Dossier d’estiu de Biologia i Geologia 1r ESO 19-20
Nom:___________________________________________________________ Grup:_____

Unitat 1: Introducció a la Ciència.
1. Escriu dins el quadre el nombre corresponent a les passes del mètode científic.

1

2. Associa cada passa del mètode científic a una descripció.

Observació

3. La taula periòdica. Contesta.
1
H
Hidrogen
Què indica el nombre 1?
Què representa la H?
Què indica la paraula Hidrogen?

4. El símbols dels elements químics s’han d’escriure seguint 2 normes. Quines? Posa
exemples.
1.
2.
5. Aquí tens una llista d’elements químics. Alguns estan ben escrits, altres no. Cal que
escriguis bé aquells que són incorrectes. Després escriu el nom de tots ells.
H

Bé

Hidrogen

BE

li

Malament

Li, Liti

Fe

F

ca

CL

u

S

I

Malament

Ca, Calci

Bé

Iode

6. Completa les següents taules amb el nom dels elements en la primera taula, i el seu
símbol en el segon.
O:

B:

Si:

Ni:

Co:

K:

Mg:

Au:

Cr:

Ar:

He:

Na:

Manganès:

Zinc:

Silici:

Fòsfor:

Mercuri:

Neó:

Coure:

Argent:

7. Escriu els noms dels següents materials que podem trobar al laboratori.

8. Anomena fins a 6 de les normes de laboratori.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Posa el nom dels pictogrames.
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

Unitat 2: La Terra a l’Univers.
1. Les Teories científiques antigues de la disposició dels cossos celestes. Completa.
Nom de la
Teoria

Imatge

Quin
científic la
va
proposar?

Què diu aquesta
teoria?

Teoria

Teoria

2. Quina és la teoria actual que dóna una explicació a l’origen de l’Univers? ____________
3. Per tal de realitzar mesures a l’espai s’empren 2 tipus de mesures. Quines?
Unitat de mesura
U_____ A___________
A___ L_____

Definició

Nombre de km

4. Escriu el nom de…
→ El nostre Cúmul de Galàxies: _________________________________________________
→ La nostra Galàxia: _________________________________________________________
→
El
braç
on
hi
el
________________________________________

nostre

Sistema

Planetari:

→ El nostre Sistema Planetari: __________________________________________________
→ La nostra estrella: __________________________________________________________
5. Completa els espais en blanc amb una d’aquestes paraules.
Calor

Sol

Fusió

Heli

Hidrogen

Termonuclear

Llum

Un estel està format bàsicament d’ __________ i _________. En ell es dóna una reacció
_______________ de _________. En produir-se aquesta reacció es desprèn energia en forma
de _______ i _______. El nostre estel és el _____.
6. Completa. Els planetes estan ordenats en funció de la proximitat al Sol.

S

C

C

N

7. Completa.
Satèl·lits

Planetes

Cometes

Estels

Asteroides

Cossos celestes formats per hidrogen i heli. Emeten llum pròpia.
Cossos celestes que giren sobre sí mateixos i al voltant d’una
estrella. Són rocosos i esfèrics.
Cossos celestes que giren sobre sí mateixos i al voltant d’un
planeta. Són rocosos i la majoria són esfèrics.
Cossos celestes rocosos que segueixen una òrbita. Poden xocar
entre ells i viatjar per l’espai. Sí entren a l’atmosfera es
converteixen en estrelles fugaços i sí impacten s’anomenen
meteorits.
Cossos celestes rocosos i gelats. Quan s’aproximen al Sol el gel es
fon i formen gran coes lluminoses. Per exemple el Halley

8. Indica sí les següents característiques corresponen a planetes interiors (I) o exteriors (E).
→ Són gasosos. ( ) → Són petits. ( ) → Són rocosos. ( )
→ Tenen cap o pocs satèl·lits ( ) → Tenen molts ( )
→ Presenten anells. ( ) → Són grans. ( ) → No presenten anells. ( )
→ Es troben entre el Sol i el cinturó d’asteroides ( ) → Es troben entre 2 cinturons. ( )

9. La Terra presenta 2 moviments. Completa.
Moviment de R_______

Moviment de T__________

És quan la
Terra gira...
Es generen… El d___ i la n___.

Juntament amb la inclinació de l’eix de la Terra. Es
produeixen les e__________.
La t _____, l’h _____, la p_______ i l’e_____

Dura...

