran quantitat d'oxigen. Quin 
òrgan s'encarrega de controlar el ritme de la respiració? Quines altres funcions duu a terme? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2 L'ansietat és un trastorn comú en l'adolescència. A continuació, mostrarem els resultats obtinguts d'un estudi 
fet a 1 012 estudiants d'ESO de la província de Granada. Els estudiants eren 430 nois i 582 noies d'entre 13 i 
19 anys, i la majoria es dedicaven només als estudis. 

 
  Amb ansietat Sense ansietat 

Sexe Home 26 404 
Dona 62 520 

Activitat esportiva 
Cap 15 69 
Una o més d'una 73 855 

Amics íntims 
Cap 7 23 
Un o més 81 901 

 
— Segons aquest estudi, quin percentatge de nois i noies presenta ansietat? 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— A què creus que es deuen aquestes diferències entre nois i noies?  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Quin percentatge d'estudiants practica esport? I d'aquests, quants pateixen ansietat? 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Segons els resultats de la taula, és beneficiós practicar algun esport? Justifica la resposta. 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Quin percentatge d'estudiants té un o més amics? Quin percentatge dels estudiants que tenen un o més 
amics pateix ansietat? 

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

— Creus que l'amistat i l'afecte afavoreixen la salut mental? 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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5- LA RELACIÓ: RESPOSTA 
 

1 Llegeix aquest text que explica com respon l'organisme de la Júlia als estímuls que rep de l'exterior. 

Avui, la classe de la Júlia surt d'excursió. Visiten un jaciment prehistòric situat en plena natura. Quan puja a l'au-
tobús, vibra el mòbil i la Júlia contesta el missatge rebut. Quan fa una estona que són a l'autobús, sent fred i s'a-
dona que té la pell de gallina. Agafa un jersei de la seva bossa i se'l posa. Quan baixa de l'autobús, la intensa 
llum solar l'enlluerna i es posa unes ulleres. Gairebé cau i nota com el seu cor s'accelera a conseqüència de l'a-
drenalina que les seves glàndules suprarenals alliberen al torrent sanguini. No passen més de cinc minuts i co-
mença a tossir i els ulls se li omplen de llàgrimes. Mira al seu al voltant i comprova que està envoltada de flors… 
Oh, no, l'al·lèrgia no la deixarà en pau en tot el dia! 

 

a) Classifica les respostes de l'organisme de la Júlia en tres categories segons siguin respostes motores, 
hormonals o immunitàries: 
• Pell de gallina. • Tancar l'iris. 
• Contestar el missatge del mòbil. • Posar-se unes ulleres. 
• Agafar un jersei i posar-se'l. • Tossir. 
• Secreció d'adrenalina. • Llagrimeig de l'ull. 

b) De les respostes emeses per la Júlia, quines impliquen la secreció de substàncies? Escriu el nom de les 
glàndules que les han fabricat. 

c) De les respostes executades per la Júlia, quines són involuntàries? 
d) ls actes reflexos són moviments involuntaris que responen a un estímul rebut a través dels sentits, però 

és la medul·la espinal la que elabora la resposta en lloc del cervell. Descriu una situació en la qual la Júlia 
realitzi un acte reflex. 
— Quin és l'estímul rebut? 
— Quin sentit ha notat l'estímul? 
— Quina resposta ha elaborat? 
— Quin òrgan l'ha executat? 

2 Observa aquestes imatges que il·lustren una vacunació i una resposta inflamatòria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Una resposta immunitària és específica si va dirigida a un microorganisme concret i inespecífica quan 
elimina qualsevol patogen. Quin tipus de resposta representa cada imatge? 

b) Una resposta immunitària és natural quan és espontània i artificial si està induïda de manera voluntària. 
Quin tipus de resposta representa cada imatge? 

c) Una resposta immunitària és activa quan la realitza el mateix individu o passiva si les defenses les rep 
d'un altre organisme. Quin tipus de resposta representa cada imatge? 
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6- LA REPRODUCCIÓ 
1 En aquesta unitat hem estudiat com la funció de reproducció permet als éssers vius obtenir nous individus. 

