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1. ESTRUCTURA I DINÀMICA DE LA TERRA

1. Fes un esquema explicant la hipòtesi de l’acreció planetesimal.

2. Completa els següents esquemes de l’estructura interna de la Terra. Retola les
parts en què s’estructura la Terra, el nom i la profunditat de les discontinuïtats, i indica
a quin model pertanyen:



3. Transport de calor a la geosfera. Completa l’esquema i explica com té lloc el

transport de calor.

4. Anomena les plaques tectòniques i indica si són oceàniques o mixtes:



5. Defineix els següents conceptes:

● Nebulosa:

● Hipocentre:

● Epicentre:

● Placa tectònica:



● Punt calent:

● Plomall tèrmic:

● Dorsal oceànica:

● Subsidència:

● Subducció:

2. TECTÒNICA I RELLEU

1. Explica els fenòmens geològics que tenen lloc en cada una de les figures:



2. A partir dels estrats no deformats que apareixen al dibuix, representa els tipus de
plecs que s’indiquen en cada cas. Dibuixa els plecs com si les vessis des d’un
costat, no fa falta que les facis en perspectiva.



Damunt els dibuixos, traça l’eix del plec i retola els elements que puguis identificar
a cadascun.

3. A partir dels estrats no deformats que apareixen al dibuix, representa els tipus de
falles que s’indiquen en cada cas. Dibuixa les falles com si les vessis des d’un
costat, no fa falta que les facis en perspectiva.



Damunt els dibuixos, traça les fletxes que mostren el moviment del bloc desplaçat i
retola els elements que puguis identificar a cada falla.



4. Defineix els següents conceptes:

● Arcs d’illes:

● Orogen de col·lisió:

● Rift:

● Metamorfisme:

● Meteorització:

● Magma:

● Diàclasi:

● Falla:

● Plec:



3. HISTÒRIA DE LA TERRA

1. Explica a quin segle es va començar a parlar de geologia, quins científics foren

els primers en estudiar aquesta disciplina.

2. Defineix actualisme i uniformisme, quina és la teoria més acceptada avui en dia.

3. Anomena el tipus de fòssil que representa cada imatge:



4. Explica què és la geocronologia. Indica quins tipus n’hi ha. Posa exemples de cada
tipus.

5. Interpreta el perfil geològic:

a. Ordena de més antic a més modern els dipòsits A, B, C, D.
b. Assenyala les discordances estratigràfiques.
c. Indica quins esdeveniments geològics han tengut lloc.
d. Quins principis has tengut en compte per interpretar-los?



6. Dibuixa un fris cronològic i anomena les principals característiques de cada interval

de temps.



4. ESTRUCTURA I DINÀMICA DELS ECOSISTEMES

1. Interpreta les següents imatges i contesta a les qüestions:

a. Indica quin és el biòtop de cada ecosistema.
b. Quins factors abiòtics caracteritzen cada biòtop?
c. Quina és la biocenosi de cada ecosistema?
d. Quantes poblacions hi distingeixes en cada un.

2. Indica quin tipus d’adaptació han desenvolupat els següents éssers vius:



3. Anomena dos individus eurioics i dos estenoics.

4. Digues la diferència entre hàbitat i nínxol ecològic, i entre nínxol ecològic i
nivell tròfic.



5. Anomena les relacions que tenen les següents espècies:

6. Interpreta la imatge:

a. Quin tipus de
xarxa representa
aquest dibuix?

b. Quants de nivells
hi ha representats?

c. Què li passaria a aquesta xarxa si desapareguessin les plantes?



7. Piràmides tròfiques.

a. Construeix una piràmide tròfica amb les dades següents: 2 arbres, 100
erugues, 12 gorrions  i 1 xoriguer.
b. Quins altres tipus de piràmides tròfiques coneixes?
c. Explica quina proporciona més informació.

8. Dibuixa una successió secundària i compara-la amb una primària, explica les

principals diferències.

9. Defineix els següents conceptes:

● Bioma:

● Zona afòtica:



● Hàbitat:

● Nínxol ecològic:

● Mutualisme:

● Inquilinisme:

● Estratègies de la k:

5. L’ACTIVITAT HUMANA I EL MEDI AMBIENT

1. Explica les diferències entre recursos renovables i no renovable. Posa dos

exemples de cada.



2. Explica dos impactes negatius que poden tenir lloc a:

a) La hidrosfera:

b) La biosfera:

c) L’atmosfera:

d) Els sòls:

3. Què s’entén per impacte positiu? Posa’n dos exemples.



4. Defineix desenvolupament sostenible. Quines són les seves principals

característiques?

6. L’ORGANITZACIÓ CEL·LULAR DELS ÉSSERS VIUS

1. Dibuixa una cèl·lula eucariota i una procariota. Retola les seves principals parts.



2. Què vol dir endosimbiosi? Descriu cadascun dels passos que tenen lloc en el

procés de la teoria de Lynn Margulis.

