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1. Completa el següent text:
Els elements constitutius d'un ésser viu s'organitzen en …................. de …................... de
complexitat creixent.
La cèl·lula és la unitat …........................., …............................, …................... i d'origen dels
éssers vius. Les cèl·lules poden ser …................................, com els bacteris, o
…............................. que són cèl·lules que tenen tres estructures bàsiques: …...................,
…............................ i …....................................... A més presenten orgànuls i altres
estructures, com el citoesquelet.
Els teixits són conjunts de …....................................... que duen a terme una funció. Poden
ser de quatre tipus: …................................., …...................................,
….................................... i …...................................
Les estructures formades per un conjunt de teixits que fan una funció s'anomenen
….......................................
Un aparell és un conjunt d'òrgans d'estructura …............................... que duent a terme
coordinadament una funció o més. Els aparells implicats en la funció de nutrició són:
…............................., …........................................., …......................... i ….....................

2. Completa la taula següent:
SENTIT

ELS RECEPTORS SENSORIALS
TIPUS D’ESTÍMUL

ÒRGAN RECEPTOR

pressió
olfacte
gust
orella
ull
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3. Associa els termes que apareixen a la columna de l'esquerra amb les frases de
la columna de la dreta:
glòbul vermell

el cos està estirat amb la cara cap
amunt

nucli

transporta oxigen

posició supina

la persona està dreta amb les
cames juntes i els peus a terra

membrana plasmàtica

múscul en forma de cúpula

posició prona

embolcalla la cèl·lula, li dóna forma i
la separa del medi extracel·lular

mitocondri

el cos està estirat amb la cara cap
avall

diafragma

dirigeix totes les activitats de la
cèl·lula

posició anatòmica

produeix energia

4. Completa el nom dels ossos de l'esquelet:
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5. Indica quines de les afirmacions sobre el sistema endocrí són falses i per què:
a) El sistema endocrí està format per glàndules que produeixen hormones i les

aboquen a

la sang.
b) Les glàndules endocrines es troben concentrades en una part del cos i connectades
entre sí.
c) El pàncrees segrega hormones que regulen els nivells de colesterol a la sang.

6. Quants esfínters hi ha al llarg del tub digestiu? Indica'n el nom i la funció que
fan.

7. Completa la taula següent sobre la digestió:
LLOC

PROCESSOS O ACCIONS

SUBSTÀNCIES RESULTANTS

BOCA

Digestió: mastegar (…..............),
salivació (glàndules salivals)

Bol alimentari:
massa compacta d'aliments

ESÒFAG

Deglució: pas del bol alimentari des de
la …........................ a l'estómac, a
través de …....................................

Bol alimentari

….............

Digestió: suc gàstric (àcid clorhídric,
pepsinogen, mucus i factor intrínsec)

…...................:
massa líquida i espessa

INTESTÍ PRIM …..............: suc intestinal (prové de

…....................:
l'intestí …..........), suc pancreàtic (prové massa més líquida i lletosa
del pàncrees), bilis (es sintetitza al
….............. i s'emmagatzema a
la .............................................)
Absorció

INTESTÍ
GROS

…............................ de l'aigua
Acció dels ….............................
(fermenten i acaben la digestió)
Defecació

Massa …................:
massa més o menys compacta
que conté les restes de la
digestió que no s'han absorbit
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8. En què consisteix una dieta equilibrada i en quins principis es fonamenta?

9. Dibuixa la piràmide alimentària indicant les racions diàries o setmanals que
cal consumir de cada grup d'aliments.

10. Indica si les afirmacions següents són veritables o falses:

a) Les vies respiratòries inferiors estan constituïdes per: laringe, tràquea, pulmons,
bronquis i bronquíols. ____________________________
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b) L'epiglotis és un cartílag amb forma de calçador. ____________________
c) La longitud de la laringe és uns 6 cm més gran que la longitud de la tràquea.
________________________________

d) Els bronquis primaris formen part de la regió interna dels pulmons.
____________________________
e) Els malalts d'emfisema tenen molt poc aire als pulmons. _________________
f) La sang oxigenada surt dels alvèols per les artèries pulmonars i va cap al cor.
____________________________
g) En la ventilació pulmonar hi intervénen: diafragma, músculs intercostals i músculs
abdominals. _______________________
h) La respiració completa inclou la respiració bucal, la respiració intercostal o
toràcica, la respiració abdominal o diafragmàtica. _____________________

