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Dossier que s'ha lliurar el dia de la prova extraordinària per als alumnes amb les Ciències Naturals de 3r 
d'ESO pendent

FÍSICA I QUÍMICA

Unitat 1. La ciència: la matèria i la seva mesura 
- Resum dels punts 1, 2, 3 i 4 
- Activitats 1, 3, 17, 21 i 29

Unitat 2. La matèria: els estats físics
- Resum dels punts 2, 3 i 4
- Activitats 1, 4, 8 i 22

Unitat 3. La matèria: com es presenta
- Resum dels punts 1 i 2
- Activitats 27, 31, 33 i 36

Unitat 4. La matèria: les propietats elèctriques i l’àtom
- Resum dels punts 2, 3 i 4
- Activitats 31, 34, 40 i 44

Unitat 5. Els elements i els compostos químics
- Resum dels punts 1, 2 i 4
- Activitats 10, 16 i 21

BIOLOGIA I GEOLOGIA

TEMA 1
A-Fer un resum mitjançant un esquema de les pàgines 8 i 9.
B-Realitzar els següents exercicis:
1. Defineix els termes següents: a-Teixit   b-Òrgan    c-Aparell
2. Anomena ordenadament els diferents nivells d´organització d´un ésser viu .
3. Quina funció té la membrana plasmàtica?
4. Què és i a on es troba la cromatina?
5. Quina funció tenen els següents orgànuls cel.lulars?
    a-Mitocondris 
    b-Ribosomes

TEMA 2
A-Fer un resum  mitjançant un esquema d´aquest tema.
B-Realitzar els següents exercicis:
1. Fes un esquema amb els diferents tipus de nutrients i indica-hi la funció que duen a   terme.
2. Tots els aliments tenen el mateix valor energètic?Per què?
3. Posa un exemple d´aliments de cada tipus de conservació: en fred, per calor, per deshidratació i  per 
addicció.
4. Quan necessita l´organisme una aportació energètica superior , a l´hivern o a l´estiu? Per què?
5.Quins mètodes de conservació destrueixen els microorganismos presents en els aliments?Quins no els 
destrueixen , però n´impedeixen el desenvolupament?

TEMA 3
A-Fer un resum mitjançant un esquema d´aquest tema.
B-Realitzar els següents exercicis:
1. Anomena per ordre les parts del tub digestiu que travessen els aliments mentre són digerits.
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2. Indica el nom de la glàndula que produeix cada suc digestiu: suc pancreàtic, saliva, suc gàstric, bilis i suc 
intestinal.
3. En què es diferencien la digestió mecànica i la química?
4. En quina part del tub digestiu té lloc l´absorció de nutrients? En què consisteix?
5. Què són i a on es troben les vellositats intestinals?

TEMA 4
A-Fes un resum mitjançant un esquema d´aquest tema.
B-Realitza els següents exercicis:
1. Fes un dibuix  de l´aparell excretor i anomena-hi tots els òrgans i conductes que el formen.
2. Per què els pulmons i els ronyons es consideren organs excretors?
3. Què és la sour ?On es produeix?Quina funció té?
4. A on es troba un nefró?Quines parts el formen?Quina funció té cadascuna?
5. Explica´m quines dues etapes estan implicades en la formació de l´orina.

TEMA 5
A-Fes un resum mitjançant un esquema d´aquest tema.
B-Realitza els següents exercicis:
1. Quins elements intervenen en la coordinació? Quina funció tenen cadascun?
2. Dibuixa una neurona i indica´m les seves parts principals.
3. Quins tipus de neurones hi ha? Quina funció tenen cadascuna?
4. Explica´m con es transmet l´impuls nerviós d´una neurona a una altre.
5. Què són les cèl.lules de la glia?Quina funció tenen?

TEMA 6
A-Fes un resum mitjançant un esquema d´aquest tema.
B-Realitza els següents exercicis:
1. Indica quin tipus de receptors té cadascun dels òrgans dels sentits , i també a quins tipus d´estímuls 
respon.
2. Descriu el recorregut de la llum quan penetra en l´ull.
3. Defineix:
  a-Pupil.la
  b-Cristal.lí
  c-Retina
4. Anomena´m ordenadament les diferents parts de l´orella i explica´m la funció de cadascuna.
5. Els receptors del tacte a on es troben?Quins tipus hi ha?Quina funció tenen cadascú?

TEMA 7
A-Fes un resum mitjançant un esquema d´aquest tema.
B-Realitza els següents exercicis.
1. Explica què s´entén per fecundació interna i què significa vivípar.
2. Què són els caràcters sexuals primaris?I secundaris?Quan se manifesten?
3. Descriu el recorregut d´un òvul no fecundat  des de la seva formació fins que surt a l´exterior .Explica´m la 
funció de les diferents parts de l´aparell reproductor femení per on passa.
4. Descriu el recorregut d´un espermatozoide des de la seva formació fins que fecunda un òvul.Explica´m la 
funció de les diferents parts de l´aparell reproductor masculí per on passa.
5. Quina funció té la pròstata?I les vesícules seminals?

Per aprovar la matèria l’alumne haurà de presentar el dossier anterior i presentar-se a una prova escrita en 
què s’avaluaran els punts treballats en el dossier.