En el cas de l'ésser humà, la reproducció és de tipus sexual. De les característiques següents, indica quines 
defineixen la reproducció sexual en l'ésser humà: 

 
Intervenen dos progenitors / Té lloc la unió de dues cèl·lules que poden ser iguals / La cèl·lula  
femenina s'anomena zigot / La descendència és similar als progenitors però no igual / La fecundació 
és interna 

 

2 En l'ésser humà, l'aparell reproductor masculí difereix del femení. 

a) Agrupa els components següents segons pertanyin a l'aparell reproductor masculí o femení: 
• Gland • Vulva • Clítoris 
• Escrot • Endometri • Pròstata 
• Vesícula seminal • Epidídim • Trompes de Fal·lopi 

b) Determina quina part de l'aparell reproductor masculí o femení… 
— …emmagatzema els espermatozoides mentre maduren. 
— …és un conducte que recull els òvuls i els condueix cap a l'úter. 
— …allibera el líquid prostàtic i el líquid seminal. 
— …protegeix l'entrada de la vagina. 

3 Observa aquest gràfic sobre les primeres fases de l'embaràs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Identifica quin procés il·lustra cada imatge. 
b) En quin punt es considera que s'ha iniciat l'embaràs? 
c) Determina quines paraules utilitzaries entre òvul, zigot, embrió per a… 

— …anomenar la cèl·lula resultat de la fecundació. 
— …referir-te a l'estructura que s'ha implantat a l'endometri. 
— …anomenar el gàmeta femení. 

d) Quines etapes del desenvolupament embrionari són posteriors a la implantació? Anota-les cronològica-
ment. 

4 En l'actualitat hi ha diversos tipus de mètodes anticonceptius. Dels que tu coneguis, digues el nom d'un… 

— …que sigui irreversible i 100 % efectiu. 
— …que protegeixi de la concepció i de la transmissió d'ITS. 
— …que consisteixi en un preparat hormonal. 
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7- LA DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA 
1 Llegeix aquesta notícia extreta d'un diari digital que explica les causes que han desencadenat els terratrè-

mols del Nepal succeïts el 2015. 
 

El terratrèmol recent del Nepal, amb una magnitud de 7,8 i epicentre localitzat al nord-oest de Kàt-
mandu, s'ha produït en una de les regions amb major activitat tectònica de la Terra com és l'Himàlaia. 
El cinturó de l'Himàlaia es localitza a la zona de contacte entre dues grans plaques tectòniques, la pla-
ca índica al sud, que col·lisiona amb la placa euroasiàtica situada al nord. Aquesta col·lisió, que funci-
ona des de fa uns 50 milions d'anys, actualment es produeix amb una velocitat d'uns 45 
mil·límetres/any […]. Això provoca una enorme concentració d'esforços i, per tant, una intensa defor-
mació de l'escorça […] que provoca la formació d'innombrables plecs i gran falles. 
L'hipocentre del terratrèmol no és més que el punt concret de la falla on s'inicia el moviment sobtat 
d'aquesta; […] la ruptura es propaga lateralment i cap amunt (semblant a com es propaga una es-
querda en un parabrisa). Com més gran és la superfície de falla afectada, major és la magnitud del 
terratrèmol. En aquest cas, els primers estudis apunten al fet que aquest terratrèmol s'ha produït pel 
moviment d'una àrea d'uns 140 x 60 km […] a poca profunditat, […] cosa que afavoreix que les ones 
que es propaguen des de la falla arribin a la superfície amb molta energia. […] Si a això hi afegim l'alt 
grau de vulnerabilitat de les construccions a la regió, la dramàtica combinació es repeteix. 

http://internacional.elpais.com/(26-04-2015) 
 
 
a) Què és un terratrèmol? Per què es produeix? 

b) El periodista que ha redactat aquesta notícia ens aporta informació rellevant sobre aquest terratrèmol: 

— Quin paràmetre utilitza per a expressar la força del terratrèmol? Quin és el seu valor? 