3. Classifica els diferents orgànuls cel·lulars en la taula que tens a continuació:

Membranosos No membranosos

4. Quins són els orgànuls productors d’energia? Quines reaccions bioquímiques es
produeixen en aquests orgànuls?



5. Uneix els orgànuls amb la seva funció biològica més important:

6. Completa aquest esquema sobre el cicle cel·lular:

7. És igual el material genètic dels cromosomes homòlegs? I el de les cromàtides

germanes?



8. Assenyala els autosomes i cromosomes sexuals en el cariotip de rata:

9. Fes un esquema de la mitosi, explicant breument què passa en cada fase.

10. Quin és el resultat del procés de la meiosi?



7. HERÈNCIA I GENÈTICA

1. Defineix els següents conceptes:

a. Herència:

b. Fecundació creuada:

c. Generació parental:

d. Primera generació filial:

e. Dominant:

f. Recessiu:

2. Relaciona les dues columnes:

gen posició fixa d’un gen en el cromosoma

al·lel A

fenotip Aa

genotip color de les ales de la papallona

caràcter ales marrons

locus fragment d’ADN



3. Se sap que el color blanc (a) de les flors és recessiu respecte de les flors de color

lila (A). S’ha encreuat una pesolera de flors blanques amb una altra de flors liles, i s’ha

obtingut una descendència formada per un 50% de flors blanques i un 50% de flors

liles. Quin és el genotip de les flors liles? Representa els encreuaments que s’han de

fer per determinar-ho.

4. Calcula les proporcions genotípiques i fenotípiques de l’encreuament d’un conill

híbrid de color negre i orelles llargues amb una femella homozigota de color blanc i

orelles curtes.



5. En encreuar dos individus heterozigots (Aa), indica la probabilitat de que tenguin:

a. Un fill heterozigot.
b. Dos fills, un homozigot dominant, i l’altre homozigot recessiu.

6. Trobeu la F1 del creuament d’una persona rossa d’ulls blaus, amb altra morena

d’ulls verds. Es coneix que el ros és recessiu respecte al bru i el verd ho és respecte

al blau.

7. Una persona del grup sanguini B es casa amb altra del grup sanguini O. Trobeu tots

els possibles genotips de la primera generació.



8. D’un home hemofílic i una dona normal, portadora del gen de l’hemofília, quina

descendència poden esperar?

9. Una dona no daltónica té una filla que pateix daltonisme. Com és el genotip del

pare? I el genotip de la mare? Aquesta parella pot tenir fills i filles normals? I fills

daltònics?

10. Explica què significa aquest encreuament entre gallines de raça andalusa, escrivint

el genotip de la generació parental i de la F1. Quina descendència pot tenir una

gallina de plomatge blau si s’encreua amb una de plomatge blanc?



8. LA INFORMACIÓ I MANIPULACIÓ GENÈTICA

1. a) Quants de nucleòtids apareixen en la
imatge?

b) Indica la seqüència de nucleòtids d’aquesta
cadena.

2. L’ADN està format per dues cadenes antiparal·leles i complementàries. Què
signifiquen aquests dos termes?

3. Escriu la seqüència de bases complementària (que es formarà en la replicació)
de la cadena d’ADN següent:

...TAGCTGAACTCTTCACTCTC…

3. Què és el codi genètic? Quines caractarístiques té?



4. Per conéixer la seqüència d’una proteïna a partir d’un
fragment d’ADN, s’ha de tenir en compte que:

● La informació genètica es transmet de la manera següent:
ADN → ARNm → Proteïna

● De la doble cadena d’ADN, només una cadena es transcriu per formar
ARNm. Recorda que l’ARN no té timina i que el complementari de
l’adenina és l’uracil.

● La lectura de la cadena d’ARNm comença per l’esquerra. Cada tres
nucleòtids d’ARNm (codó) codifiquen un aminoàcid.

Es parteix d’una cadena d’ARNm que s’emprarà per sintetitzar una proteïna:

AUGUCAUUCGACGUAGUCCGGUGACUU

a. Determina la seqüència de la cadena motlle d’ADN que va donar origen
a l’ARNm.

b. Escriu la cadena complementària d’ADN que no es va transcriure.

c. Consulta el codi genètic, tradueix la seqüència d’ARNm i identifica la
seqüència d’aminoàcids que tendrà la proteïna.

5.
6. Què són les mutacions? Fes un esquema on es classifiquin els diferents tipus

de mutacions.



7. a) Què és la biotecnologia?

b) En què es diferencia la biotecnologia tradicional de la moderna?

c) Quins són els objectius principals de l’enginyeria genètica?

8. Posa al costat de cada deficinió la paraula corresponent sobre les eines
emprades en enginyeria genètica.

9. Quines són les aplicacions principals de la clonació?

Quina és la diferència entre la clonació reproductiva i la clonació terapèutica?


