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TEMA 1. L’organització del cos humà

1. Elabora una taula per classificar les biomolècules i descriure’n els
components.

2. D’aquests fenòmens, indica quins són exclusius de la matèria viva i quins no:

3. evaporació – oxidació – erosió – nutrició – sedimentació – reproducció –
condensació – relació

4. Classifica aquestes activitats dels éssers vius en les tres funcions vitals.

● Fecundació en els animals.
● Digestió d’un panet.
● Pol·linització d’una planta.
● Desenvolupament d’un fong paràsit a la planta del peu.
● Excreció d’orina pels mamífers.
● Defecació.
● Deslliurament d’un infant.
● Atac d’un lleó a un herbívor.
● Aproximació de les arnes a la llum.
● Circulació de la sang.
● Respiració intensa després de fer una cursa.
● Tendència sexual envers una altra persona.
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5. Mira la composició d’un bric de llet. Encara que no figura a l’etiqueta, l’aigua
n’és el component més important. Indica quines d’aquestes substàncies són
orgàniques i quines són inorgàniques.

6. Indica el nom de les diferents parts d’aquest dibuix d’una cèl·lula eucariota.

7. Indica el nom de les diferents parts d’aquest dibuix d’una cèl·lula procariota.
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8. Podem viure sense respirar? I les plantes, ho poden fer? Justifica la
resposta.

9. En alguns dibuixos animats i pel·lícules d’extraterrestres, els alienígenes es
reprodueixen dividint-se en dos éssers idèntics a l’original. Som nosaltres
capaços de fer això? Hi ha cap ésser viu que pugui fer una acció semblant?

TEMA 2. L’alimentació i la salut.

1. Quina diferència hi ha entre aliments i nutrients? De la llista següent, indica
quins són aliments i quins són nutrients:

tomàtiga, glúcids, carn, aigua, xulla, castanyes, proteïnes, pomes, lípids,
taronges, sals minerals i vitamines.

2. Relaciona aquestes dues columnes.
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3. La roda dels aliments els agrupa segons la funció (representada per un color)
i segons la importància que tenen per a la dieta equilibrada (mida). Indica
com s’anomenen i quina funció exerceixen els aliments dels diferents sectors.

4. Col·loca aquests aliments a la casella corresponent: tomàtiga, oli, patata,
enciam, pasta, formatge, pastanaga, pa, carn, taronja, pera, peix, poma, mel,
carabassa, ous, carabassó, mantega, fruita seca i llet.
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5. En què consisteix la dieta mediterrània? Cita els principals grups d’aliments
que formen part d’aquesta dieta.

6. L’anorèxia i la bulímia són trastorns en la conducta dels hàbits alimentaris. En
què consisteixen?

7. Amb les taules d’energia de cada aliment, calcula la quantitat de
quilocalories que ingereix una al·lota d’uns 20 anys que al migdia menja:

● Un plat de macarrons: 150 g de pasta, 10 g de mantega i 20 g de formatge de
bola

● Un filet de vedella: 100 g de carn
● Patates fregides: 100 g de patates i 10 g d’oli d’oliva
● Una taronja: 250 g de taronja
● Coca-cola: 500 g de líquid

ALIMENT Grams Kcal/100g Kcal/g grams x Kcal/g
Macarrons 150 339 3’39
Mantega 10 720 7’20
Formatge 20 359 3’59
Carn vedella 100 158 1’58
Patates 100 81 0’81
Oli 10 899 8’99
Taronja 250 49 0’49
Coca-cola 500 40 0’40

TOTAL Kcal

6



El consum mitjà d’energia diari recomanat per a d’una noia d’uns 20 anys és d’unes
2200 kcal. Creus que aquesta noia té una dieta equilibrada? La dieta té un excés o
un defecte de quilocalories? Per què?

8. Calcula l’energia que et subministraria un berenar compost per 50 g de
cereals, 200 g de suc de taronja, 200 g de llet i 10 g de sucre, sabent que
l’energia proporcionada pels aliments del berenar és, en kcal/100 g: suc de
taronja, 46; sucre, 408; llet, 65; cereals, 416.

TEMA 3. La funció de nutrició. Digestiu i respiratori.