— Què indica aquest paràmetre? 

— Quin altre paràmetre s'utilitza per a mesurar els terratrèmols? Què avalua? 

c) Al llarg de l'article, el periodista parla d'hipocentre i d'epicentre. Explica què són aquests dos conceptes. 

d) Explica per què la zona propera a l'Himàlaia és una regió amb una alta activitat tectònica. 

e) Segurament, en la resposta anterior hauràs utilitzat l'expressió placa tectònica. 

— Què és una placa tectònica? 

— Quines plaques estan implicades en el desenvolupament d'aquest terratrèmol? 

f) Què li succeeix a l'escorça terrestre quan es deforma a conseqüència de la col·lisió de les plaques? 

— Relaciona les dues columnes i justifica la resposta. 

• Falla • Deformació 

• Plec • Fractura 

g) Al final del text, el periodista explica per què aquest terratrèmol ha provocat tantes víctimes. Quines són 
les raons? 

— Quines mesures preventives s'haguessin pogut dur a terme per a reduir els danys? 

— Creus que es produiran nous terratrèmols en aquesta zona? Per què? 
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7- LA DINÀMICA EXTERNA DE LA TERRA 
L'aigua, el vent i en menor mesura els éssers vius, són els agents geològics responsables de modificar el relleu 
terrestre. 

1 Aquests tres relleus han estat modelats pel mateix agent geològic, l'aigua, però un és resultat del procés 
d'erosió i transport de les aigües d'escorrentia, un altre del gel i un altre dels rius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Observa les imatges A i B i associa cadascuna de les característiques següents a un dels dos relleus: 
• Fons pla / fons estret. • Parets verticals / parets inclinades. 
• Valls estretes / valls àmplies. • Vall en forma de V / vall en forma d'U. 
— Ara, identifica l'agent responsable del modelat d'aquests dos tipus de vall. 
— Quin tipus de valls creus que són més freqüents al nostre país? En quina zona del territori es localitzen 

les valls com la de la imatge A? 
b) Quin agent geològic ha estat el responsable del modelat del relleu C? 

— Explica com s'originen aquestes aigües. 
— En aquesta imatge s'aprecien xaragalls i xemeneies de les fades. Descriu aquestes dues formes i ex-

plica com es formen. 
— Es formarien aquestes estructures si el relleu estigués protegit per vegetació? Justifica la resposta. 

2 Hi ha modelats resultat de l'acció geològica del mar, el vent i les aigües superficials o subterrànies. Observa 
la llista de formes de relleu següent: 

avenc – plataforma d'abrasió – estalactita – paviment desèrtic – estalagmita – arc 
– dolina – penya-segat – duna – platja – roca en forma de bolet – delta 

a) Quan el terreny és de natura calcària, les roques es dissolen per contacte amb l'aigua de la pluja, que es 
filtra en el subsòl. El resultat és un modelat càrstic. Identifica les formes de modelat càrstic de la llista an-
terior. 
— Explica en què consisteixen dues de les formes que has anotat anteriorment. Si ho consideres neces-

sari, pots utilitzar un diccionari. 
b) L'aigua del mar també origina formes de relleu característiques de la línia de la costa. Identifica-les en la 

llista anterior. 
— De les formes que has anotat, unes són resultat de l'erosió i unes altres de la sedimentació. Classifica-

les segons aquest criteri. 
c) Anota les formes de relleu originades per l'acció del vent. 

— Indica en quins llocs podem trobar aquestes formes de relleu. 
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9- EL MEDI NATURAL 
La biosfera és la part de la Terra on es desenvolupa la vida. Les porcions més petites de la biosfera, amb un en-
torn físic i una biocenosi característica, s'anomenen ecosistemes. Els ecosistemes semblants s'agrupen en bio-
mes. 