11. Contesta les preguntes del següent test sobre nutrició, que està en anglès:
11.1. The excretory system consists of:
A. rectum, lungs, skin and kidneys

B. rectum, liver and kidneys

C.

lungs, liver, skin and kidneys
11.2. The tube between the kidney and the urinary bladder is the:
A. renal vein
B. urethra
C. ureter
11.3. Approximately how much blood is filtered every day?
A. 150 to 200 litres
B. 2 to 3 litres
C. 1 litre
11.4. The tube that carries urine from the bladder to the outside of the body is the:
A. renal vein
B. urethra
C. ureters
11.5. What name is given to the millions of tiny filtering units that make up
each kidney?
A. nephrons
B. tubules
C. filtrer organelles
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11.6. 'Body balance' of temperature and water salt and glucose levels is
correctly termed: A. peristalsis
B. homeostasis
C. endometriosis
11.7. Examples of how the body maintains a constant body temperature are:
A. Sweating and urination

B. salt and fibre excretion C.

'goosebumps' and glucose excretion
11.8. From what source do cells get their food?
A. Blood

B. Oxygen

C. Other cells

D. Carbon dioxide

11.9. Which type of blood vessel carries blood away from the heart?
Veins B. Arteries C. CapillariesD. Arteries, veins and
capillaries

A.

11.10. Why is blood that flows from the lungs to the heart bright red rather than
dark red?
A. Oxygen makes it red
B. The lungs add a pigment to
blood as it flows through them
C. Carbon dioxide makes it red.
11.11. Which part of the heart receives blood first? A. The vena cava.
right atrium.

C. The aorta.

B. The

D. The left ventricle.

11.12. What is the function of the blood vessels and capillaries?
A. They pump blood to the heart.
the brain to the muscles.

B. They carry messages from

C. They carry blood to all parts of the body.

D. They

filter impurities from the blood.
11.13. When you swallow the tube where the food enters is the ________.
A large intestine
B small intestine
C mouth
D oesophagus
11.14. When the ventricles contract, atrioventricular valves close to prevent
blood from flowing back into the atria. When the ventricles relax, semilunar
valves close to prevent blood from flowing back into the ventricles.
A.
True B. False
11.15. When breathing in, what happens?
A. Diaphragm flattens, ribs move up and out
B. Diaphragm flattens, ribs move down and in
C. Diaphragm moves up, ribs move up and out
D. Diaphragm moves up, ribs move down and in
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11.16. What is gas exchange?
A. Oxygen transfers from the alveoli to the capillaries
B. Carbon dioxide transfers from the alveoli to capillaries
C. Air moves in and out of the lungs.
D. Oxygen is breathed out of the lungs

11.17. The pump for the pulmonary circuit, which circulates blood through the
lungs, is the left ventricle.
A. True

B. False

11.18. The renal pelvis is a large cavity that collects and stores the urine as it
is produced.
A. True
B. False

11.19. Which of the following is in the correct order?
a) Digestion, egestion, ingestion and absorption
b) Egestion, digestion, absorption and ingestion
c) Digestion, egestion, ingestion and absorption
d) Ingestion, digestion, absorption and egestion

11.20. What are fats broken down into?
a) Fatty acids & glycerol

b) Carbohydrates

c) Amino acids

d) None of the above

12. Quins dels ossos següents corresponen a les extremitats?
a) cúbit, fèmur, etmoide, astràgal
b) fèmur, peroné, radi, semilunar
c) calcani, trapezi, escafoide, etmoide
d) trapezi, piramidal, semilunar, cuneïforme
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13. Indica si les afirmacions següents són veritables o falses:
a) El sistema esquelètic està format pels ossos, els cartílags, els lligaments, les
articulacions, els tendons i els músculs. ______________________
b) Les amfiartrosis estan especialitzades en el moviment. ________________
c) La pelvis femenina és més ampla que la masculina, fet que contribueix al procés
del part, perquè el cap i les espatlles dels nadons passin a través de la cavitat.
___________________
d) Els estiraments previs i posteriors a l'exercici físic, fets de manera gradual i
sistemàtica, permeten augmentar la capacitat dels músculs per fer el seu treball i per
relaxar-se una vegada finalitzat. ___________________

