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1. Completa el següent esquema:

2. Quina és una de les teories més acceptades per explicar l’origen de l’Univers?

Quan va tenir lloc? Què es creu que va passar?

3. Explica la diferència entre aquests dos models d’explicació de l’Univers:

S’utilitzen aquests dos models avui en dia? Per què?
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4. Completa la següent taula:

PLANETES
ROCOSOS

Es troben entre el Sol i el cinturó d’asteroides

És l’únic planeta amb aigua líquida i vida.

PLANETES
GEGANTS GASOSOS Es troben més enllà del cinturó d’asteroides

A la seva superfície es produeixen vents de més de 1600
km/h.
Els seus anells estan formats per gel, pols i fragments
rocosos.
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5. Assenyala en el dibuix els diferents components de la
Terra i explica les seves principals aracterístiques:

6. Anomena les diferents parts del dibuix.

Com s’anomena el moviment que representa? Explica’l.
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7. Completa el següent esquema:

8. Completa la següent taula:

Data Quina estació
comença a

l’Hemisferi Nord?

Quina estació
comença a

l’Hemisferi Sud?

Solstici de desembre

Solstici de juny

Equinocci de setembre

Equinocci de març
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9. Completa les taules del dibuix:

10. Anomena les parts del relleu assenyalats al dibuix.
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11. Anomena les parts del relleu assenyalats al dibuix.

12. Explica la diferència entre un mineral i una roca. Fes un esquema dels tipus de
minerals i tipus de roques.
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13. Completa:

a) L’atmosfera és ………………………………………………………………………

b) La seva formació va començar fa ………………………………….a partir dels

gasos que varen escapar de l’interior de la Terra.

c) Els organismes que començaren a aportar oxigen a l’atmosfera

s’anomenen…………………………………………………..

14. Completa la següent taula:

COMPOSICIÓ DE L’ATMOSFERA ACTUAL

Component % Característiques

El produeixen bacteris descomponedors

Argó

1%
Diòxid de Carboni

Altres gasos
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15. Completa l’esquema de les capes de l’atmosfera:

a) El nom de cada capa.
b) El nom de les discontinuïtats que separen les capes.
c) L’altitud de cada discontinuïtat.
d) La localització de l’ozonosfera, indicant-ne el gruix aproximat.
e) Dibuixa la radiació ultraviolada i els rajos X i gamma, i indica on

s’absorbeixen aquestes perilloses radiacions.

16. Anomena els diferents niguls que surten a la imatge i indica les seves principals
característiques.
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17. Completa l’esquema del cicle hidrològic i explica els desplaçaments i
processos que l’aigua experimenta:

18. Explica com es potabilitza l’aigua amb l’ajuda del següent esquema:
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18. Indica el nom de les parts assenyalades del dibuix de la cèl·lula vegetal:

19. Indica quin grup i subgrup de vertebrats pertanyen els animals següents.
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20. Completa la taula comparativa entre els diferents
grups de vertebrats.

Principals grups
de vertebrats

Peixos Amfibis Rèptils Aus Mamífers

Reproducció

Fecundació

Desenvolupament
embrionari

21. Fes un esquema representant els principals grups d’invertebrats, on
apareixin les principals característiques de cadascun i un exemple.
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22. Completa els requadres i les fletxetes de la imatge assenyalant les parts del
cos del gastròpode, i explicant breument cada part.

23. Quines diferències hi ha entre el cos dels gastròpodes i el dels bivalves?
Indica les parts del cos de l’animal invertebrat de la imatge.
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24. Fes una descripció de les característiques més importants dels cefalòpodes.

25. Digués a quin grup de mol·luscs pertany cada organisme:
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26. Completa el següent esquema sobre els artròpodes:

27. Assenyala les parts del cos de l’aranya de la imatge i comenta les
característiques principals dels aràcnids.
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28. Perquè els insectes són el grup d’animals amb més
èxit biològic?

29. Fes un esquema que inclogui les principals característiques dels insectes i
els principals grups amb un exemple de cada un.
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30. Digués quin tipus d’invertebrats són els següents
organismes, indica també el subtipus o grup específic de cadascun (per exemple:
Insecte, Hemípter).
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31. Fes un esquema sobre la classificació de les plantes.
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32. Quines diferències hi ha entre la fotosíntesi i la respiració cel·lular?

33. Dibuixa un mitocondri, un cloroplast i un estoma. Assenyala amb fletxes
l’entrada i sortida de diòxid de carboni, aigua, oxigen, i matèria orgànica.

34. Fes un esquema de claus amb els tres grups de fongs i tres característiques
de cadascun.
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35. Anomena les parts assenyalades del bolet i indica quina funció fa cada una.
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