1 Observa aquestes imatges i completa la taula següent. Pots consultar el mapa de biomes de les pàgines 
202-203 del teu llibre de text. 

 
 
 
 
 
 

 Imatge Temperatura i  
pluviositat Vegetació i fauna Localització 

Selva     

Sabana     

Bosc mediterrani     

Tundra     

2 Entre els diversos organismes d'un ecosistema s'estableixen molts tipus de relacions, algunes entre una 
mateixa espècie (intraespecífiques) i unes altres entre espècies diferents (interespecífiques). A partir de les 
imatges anteriors, descriu… 
a) Una relació intraespecífica familiar. 
b) Una relació de depredació i un exemple de parasitisme. 
c) Una relació de competència intraespecífica. 
d) Un cas en què una espècie es refugiï en una altra sense causar-li danys (inquilinisme). 

— Indica si els organismes surten beneficiats, perjudicats o no els afecta la relació. 

3 Observa aquesta il·lustració que representa l'ecosistema aquàtic d'una llacuna. 

a) Dibuixa les relacions tròfiques sabent que: 
— Els caragols d'aigua, la carpa i el capgròs mengen cortadè-

ria (planta aquàtica). 
— Els capgrossos són l'aliment de carpes i d'escarabats 

d'aigua. 
— La gallineta s'alimenta de sabaters, libèl·lules, caragols i 

fruits del nenúfar. 
— La colobra caça alevins de carpa i escarabats d'aigua. 
— El bernat pescaire s'alimenta de colobres i carpes. 

b) Anota la cadena tròfica més llarga realitzada a partir de les 
dades anteriors. 

c) Quins animals són omnívors? Quins són carnívors? I herbí-
vors? 

d) Els ecosistemes aquàtics d'aigua dolça són molt fràgils. Quins impactes provocats per l'ésser humà creus 
que poden afectar-los? 



© 
gr

up
 e

de
bé

 

 

 

 

AVALUACIÓ FINAL DE COMPETÈNCIES 
Activitat 1 

1.1 Els éssers vius poden estar formats per una única cèl·lula o per milions de cèl·lules, com l'ésser humà. 

— Indica el nom de tres grups d'éssers vius unicel·lulars i tres més de pluricel·lulars. 
— Encara que no totes les cèl·lules tenen la mateixa forma, comparteixen una estructura comuna. Quines 

parts estan presents en totes les cèl·lules dels éssers vius? 
— Quin tipus de cèl·lules, eucariotes o procariotes, constitueixen el cos humà? Què distingeix les cèl·lules 

del cos humà d'un bacteri? 
— Esmenta el nom de cinc orgànuls presents en una cèl·lula del cos humà. 
— Es considera que una cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius perquè duu a terme totes les funcions 

vitals pròpies d'aquests. Indica quines són aquestes funcions vitals i explica breument en què consistei-
xen. 

— Què és la mitosi? De quines fases consta? 
— Explica la diferència entre cromatina i cromosoma. 

1.2 Les cèl·lules dels organismes pluricel·lulars formen teixits, 
òrgans, sistemes i aparells. Totes aquestes cèl·lules es 
poden agrupar en quatre tipus de teixits. Escriu el nom 
d'aquests quatre tipus de teixits principals. 
— Quin teixit està format per neurones? Quin teixit es 

troba sota la pell i és una reserva de lípids? Quin teixit 
té funció secretora o protectora? 

— Quina funció té el teixit muscular? Quines característi-
ques tenen les cèl·lules que el constitueixen? 

— Segons la forma de les seves cèl·lules, el teixit muscu-
lar pot ser de dos tipus. Digues quins són. 