14. Completa aquest text i després fes un mapa conceptual:

EL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL
És la part més essencial del sistema nerviós, donat que d’ell depenen des de les
funcions més complexes (sentiments, raonament…) fins les més elementals
(moviment de músculs…).
Està constituït per:
 …..........................., que es troba dins el crani i és la part més important de
sistema nerviós. Els nervis sensorials i la medul·la espinal li transmeten la
informació. Un cop analitzada la informació, envia les ordres per mitjà de
la medul·la i dels nervis motors.
 La ….................................., es troba dins de la columna …....................... i
connecta per la part superior de l’encèfal.
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EL SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC
És una xarxa interna de comunicació formada pels nervis, aquests s’encarreguen de
distribuir els …......... nerviosos del sistema nerviós central a tot el cos. Podem dir
que permet al sistema nerviós …............................. rebre informació de la resta del
cos, per tant també de l’exterior, i un cop elaborada aquesta informació en el
sistema

nerviós

central

donar

respostes

mitjançant

el

sistema

nerviós

…................................
Els nervis, com el sistema nerviós en general, estan formats per unes cèl·lules
especialitzades anomenades ….....................................
ELS CENTRES NERVIOSOS
Els centres nerviosos estan situats en el sistema nerviós central:
medul·la espinal, tronc encefàlic, cervell i cerebel.
Cadascun d’aquests centres desenvolupen unes funcions específiques, així:
A) La ….................................., actua principalment de transmissora entre
el cervell i els nervis que surten d’ella; també és el centre on s’originen
alguns reflexos senzills.
B) El …........................................, conté neurones de coordinació.
Aquestes regulen les funcions involuntàries i automàtiques de la
respiració, dels batecs del cor i de la digestió.
C) El …..........................., és el centre nerviós més important i més gran
de tots. Aquí es desenvolupen les activitats nervioses més elevades, com
el pensament, la memòria i la voluntat. Aquestes activitats superiors es
realitzen en la capa de la superfície del cervell, anomenada escorça
cerebral. A la base del cervell hi ha les neurones que controlen els
sentiments, la por, la gana…
D) El …..............................., coordina els moviments ordenats pel cervell i
és l’encarregat de mantenir l’equilibri del cos.
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MAPA CONCEPTUAL SISTEMA NERVIÓS

15. Indica on es produeixen els gàmetes masculins i fes un esquema del
recorregut que realitzen des d'on es produeixen fins que arriben a fecundar un
òvul dins de l'aparell reproductor femení.
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16. La imatge representa una part del sistema reproductor femení i dels processos
que hi tenen lloc. Explica breument els processos representats.
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17. Posa per ordre (1 al 6) les passes que se segueix en una
REPRODUCCIÓ ASSISTIDA de FIV (fecundació in vitro) :
........punció fol·licular

.......estimular l'ovulació

........transferència embrionària

.......fecundació in vitro

........esperar els resultats

.......obtenció del semen

18. Relaciona cada terme amb la seva definició:
cordó umbilical, fecundació, ejaculació, coit, zigot, implantació, dilatació i placenta
a. Unió sexual de l’home i la dona: ......................................................................
b. Tub que connecta l’embrió amb la placenta:...........................................
c. Òrgan que es desenvolupa a l’úter i connecta la mare amb l’embrió:
.......................................................
d. Cèl·lula resultant de la unió dels dos gàmetes o cèl·lules sexuals:...................
e. Expulsió del semen a l’exterior: ....................................................
f. Unió de l’òvul i l’espermatozoide:.........................................................
g. Fixació del zigot a la mucosa uterina: .........................................................
h. Fase del part en la qual el coll de l’úter es comença a dilatar:.........................

19. Defineix EMBRIÓ I FETUS i indica les seves diferències segons el temps de
gestació, formació d'òrgans, pes, mida...
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