1. En què es diferencien els aliments dels nutrients?

2. A la llista següent, escriu al costat una N de nutrient o una A d’aliment.

Plàtan Proteïna
Vitamina Pollastre
Greix Arròs
Pèsols Glúcids
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3. Completa el següent dibuix amb el nom de les parts assenyalades i indica
quina funció fan:

4. Fes un esquema dels processos digestius.
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5. A l’aparell digestiu es digereixen els aliments, és a dir, es degraden fins a
convertir-los en substàncies que poden ser absorbides a l’intestí. Aquest
procés es du a terme gràcies als sucs digestius. Relaciona els conceptes de
les dues columnes, relatives als sucs digestius i als òrgans on es produeixen.

6. Completa els següents dibuixos amb el nom de les parts assenyalades:
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7. El dibuix següent representa el procés que té lloc als alvèols pulmonars en la
respiració. Indica de quin procés es tracta i explica’l breument.

8. Quins mecanismes tenim per evitar que els microorganismes entrin al cos per
l’aparell digestiu? Quines mesures higièniques podem adoptar per ajudar a evitar
les infeccions de l’aparell digestiu?

9. Per què són tan freqüents les infeccions a l’aparell respiratori? Posa’n alguns
exemples.
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TEMA 4. La funció de nutrició. Circulatori i excretor.

1. Retola l’esquema següent amb els noms dels principals components del sistema
limfàtic. Quines són les principals funcions del sistema circulatori limfàtic?

2. Anomena les parts assenyalades del cor:

11



3. Completa les parts assenyalades de la imatge. Assenyala el circuit pulmonar i el
circuit general i explica'ls.

4. Quins són els òrgans que intervenen en la funció d’excreció? Indica quins són
els productes de rebuig associats a aquests.
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5. Completa i digues la funció de cada òrgan i estructura:

Tema 5. La relació. Els sentits i el sistema nerviós.

1. En què consisteix la funció de relació dels éssers vius? Descriu un exemple
d’accions relacionades amb les funcions de relació.

2. Completa aquest esquema de les funcions de relació escrivint-hi les paraules
adequades.
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3. Relaciona els tipus de receptors sensorials amb els òrgans dels sentits.

4. Escriu els noms en aquest esquema mut de l’ull i descriu la seva funció.

5. Relaciona les estructures dels òrgans dels sentits amb les sensacions
percebudes.
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6. Completa aquest dibuix esquemàtic de l’orella escrivint-hi els noms

corresponents.

7. Indica quines sensacions permeten percebre aquestes estructures dels

òrgans dels sentits.

8. Completa aquest esquema de la neurona escrivint-hi els noms adequats.
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9. Indica si aquestes frases són vertaderes o falses; si són falses, escriu les

correccions oportunes.

a. El cervell és el principal coordinador dels moviments voluntaris.

b. El cerebel controla funcions involuntàries, com el ritme cardíac i la

respiració.

c. El tronc encefàlic coordina alguns moviments voluntaris, com caminar.

10.Explica aquest dibuix esquemàtic referit a un espai sinàptic. Indica,

mitjançant fletxes, en quina direcció es mouran els neurotransmissors i

l’impuls nirviós.

11. Indica el nom de les tres parts principals de l’encèfal i explica les funcions

que exerceixen. Explica també què són els hemisferis cerebrals i les

circumvolucions i en quina part de l’encèfal es localitzen.
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12.En què es diferencien els nirvis cranials dels nirvis espinals? I els nirvis

sensitius dels nirvis motors?

13.Distribueix les accions següents en algun dels tres components del sistema

nirviós perifèric, escrivint al costat de les accions les paraules somàtic,

simpàtic o parasimpàtic:

•  Accelera el ritme cardíac:

•  Inhibeix l’activitat digestiva:

•  Produeix moviments voluntaris de la cama:

•  Tanca els ulls automàticament quan s’acosta un objecte:

•  Baixa la concentració de glucosa en sang:

•  Lleva la mà automàticament del foc:

14.Completa aquestes frases referides a malalties dels òrgans dels sentits.