Un a___ o 3__ dies.

Un d___ o 2_ hores.

10. Les fases de la Lluna. Completa.

Lluna

Quart

Lluna

Quart

11. Els eclipsis. Escriu dins el quadre sí es tracta d’un eclipsi de Sol o de Lluna. A
continuació indica la fase en què es trobaria la Luna. Sí mires l’anterior dibuix t’ajudarà a
contestar.

Eclipsi de ___________________________

Eclipsi de ___________________________

- En un eclipsi de Sol, la Lluna es troba en fase de Lluna ___________________________
- En un eclipsi de Lluna, la Lluna es troba en fase de Lluna _________________________

Unitat 3: La Geosfera.
1. La Geosfera és… Marca la resposta correcta.
(
(
(
(

) Capa formada per totes les aigües presents a la Terra.
) És la capa on trobem els éssers vius.
) Está formada per gasos i envolta a la Terra.
) És la part rocosa de la Terra

2. Presenta 3 capes principals. Quines són aquestes capes? Completa el dibuix.
1. E
2. M
3. N

3. a) Completa els espais amb les següents paraules.
basalt

externa

fons

continental

continental

granit

oceans

oceànica

continents

sòlida

oceànica

L’escorça. És la capa més _________. És ________. Es poden diferenciar 2 tipus:
L’escorca ___________ i l’escorça _________. La ___________ forma els ___________.
La roca predominant és el _________. L’oc_________ forma el _____ dels _________.
La roca predominant és el _____.
b) Completa els espais amb les següents paraules.
inferior

plàstics

superior

intermitja

El mantell. És la capa ___________. Està formada per materials _______. Es poden
diferenciar 2 tipus: El mantell _________ i el mantell _________.
c) Completa els espais amb les següents paraules.
ferro

sòlid

6371

interna

extern

níquel

líquid

intern

El nucli. És la capa més _________.El centre de la Terra és troba a _______ km. Està
format bàsicament per elements metàl·lics, principalment, Fe, _______ i Ni, _______. Es
poden diferenciar 2 tipus: El nucli _______, que és _______i el nucli _______, que és
_______.

d) Completa els espais amb les següents paraules.
mantell

escorça

Gutenberg

Mohorovicic

nucli

mantell

Les discontinuïtats són unes zones de transició, de canvi, entre dues capes. Podem
diferenciar 2 discontinuïtats principals la de _____________ que separa l’_________ del
_________ i la de _____________ que separa el _________ del _________.
4. a) Aquestes capes estan ordenades en funció de la seva densitat. Què és la densitat?
La densitat és ____________________________________________________________
b) Escriu la seva fórmula.
densitat =

d=

Els minerals.
5. Quines són les característiques que presenta un mineral?
→ _____________________________________________________________________
→ _____________________________________________________________________
→ _____________________________________________________________________
→ _____________________________________________________________________
→______________________________________________________________________
Les propietats dels minerals.
6.  a) Defineix amb les teves paraules duresa.
Duresa: _________________________________________________________________
1

1

10

talc

Mohs

10

diamant

b) La duresa d’un mineral es determina emprant l’escala de _______. Aquesta escala va
del nombre ___ al ___. El mineral menys dur és el _________, el nombre ___, mentre que
el més dur és el _________, el nombre ___.

7. a) Com calcularies la massa d’un mineral?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Com calcularies el seu volum?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Les roques.
8. Què és una roca? Escriu fins a 5 exemples de roques.
Una roca és _________________________________________________________________
Exemples: __________________________________________________________________
9. a) Quins són els 3 tipus de roques?
1. Ma

2. Me

3. Se

b) Fes una definició amb les teves paraules de cada tipus de roca i posa un exemple.
1.
2.
3.