 
 
 
 
 
 

Activitat 2 

2.1 Als centres d'atenció primària se solen diagnosticar i tractar moltes malalties relacionades amb el sistema 
digestiu, com la gastritis. 
— En què consisteix aquest trastorn? Quins símptomes provoca? Quin és el tractament que cal seguir? 
— Esmenta alguns hàbits que afavoreixin el bon funcionament del sistema digestiu. 
— Quina funció té el sistema digestiu? 
— Quins òrgans i parts constitueixen el sistema digestiu? 
— En quina funció vital intervé el sistema digestiu? 
— Quins altres sistemes participen en la funció anterior? 
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2.2Quan un pacient ha de seguir un règim per prescripció mèdica, la dieta proposada no ha de tenir dèficit de cap nutrient. 

— Què són els nutrients? 
— En què es diferencien els nutrients orgànics dels inorgànics? 
— Quins són els nutrients orgànics? Anota el nom d'un aliment 

ric en cadascun dels diversos tipus de nutrient orgànic. 
— Una dieta molt saludable i equilibrada és la mediterrània. Ex-

plica en què es basa aquesta dieta. 
— Què ha de complir una dieta perquè es consideri equilibra-

da? 
— Un desequilibri en l'alimentació pot ocasionar trastorns, com l'obesitat i la desnutrició. Explica breument 

en què consisteix cadascun d'aquests trastorns. 

2.3 Per evitar la descomposició dels aliments i impedir que aquests ocasionin malalties quan són ingerits, s'han 
desenvolupat diverses tècniques de conservació. 
— Explica quines són les principals tècniques de conservació dels aliments. 
— Quins processos s'han d'aplicar als aliments per a poder comercialitzar-los? 
— Indica quina informació solen proporcionar les etiquetes dels aliments. 
 
 
 

Activitat 3 

3.1 A la classe s'ha treballat el sistema nerviós, començant per les cèl·lules que constitueixen aquest sistema. 

— Com s'anomenen aquestes cèl·lules? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Descriu les parts que es distingeixen en aquestes cèl·lules i indica a quin nombre del dibuix correspon 
cadascuna. 

— Explica la funció de la beina de mielina en les neurones. 
— Com es comuniquen entre elles? Ajuda't d'un dibuix per a explicar com té lloc la transmissió de l'impuls 

nerviós. 
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3.2 En l'organisme, les drogues com el tabac, l'alcohol o la marihuana actuen com els neurotransmissors. 

— Què són els neurotransmissors? 

— Com s'alliberen aquestes substàncies? 

— Quins efectes tenen les drogues sobre el sistema nerviós central? 

— Un d'aquests efectes és l'alteració de la percepció de la informació. En què consisteix aquesta per-
cepció? 

— Quins òrgans ens permeten aquesta percepció? 

— En el cas d'alterar-se el gust, quin òrgan s'altera? On es troben els receptors del gust? 

— Un altre efecte de les drogues és l'alteració de la resposta motora. En què consisteix aquesta resposta? 

3.3 El sistema nerviós es pot veure afectat per dos tipus de 
malalties: les malalties neurològiques i els trastorns men-
tals. 

— L'ansietat és un exemple de trastorn mental. En què 
consisteix aquest trastorn? 

— Coneixes altres malalties que afectin el sistema ner-
viós i que es considerin malalties neurològiques? 
Esmenta'n una i explica en què consisteix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 El sistema nerviós central és l'encarregat d'analitzar la informació que es rep dels òrgans dels sentits i de 
l'interior del cos. Està format per neurones que s'agrupen en dos grans centres nerviosos. 

— Quins són els dos centres nerviosos del sistema nerviós central? 

— De quines parts consta cadascun? 

— Esmenta breument les funcions de les parts que constitueixen l'encèfal. 

— Quin és l'òrgan més complex del sistema nerviós central? 

— A l'escorça d'aquest òrgan s'hi distingeixen cinc àrees. Digues el nom de cadascuna i explica'n la funció. 

— En quins òrgans del sistema nerviós central es poden distingir dos hemisferis? 

— Què són la substància grisa i la substància blanca? Per què reben aquests noms? 

