
 Dossier per treballar la recuperació i millorar de 1r ESO curs 2017/2018 

1r trimestre 
 
L'elaboració d'aquest dossier és tan sols preparatori, de manera que les preguntes de l'examen de recuperació del                 
juny sortiran de cada un dels blocs.  
Recorda que la informació la pots trobar tan als apunts, com al bloc o a internet, però no hi ha més bon                      
aprenmentatge que la pròpia elaboració de la resposta adequada. 
 
UNITAT 1: l'UNIVERS 
 

1- Respon a les següents qüestions: 
a) Com es diu la teoria que creu que el centre de l’Univers era la Terra?               

......................................................................... 
b) Com es diu la teoria que creia que el centre de l’Univers era el Sol?               

......................................................................... 
c) Qui va anunciar aquesta idea? 
d) Alguna d’aquestes teories és certa actualment?............... 
e) Justifica aquesta resposta: 
f)  

2- Completa el següent text amb les paraules més adequades: 
 

L’Univers està format per ................................ que estan separades entre si per            
distàncies enormes. L’espai que hi ha entre mig és el ...................... 

Les galàxies estan formades per milers d’..................................... Entre els astres hi ha             
núvols de pols i gas que s’anomenen ................................. 

Al voltant de les estrelles poden girar els .................................... formant sistemes            
planetaris El .................... és un exemple d’estrella, i al seu voltant hi ha el              
................................................................. (2 paraules). 

 
3- L’Univers és tan gran, que fa que les distàncies són immenses i per això usem unes                

noves unitats de mesura.  
a) Digues el nom de dues unitats:. 

 
b) Explica’n una de les dues 

 
4- Posa el nom de tot els tipus  d’astres que formen el Sistema Solar.  

 
5- La Terra té dos moviments, indica’n el nom:  

Quin és el responsable de l’aparició del dia i de la nit?.................................... 
Quin és el responsable de l’aparició de les estacions?...................................... 
Quin tarda 365 dies a realitzar-se?................................................................ 

 
6- Posa nom als planetes del Sistema Solar, ordenats del sol fina a la part més externa 

            7-  Respon: 
a)  Quin planeta té el mateix mida que la Terra?...................................... 
b)  Quin planeta té més satèl·lits?.............................................. 
c) Quin planeta rep el nom d’un Déu de la guerra?..................................... 
d) Quins planetes tenen anells?................................................ 
e) Quin és el més allunyat?................................................... 
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8) Digues dues característiques de Mercuri: 
    Digues dues característiques de Venus 
    Digues dues característiques de Júpiter 
 
9) a) Explica a on podem trobar asteroides  dins el Sistema Solar 
    b) Què és un cometa? 
    c) Com es diferencia d’un meteorit? 
 

UNITAT 2-3-4: LA TERRA   
 

1- Completa els buits amb les paraules més adequades: 
 
La Terra té unes característiques que fan d’ella un planeta únic en tot el sistema solar:  

c) A l’atmosfera hi trobem principalment dos gasos, que són el …………………….. i            
……………….. 

d) La distancia al Sol permet que la temperatura a la superficie terrestre sigui bastant              
constant i assoleixi valors d’uns ………….ºC 

e) Aquesta temperatura permet que l’aigua es presenti en els tres estats i pugui haver-hi              
el ……………… de l’ ………… 

f) Té un ………………….. que és la Lluna que és responsable de les…………………. 
g) S’hi ha desenvolupat la …………….. que ha evolucionat, donant lloc a una varietat             

d’espècies molt gran 
 

2- Explica què és el moviment de rotació i el de translació i digues què provoca un i altre: 
 

3- a) Completa els noms de les estacions que hi ha a l’hemisferi nord i les dates de principi de cada                     
una d’elles: 

 
       b) Quines implicacions provoca que la Terra estigui inclinada respecte l'eix vertical? 
 
4- a) Què és un equinocci? 
     b) Què és un solstici? 

c) Quants equinoccis hi ha en un        
any? 

 
5- a) Què és un eclipsi? 
    Posa nom als eclipsis del dibuix. 

b) Ordena les imatges següents a       
partir de la lluna plena: 
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ORDRE:        ........-........-.........-........-.........-..........-..........-......... 
 