Unitat 4: La Hidrosfera.
1. Què és la hidrosfera? Marca la resposta correcta.
(
(
(
(

) Capa formada per totes les aigües presents a la Terra.
) És la capa on trobem els éssers vius.
) Está formada per gasos i envolta a la Terra.
) És la part rocosa de la Terra

2. Per quins elements està formada l’aigua? Com és la seva fòrmula química?

3. Quines són les propietats de l’aigua? Explica-les.
4. Completa les següents oracions sobre la distribució de l’aigua a la Terra:

Gairebé tota l’aigua de la hidrosfera es troba en els oceans i mars, i es coneix amb el nom
d’__________ ____________. Representa un ____ % del total de l’aigua a la Terra. De la
resta, anomenades_________ __________, representen un ____ % del total de l’aigua a la
Terra, i la major part correspon als casquets de gel dels pols i a les glaceres.
5. Completa el següent esquema sobre el cicle de l’aigua:

Evaporació
Aqüífer
Precipitació
Condensació
Evapotranspiració
Infiltració

6. Indica en què consisteixen els fenòmens següents , que són responsables de molts
moviments de l’aigua durant el seu cicle:
-

Evaporació:

-

Condensació:

-

Precipitació:

-

Infiltració:

7. Digues 4 usos de l’aigua per l’ésser humà?
8. a) Quina diferència hi ha entre depurar i dessalinitzar l’aigua?
b) Per a què ens serveix a l'ésser humà?

Unitat 5: L’Atmosfera.
1. a) Què és l’atmosfera?
b) Quina relació hi ha entre l’aparició dels éssers vius en la Terra i l’increment d’oxigen en
l’atmosfera?

c) Com ha canviat l’atmosfera al llarg del temps?

2. Indica les 5 propietats i funcions de l’atmosfera.
3. Relaciona cada capa de l'atmosfera amb la seva característica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Troposfera
Capa d’ozó
Heterosfera
Estratosfera

__ Protegeix als éssers vius de les radiacions ultraviolades.
__ És la capa més externa de l'atmosfera.
__ En ella tenen lloc els fenòmens meteorològics.
__ La composició de gasos és heterogènia (gasos sense
barrejar).
Homosfera
__ Dins d'ella es localitza la capa d'ozó.
Exosfera
__ Composada per una mescla de gasos homogènia (aire).
Mesosfera
__ És la capa més gruixuda, s’hi produeixen les aurores.
Ionosfera o termosfera __ Els meteorits s’hi desintegren formant els estels fugaços.

4. Completa el diagrama amb el nom dels gasos que formen l’atmosfera actual i el seu
percentatge.

5. Per les següents definicions, indica a quina magnitud es refereix i amb quin instrument es
mesura (busca una imatge):
MAGNITUD

DEFINICIÓ
Mesura la intensitat del vent, en m/s.
És la pressió que exerceix l’aire
És la quantitat de vapor d’aigua que conté
l’aire.
Ens indica la procedència de l’aire.
Mesura la temperatura, en ºC.
Mesura la quantitat de pluja.

INSTRUMENT DE
MESURA

6. Contesta a les següents preguntes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Què és el temps atmosfèric?
Què és la pressió atmosfèrica?
Com s’anomenen les línies que observes en el mapa?
Què representen?
Què signifiquen la A i la D?
Per què el nombre d’aquestes línies a prop de la D és menor que el nombre proper a la
A?
Cap a on bufa el vent?
En quin sentit gira el vent prop de A? I prop de B?
Segons aquest mapa, és probable que surti el sol a les Illes Balears? Per què?
On és major la pressió atmosfèrica, a una muntanya o a nivell del mar?
Quin és el valor de la pressió atmosfèrica de referència?

7. a) L’efecte hivernacle natural és bo per nosaltres? Per què?
b) L’efecte hivernacle produït per l’home és bo per nosaltres? Per què?
c) Quins són els principals gasos d’efecte hivernacle?
d) Quina relació hi ha entre l’efecte hivernacle i el canvi climàtic?

Unitat 6: La Biosfera.
1. Col·loca en cada requadre els éssers inerts i els éssers vius.

Éssers inerts

Éssers vius

Llibre - ___________________________
__________________________________
__________________________________

Infant - ___________________________
__________________________________
__________________________________

2. Tots els éssers vius compartim 3 característiques principals:
1- La c__mp__s__c__ó qu__m__c__.
2- Estam fet per c__l·l__l__s.
3- Realitzam les 3 f__nc__ons v__t__ls: La n__tr_c__ó, la r__l__c__ó i la r__pr__d__cc__ó.
→ La com___________ quí_________
3. a) Els bioelements més importants i principals que formen els éssers vius són:
C _______
H _______
O _______
N _______

P _______

S _______

→  Estam fets per cèl___________
Tots els éssers vius estan formats cèl·lules. La cèl·lula és la unitat bàsica i forma més simple
de vida. Es poden diferenciar 2 tipus de cèl·lules:
La cèl·lula Pr_________: És el primer tipus de cèl·lula que apareix sobre la Terra. Fa uns
3800-3600 milions d’anys. Són petites, entre 1 i 10 micròmetres. El seu contingut
cel·lular és molt simple. No tenen nucli, el material genètic es troba lliure en el
citoplasma. Tenen l’ADN de forma circular. Només la trobam en el regne monera.