— Quina és la funció de les meninges i del líquid cefaloraquidi? 

— La medul·la espinal controla alguns actes senzills. Com s'anomenen aquests actes involuntaris controlats 
per la medul·la espinal? Descriu-ne un. 
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Activitat 4 

4.1 La pràctica d'exercici, juntament amb una dieta equilibrada, ajuda a mantenir la salut de l'aparell locomotor i 
també contribueix al benestar mental. 
— Quins sistemes constitueixen l'aparell locomotor? 
— Quines funcions tenen els ossos? 
— En què es caracteritzen els músculs esquelètics? 
— Esmenta dos músculs que una persona hagi enfortit practicant atletisme i digues en quina zona del cos 

humà es localitzen. 

4.2 La pràctica d'esport pot ocasionar lesions, com els esquinços i les caigudes. 

— Explica què és una fractura. 
— Quines tècniques de diagnòstic utilitzen els traumatòlegs per a 

diagnosticar les fractures? 
— Què creus que farà el metge per guarir aquest tipus de lesions? 
— Explica què és un esquinç. 
— Quin tractament s'aplica per a guarir els esquinços? 
— Quina diferència hi ha entre una contractura i un esquinç? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Si en comptes d'una fractura un company de la classe es fa un petit tall a la cama… 

— Creus que se li podria aplicar alguna tècnica de primers auxilis a l'institut mateix? 
— Explica com s'ha de guarir una ferida. 
 

Activitat 5 

5.1 Hi ha parelles que no poden concebre un fill mitjançant un embaràs natural perquè són estèrils. Per posar 
remei a aquesta situació es poden aplicar diverses tècniques de reproducció assistida. 
— Explica el concepte d'esterilitat i les seves possibles causes. 
— Quines són les tècniques de reproducció assistida més habituals? 
— En què consisteixen totes dues tècniques? 
— Quan s'utilitza una o l'altra? 
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5.2 En un embaràs natural els espermatozoides ascendeixen per l'úter a la recerca d'un òvul per a fecundar. 

— En quin lloc de l'aparell reproductor femení té lloc la fecundació? 
— En quin moment el zigot rep el nom d'embrió? I de fetus? 
— En què consisteix la implantació de l'embrió? 
— En què consisteix l'ovulació? 
— Quan se sol iniciar l'edat fèrtil en les dones? 

5.3 A la classe s'han estudiat diversos aspectes relacionats amb la sexualitat, entre els quals hi ha els mètodes 
anticonceptius i les infeccions de transmissió sexual. 
— Defineix mètode anticonceptiu i esmenta'n un que sigui irreversible; un que es pugui adquirir sense pres-

cripció mèdica; un que requereixi estudiar el cicle menstrual; i un que impliqui l'administració de substàn-
cies químiques. 

— Explica què són les infeccions de transmissió sexual. 
— Com es poden prevenir aquestes malalties durant les relacions sexuals? 
— Esmenta el nom d'una infecció de transmissió sexual d'origen bacterià i una altra provocada per un fong. 
— La sida és la infecció de transmissió sexual més perillosa. Quin tipus de microorganisme la causa? Qui-

nes són les vies de contagi? 
— Explica quin tractament s'aplica a les persones que han contret aquesta malaltia. 

Activitat 6 

6.1 L'arxipèlag de Hawaii està format per un conjunt de 18 illes i atols que s'estenen d'est a oest al llarg de 
2 400 km del Pacífic central. Està format per volcans amb diversos tipus d'activitat, entre els quals destaquen 
els situats a les illes més orientals, ja que són els únics que encara presenten erupcions efusives. 
— Identifica en quina placa litosfèrica es troba aquest arxipèlag i la seva situació dins d'aquesta. 
— A partir de la situació de Hawaii a la placa litosfèrica, justifica l'origen d'aquest arxipèlag volcànic. 
— Cap a quina part de l'arxipèlag ens hau-

ríem de dirigir per observar un atol ben 
format? Justifica la resposta. 