6- (0’5 punts) Explica què és una marea. 

      A què es deu la marea. 
Quines classes de marea hi ha? 
7- Relaciona els noms de la columna de la dreta amb els de l’esquerra: 

 
 

 
a) Escorça oceànica 
b) Escorça continental 
c) Mantell  
d) Nucli 

 
  

 
 

b) Té una part fosa 
c) Té temperatures d’entre 1.000    

i 4.000ºC 
d) Gruix de 70 km 
e) La roca més abundant és el      

basalt 
f) Format per materials metàl·lics 
g) Té un gruix de 10 km 

 
h) Arriba fins als 2900 Qm 

 
 

8- Completa el text amb les paraules més adequades: 
 
La ..................................... és la capa rocosa de la Terra. Té un radi d’uns .................. 
quilòmetres i està formada per diferents capes, com són l’............................., el           
.............................. i el ............................. 
L’......................................és la capa d’aire que envolta la Terra, formada per una barreja de             
...................  
La .............................. és la capa formada per tota l’aigua de la Terra. L’aigua dels              
........................... té una gran quantitat de sals dissoltes. La dels rius i llacs en conté poca i li                  
diem aigua........................... 
La ................................... és el conjunt de tots els éssers vius que habiten la Terra, i té una                 
gran .......................sobre les altres capes. 
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9- Fes un dibuix esquemàtic de la Terra, i posa nom a les diferents parts: hemisferi nord,                
hemisferi sud, equador, eix de rotació, angle d’inclinació, pla de l’eclíptica, pols i allò              
que sigui necessari. 
 
 

2n trimestre 
 
L'elaboració d'aquest dossier és tan sols preparatori, de manera que les preguntes de l'examen de recuperació del                 
juny sortiran de cada un dels blocs.  
Recorda que la informació la pots trobar tan al llibre com a internet, però no hi ha més bon aprenmentatge que la                      
pròpia elaboració de la resposta adequada. 
 
UNITAT 5 – ELS ÉSSERS VIUS 

 
1- Digues 3 característiques que determinen que un organisme és un ésser viu 
 
    Digues quines són les 3 funcions que realitzen tots els éssers vius 
 
2- Completa els buits de la següent explicació amb les paraules més escaients 
 
    La …......................... comprèn tots els processos per mitjà dels quals els …....................... 
…........... obtenen l'energia i les substàncies que necesttien per viure. 

Hi ha els éssers ….......................... que són capaços de fabricar les substàncies orgàniques que               
necessiten. Agafen sals minerals del …................ i CO2 de l'................................., a través d'un             
procés que es coneix com a …................................... 

Els éssers …............................. s'alimenten de substància................................... ja elaborada, ja          
sigui, d'éssers vius complets o restes d'ells. 
 
 
 
3-a)  Defineix què és una cèl·lula:  
 
    b) Totes les cèl·lules comparteixen 3 elements en comú: Quins són? 
 
    c) Quina diferència hi ha entre les cèl·lules eucariotes i les procariotes? 
 
    d) Quines són més grans? 
 
4- A la  imatge de l'esquerra digues quin tipus de cèl·lula és i per què ( 3 raons) 
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5- Posa nom a les parts d'un microscopi òptic 
         1- 
          2-  
          3-  
          4-  
          5-  
          6-  
          7-  
          9- 
          10- 
          11-  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
UNITAT 6: LES PLANTES 
 
1- Subratlla la característica correcte que identifica a les plantes (els errrors descompten 0’2): 

 
h) Són organismes pluricel·lulars/unicel·lulars 
i) Formades per cèl·lules eucariotes / procariotes 
j) Es fabriquen/han d’adquirir els nutrients 
k) En els cloroplasts hi ha la clorofil·la / xantofil·la  
l)  Tenen nutrició autòtrofa/heteròtrofa  
m) Són mòbils/immòbils 

 2- Completa les frases següents amb les paraules adequades: 
 
Les plantes sense flors, es reprodueixen mitjançant ............................. 
Hi ha els briòfits o .............................. que tenen una mida més petita i els pteridòfits o                
...................................... amb unes mides més grans. 
 