La hi���m���op�� és un t�a�t��� en què el� ob���t�� es ve��� de���f��a�s, me��r� qu� en la

____________________ són el� ob���t�� l�u�y��� el� qu� es ve���

____________________. Les ca����c�e� es p�o���ix�� qu�� el ________________ es

to��� co��l����en� op��, i la ____________________ co���s��i� en un� infl����ió de la

co���n���a, ge����l�e�t p�o��ïda pe� ____________________ de mi����r�a��s���. La

ur���àri� és un� al����ció al·lèr�i�� de la ________________ am� un� ap����ió so���d� de

_________________ o fa���. L’____________________ és un� infl����ió de l’or����,

____________________ , o ____________________ qu� po� se� p�o��c��a pe� un�

____________________, i la ri����s és un� infl����ió de la pi��ïtàri�

____________________ en ��è es ���d�e�� ��a �b���an� se���c�ó mo�� líqu���.
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15. Indica si aquestes malalties són trastorns del sistema nirviós o trastorns de la

ment, escrivint al costat de cada una les paraules nirviós o mental.

• Esclerosi múltiple: • Depressió:

•  Parkinson: •  Poliomielitis:

•  Fòbia: •  Alzheimer:

•  Esquizofrènia: •  Demència

16.Completa els requadres de les imatges.
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Tema 6.1. La relació. L’aparell locomotor

1. Quins sistemes formen part de l’aparell locomotor i quins elements integren
cada sistema?

2. Observa la següent radiografia de la mà i contesta a les preguntes:

a) Localitza el cúbit i el radi.

b) Identifica els ossos del carp i el metacarp.

c) Quin nom rep cada un dels dits?

d) Quantes falanges té cada dit?
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3. Omple la taula següent col·locant cada os amb la part de l’esquelet on es troba:

4. Anomena els principals ossos assenyalats a la imatge i classifica’ls a la taula
següent:

Ossos plans

Ossos llargs

Ossos curts
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5. Anomena els principals músculs del cos humà assenyalats a les imatges
següents:

6. Explica 3 recomanacions per tenir cura del nostre aparell locomotor.
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Tema 6.2. La relació. L’aparell endocrí

1. Indica quina relació hi ha entre l’hipotàlem i la hipòfisi.

2. Completa la imatge amb les principals glàndules endocrines i anomena una
hormona que es secreti a cada una d’elles.
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3. Relaciona cada malaltia amb les causes que la provoquen:

Tema 7. La reproducció. L’aparell reproductor

1. Completa:
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2. Completa el text sobre el cicle menstrual amb les paraules proposades:

El cicle ovàric es produeix cada _____________________, aproximadament, i
consisteix en una sèrie de canvis que es produeixen a l’______________________.

Durant els primers 14 dies, el fol·licle madura gràcies a l’hormona
___________________, segregada per la glàndula ________________________.
Aquesta fase és l’anomenada ____________________.

Durant la fase d’_______________________, que es produeix devers el
______________________ del cicle, el fol·licle madur es romp i s’allibera l’òvul.
L’òvul serà recollit per les ____________________ de la ____________________.
Tot això succeeix per un augment de la secreció de l’ ____________________, per
part de la hipòfisi.

Entre els dies 14 i 28 es produeix la ____________________, en la qual el fol·licle
es converteix en el  ____________________, que segrega progesterona.
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3. Observa la imatge de les fases del part i respon a les preguntes:

● Quina és la fase representada a la imatge A?

● Quina és la fase representada a la imatge B?

● I quina és la fase representada a la imatge D?

● A quin moment del part el cap del fetus s’encaixa a la pelvis de la mare?

● Quina fase ve definida per l’expulsió de la placenta, que ja no és necessària?

● Quan es romp el sac amniòtic i es diu que s’han “romput aigües”?

● Immediatament després de quina fase es pinça i talla el cordó umbilical?

● A quina fase es produeixen contraccions involuntàries de l’úter que
n’augmenten el diàmetre?

4. Què és la infertilitat? Per quines causes es pot produir?

5. Anomena a quin tipus del qual pertany cadascun dels mètodes
anticonceptius:
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6. Quines són les fases del cicle menstrual? Explica’l detalladament,
concretant la funció de les hormones que hi intervenen en cada moment.

7. Quins tipus de malalties de transmissió sexual podem trobar? Fes un
esquema classificant-les i posa un exemple de cada tipus. Quin mètode
anticonceptiu les pot prevenir?

8. Relaciona els termes de les dues columnes:
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