— Quin tipus de risc geològic han de moni-
torizar les autoritats de l'arxipèlag? Pots 
determinar en quina zona de l'arxipèlag 
es concentrarà? 

— Creus que per la localització de Hawaii 
s'hi poden produir gaires terratrèmols? 

— Què passaria si n'hi hagués un en una 
part submergida de l'arxipèlag? 
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Activitat 7 

7.1 Els relleus que manquen de vegetació estan més exposats a l'erosió 
i a la pèrdua de sòl fèrtil. El resultat és una degradació del sòl i la 
pèrdua de capacitat per a sustentar la vegetació. 
— Com s'anomena aquest procés? 
— En algunes situacions, la degradació del sòl està provocada o 

agreujada per la intervenció humana. Quines activitats humanes 
provoquen aquest efecte? 

— Explica per què la vegetació evita la pèrdua de sòl. 
— Com creus que afecta el pendent del terreny a la pèrdua de sòl? 
— I la intensitat de les pluges? 
 
 
 
 

7.2 L'erosió provocada per les pluges genera relleus com el de la fotografia anterior. 

— En què consisteix l'erosió? 
— Quin nom rep aquesta forma del relleu? 
— En aquest cas, quin tipus de corrents d'aigua han generat aquesta forma de modelat? 
— Com es pot minimitzar el risc d'erosió? 

7.3 Les aigües d'escorrentia circulen per la superfície del terreny fins a aconseguir el llit d'un riu o d'un torrent, o 
fins a infiltrar-se en el sòl. 
— Quina diferència hi ha entre un riu i un torrent? 
— Esmenta el nom de les tres parts que es distingeixen en un torrent. 
— Explica breument les característiques dels tres trams d'un riu. 
— Com s'anomenen les acumulacions d'aigua subterrànies? 
— Com es formen aquestes acumulacions? 
— L'aigua d'escorrentia i dels rius pot arrossegar sediments i transportar-los cap a un altre lloc. Com s'ano-

mena el procés que consisteix en el dipòsit d'aquests materials? 
— Quin nom rep el lloc on es dipositen aquests sediments? 
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Activitat 8 

8.1 Els atols són illes de coral que delimiten una llacuna interior d'aigües somes. Es tracta d'ecosistemes aquà-
tics que es formen en zones d'aigües temperades i càlides amb baixa contaminació i sense corrents forts en 
les quals habiten gran diversitat d'éssers vius. Els corals estan formats per animals filtradors amb esquelet 
calcificat. El seu esquelet rígid constitueix un important refugi de peixos petits i invertebrats i una defensa da-
vant possibles depredadors, encara que alguns equinoderms com la corona d'espines o Acanthaster planci 
presenten una especial voracitat amb els corals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Explica quines són les característiques principals d'aquest biòtop i els factors abiòtics que el defineixen. 
— Quina relació s'estableix entre els equinoderms i els corals? I entre els corals i els alevins de peixos? Ex-

plica en què consisteixen aquests dos exemples de relacions. 
— En quin nivell tròfic es troben les algues? I els organismes filtradors? I les estrelles de mar? 
— Descriu una cadena tròfica que puguem trobar en aquest ecosistema. 
— Què li passarà a un atol en el qual apareguin alguns individus d'Acanthaster planci, si aquesta estrella de 

mar no té depredadors coneguts? 

8.2 Els ecosistemes marins es classifiquen en diversos estrats segons la distància a la costa i segons la profundi-
tat. 
— Segons la seva proximitat a la costa, com s'anomena la zona en què es desenvolupa un atol? Descriu les 

característiques generals del biòtop d'aquesta zona. 
— Com s'anomena l'estrat localitzat per sota dels 4 000 m? Com és el biòtop d'aquesta zona? 
— Els ecosistemes marins també estan amenaçats pels impactes ambientals. Descriu dos impactes que 

puguin afectar negativament els ecosistemes dels atols. 