En canvi les plantes amb flors i ....................., i es poden diferenciar en dos grans grups,                
les ...................................... en què la llavor n es troba dins el ........................ i les              
.................................... en què la llavor es troba dins el ......................... 
 

3- Digues dues característiques de les falgueres i dues de les molses. 
 
4- De les següents característiques, quines són de les angiospermes i quines són de les               
gimnospermes. Posa A o G, al costat de cada frase. 

 
g) Tenen les fulles perennes 
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h) Normalment tenen la fulla caduca 
i) Les llavors estan tancades en un fruit 
j) Tenen les llavors sense fruit 
k) Un exemple en són l’olivera, la prunera i la rosa 
l) Les flors poden ser hermafrodites 
m) Les flors tenen forma de con i són poc vistoses 
n) La fulla té forma d’agulla 
o) Flors molt vistoses 
p) Un exemple en són el pi, el xiprer i l’avet 

 
5- Escriu dues característiques o funcions de les parts d’una planta: fulla, tija i arrel 
 
6-Relaciona les paraules d’una columna amb les paraules de l’ altra 

 
 

i) Absorció 
 

j) Evaporació 
 

k) Fotosíntesi 
 

l) Respiració 
e) Nutrients + oxigen = energia +      

CO2 

f) Energia + CO2 = nutrients +      
oxigen 

g) El seu producte passa a la saba       
elaborada 

h) Transpiració 
i) Es produeix  a les fulles 
j) Pèls absorbents 
k) Aigua i sals minerals 

 
 

7-  Posa nom a les parts de la flor 
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3r trimestre 
 
L'elaboració d'aquest dossier és tan sols preparatori, de manera que les preguntes de l'examen de recuperació del                 
juny sortiran de cada un dels blocs.  
Recorda que la informació la pots trobar tan al llibre com a internet, però no hi ha més bon aprenmentatge que la                      
pròpia elaboració de la resposta adequada. 

 
UNITAT 7: ELS ANIMALS 
 
ELS VERTEBRATS 
 
1- De les característiques següents digues quines són pròpies del regne dels animals.  

 
f) Tenen cèl·lules eucariotes 
g) Tenen simetria bilateral 
h) Tenen nutrició heteròtrofa 
i) Presenten un esquelet intern 
j) Tenen 4 extremitats 
k) Completa les frases següents: 

 
2- Completa les frases següents: 

Els animals................................ són animals que tenen un ....................... o esquelet intern,            
format per una columna .................................. 
              Són animals que tenen un ............, un tronc i ............ 
              Les extremitats són ....................., i poden ser potes, .................. o .................... 

Tenen un sistema ..................... molt desenvolupat, conegut com a encèfal Al cap es troben               
també els òrgans dels ...................... 

Aquest grup d’animals presenten ..... subgrups, que són els............................,          
.els.............................................................................................................................................. 
...................................................... 
 
3- Relaciona paraules amb definició, o sigui lletres amb números. 
 
 
 
a) Homeoterm 
 
b) Vivípar 
 
c) Poiquiloterm 
 
d) Ovípar 
 
e) Ovovivípar 
 

1)Que no manté fixa la temperatura del cos  
 
2) Els fills neixen per ous 
 
3) Els fills es gesten al ventre de la mare 
 
4) Els fills es gesten al ventre de la mare dins           
un ou 
 
5) Manté fixa la temperatura del cos 
 

4- Digues a quin tipus d’animal correspon cada una de les afirmacions següents: 
 
Presenten els ossos llargs buits per dintre 
Respiren per pulmons i per la pell 
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Són animals que s’arrosseguen 
Tenen el cos cobert per escates 
Tenen les potes cobertes per escates 
Fan l’exuviació, o sigui canvien de cop la pell del seu cos 
Tenen forma fusiforme 
Són aerodinàmics 

                  Hi trobem els quelonis i els ofidis 
 
5- Posa dues característiques noves de cada grup d’animals 
 
6- Quines característiques dels ocells els permeten volar 
 
7- Quin tipus de fecundació tenen les granotes, interna i externa? Justifica la teva resposta. 

Si fos una salamandra com seria? Per què? 
 