La cèl·lula Eu_________: Apareixen a partir de la cèl·lula p_________. Fa uns 1600-1400
milions d’anys. Són més grans, entre 10 i 100 micròmetres. El seu contingut cel·lular és
més complexe. Tenen nucli on hi trobam el material genètic. ADN de forma lineal. La
trobam en els regnes protoctists, fongs, plantes i animals.
3. Completa.
Tipus de cèl·lula

P_________

E_________

Aparició a la Terra
Mida
Complexitat cel·lular
Presència de nucli
Regnes
CÈL·LULA Pr___________

CÈL·LULES Eu___________ An_______ i Ve_______

4. Completa la taula a partir de la informació de les imatges. Fes una X.
Tipus de
cèl·lula

Membrana Càpsula Nucli Mitocondri Cloroplast
Paret
plasmàtica
cel·lular

Procariota

x

Eucariota
animal
Eucariota
vegetal

x

Centríols

x

Com s’anomena el líquid que forma l’interior cel·lular? _________________________
Què trobam dins el nucli de les cèl·lules eucariotes? ____________________________
Això és una cèl·lula de tipus? Eucariota animal o Eucariota vegetal.
Anomena 3 estructures que hi podem veure?
1.

2.

3.

5. Robert Hooke el 1665 va observar un material i va proposar una nova paraula, quina?
Cè_________.
Quin material va observar? ____________________________________________________
Cerca una imatge del dibuix que va fer Robert Hooke i penja-la

→ Han de realitzar les 3 f_______ v_______. N_______, R_______ i R_______
6. Completa els espais en blanc amb les següents paraules:
orgànica

Heteròtrofa

orgànica

inorgànica

Autòtrofa

Es poden diferenciar dos tipus de nutrició:
→ ___________ : Els organismes tenen la capacitat de produir la seva pròpia matèria
___________ a partir de matèria ___________.
→ ___________ : Els organismes no tenen la capacitat de produir la seva pròpia matèria
__________ i han d’obtenir-la del medi que els envolta.

2
òvuls
iguals
zigot
1
fecundació
espermatozous
diferents

Sexual
Asexual

Es poden diferenciar dos tipus de reproducció:
→ ___________ : La realitza __ progenitor. Poden ser mascles o femelles. Els fills són
_________ als progenitors.
→ ___________ : La realitzen __ progenitors. Han de ser de sexes ___________. Els
mascles produeixen _______________ i les femelles _______. Quan s’uneixen es dóna la
___________. Es forma una cèl·lula anomenada _______.
7. Anomena les 7 categories taxonòmiques.
Re

Fí

Cl

Or

Fa

Ge

Es

8. La nomenclatura binomial s’utilitza per anomenar un organisme. El nom científic
presenta 2 paraules. La primera indica el GÈNERE i la segona l’ESPÈCIE. Aquest nom es
pot escriure de 2 formes:
1

En cursiva: Homo sapiens2

Lletra normal i subratllat: Homo sapiens

Homo i ndica el g_______ i sapiens l’_______.
La primera lletra de la primera paraula en m___________ i la resta en m___________.

9. Marca de color blau les dues formes ben escrites.

Homo sapiens

Homo sapiens

Homo sapiens

Homo Sapiens Homo Sapiens Homo sapiens
10. Tots els éssers vius es poden classificar en 5 Regnes. Quins?
Mo

Pr

Fo

Pl

An

11. Completa la taula.
Completa la taula.
Regne

Monera

Protoctist

Fungi o
Fongs

Metàfit o
Plantes

Metazou o
Animals

Tipus de
cèl·lula
Eucariota

Procariota o
Eucariota
Nombre de
cèl·lules
Unicel·lular o
Pluricel·lular

Unicel·lular

Nutrició
Autòtrof o
Heteròtrof

Heteròtrofa

Reproducció
Asexual o
Sexual

Grups
principals

Asexual i
Sexual

Vertebrats i
Invertebrats