8- Digues 4 diferències entre les larves i les formes adultes dels amfibis  
 
ELS INVERTEBRATS 

 
1-   A quin grup o subgrup correspon la següent descripció? 

     a) Tenen el cos tou i una simetria bilateral 
    b) Poden tenir un peu que pot ser musculós i que pot servir per caminar o per nedar. 
     c) Són el grup més nombrós dels animals, més d'un milió 
     d) Tenen una gran activitat regenadora 
     e)  El cos en forma de sac, amb porus, comunicats per canals 
     f)  Poden presentar una conquilla 
     g) Tenen un exoesquelet format per peces articulades 
 

2-  Relaciona el nom del subgrup, amb el d'una característica d'aquest 
 
 
            a) Cefalòpodes 
            b) Miríapodes 
            c) Anèl·lids 
            d) Insectes 
            e) Gasteròpodes 
            f) Crustacis 
            g) Bivalves 
            h) Aràcnids 
            i) Platihelmints 
            j) equinoderm 
 
  

1) Tenen el cos amb un nombre de         
segments, cada un dels quals té 2 potes 

 2) Presenten ventoses per subjectar les preses 
         3) Poden ser paràsits de l'intestí humà 
         4) Tenen la panxa enganxada al cos 
         5) Tenen 4 parells de potes 
         6) Tenen dues closques 
         7) el cos format per petites plaquetes 
         8)  en general tenen ales 
         9) Tenen el cos ple d'anells 
         10) Tenen 5 parells de potes 

  
3-  Posa un animal com a exemple de cada grup de la pregunta 4 (no valen els de l'exercici 9) 
 
4-  Afegeix una característica dels 5 principals grups d'invertebrats  
 
5- Completa la taula següent: 
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Nom del grup Nombre potes Nombre antenes Nombre d'ales Cos 

 Moltíssimes  No en tenen Cap i tronc 

Insectes  1 parella   

Crustacis  2 parells   

aràcnids    Cefalotórax i abdomen 
 
6- Cita dues funcions de l'exoesquelet dels artròpodes. 
    Per què canvien aquest exoesquelet? 
    Com es diu aquest canvi? 
 
7- Digues dues semblances i dues diferències entre un pòlip i una medusa 
 
8- Identifica quin és una eruga, quin és un cuc i quin és un miriàpode. 
   Digues dues semblances i tres diferències 

 

 

 
9 – Digues a quin grup i subgrup pertanyen els següents animals? 
 
a) Ofiura 
b) Escalopendra 
c) llamàntol (bogavante) 
d) tènia 
e) Llimac (babosa) 
f) ostra 
g) Mantis religiosa 
h) sípia 
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UNITAT 8: IMPACTES AMBIENTALS 
 
1 – Defineix els següents problemes mediambientals i digues si és una problemàtica global              
(mundial), local (poble) o regional (comunitat autònoma, país). 

a) Escalfament global 
b) Pèrdua capa d’ozó 
c) Sobrexplotació de recursos 
d) Salinització dels aqüífers del riu Llobregat 
e) Deforestació 
f) Pèrdua de la duna a la platja de Gavà 

 
2 - Situa en un mapa mundi les zones del planeta on s’han creat illes de plàstic. Per què es creen en                      
aquells punts i no en uns altres? 
 
 
3 - En que consisteix el protocol plàstic 0.  Escriu els passos a seguir. 
 
4 - Quin és l’origen dels plàstics a la platja de Gavà: del fons del mar, del xiringuito, dels usuaris                    
que van a la platja? Fes una hipòtesis i quin experiment portaries a terme per demostrar-ho. 
 
5 - Busca una foto de totes les categories de plàstics que es poden trobar a la platja: pel·lets, varetes,                    
fragments rígids, fragments esponjosos, fragments laminars, etc. 
 
6. Quina diferència hi ha entre micro i mesoplàstics? De quin tipus de plàstics en vam trobar més? 
 
7. Dibuixa com queda l’estructura de la platja abans i després d’un temporal? 
 
8. Fes un dibuix del que passa amb els rajos de sol una vegada entren a l’atmosfera? 
 
9. Digues el nom de 4 gasos d’efecte hivernacle? 
 
10. Proposa 5 mesures de cara a les famílies que poden ajudar a reduir l’efecte hivernacle? 
 
 

 


