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NOM I COGNOMS..........................................
NOTA

BIOLOGIA
1-a) Ordena els següents nivells d'organització dels éssers vius de menor a major nivell de complexitat:
Teixit-cèl.lula-àtom-organisme-macromolècula-ecosistema-població

b) En quin nivell situaries els virus? Són éssers vius? Raona la resposta

2. Indica les diferencies que existeixen entre:
 Cèl.lula eucariota i cèl-lula procariota
3- Completa amb un “X” la taula següent

Òrgànul  Només cel. animal  Només cel. vegetal Les dues

Membrana plasmàtica

Citoplasma

Nucli

Ribosomes

Cloroplast

Mitocondri

Material genètic ADN

Paret cel.lular

Reticle endoplasmàtic

4-Què vol dir microorganisme patogen? Escriu quins són els microorganismes patògens i posa un exemple  d'una 
malaltia  de cada  un.
5- Diferència entre alimentació i nutrició
6- Fes un esquema dels nutrients inorgànics i orgànics
7-Quines són les funcions dels éssers vius?. Explica-les
8-Posa una “X” per a classificar els següents òrgans en l'aparell corresponent.
Òrgan Ap. digestiu Ap. respiratori Ap. circulatori Ap. Excretor

cor

renyó

tràquea

pulmons

pàncrees

fetge

bronquis

faringe

uréter

Artèria



9-Relaciona:
Glòbuls vermells Coagular la sang quan es produeix una ferida
sístole Relaxació del cor
Glòbuls blancs Transportar oxigen i diòxid de carboni
Plaquetes Protegir el cos de microorganismes, defensa.
Diàstole Contracció del cor

10- a)Posa noms al dibuix del cor.
ARTÈRIA PULMONAR -AORTA- AURÍCULA DRETA- AURÍCULA ESQUERRA- VENTRICLE DRET- 
VENTRICLE ESQUERRE-VENA CAVA SUPERIOR-VENA CAVA INFERIOR-VENES PULMONARS-VÀLVULA 
MITRAL-VÀLVULA BICÚSPIDE-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

b)Posa noms a la següent imatge. Quin aparell o sistema és?



FÍSICA I QUIMICA
1-Indica quina tècnica utilitzaries per separar els components de les mescles

 Sal i aigua
...........................................................................

Pigments de la clorofil·la..............................................

Alcohol del vi............................................

Arena i llimadures de                  
ferro..............................................................

alcohol i arena
..........................................................................

vinagre i oli......................................

2-La massa d’un tros d’alumini és de 60 g i el seu volum és de 20 cm 3 (cc). Calcula la densitat.

3-Classifica les substàncies següents segons si són heterogènies o homogènies: Sang, maionesa, cocacola, granit, 
aigua, coure, truita de verdures, boira, ferro, iogurt amb trossets 

homogènies heterogenies

4-La gràfica correspon a la corba d'una substància.

a) De quin tipus és la
gràfica'.................................................
b)Quin és el punt de fusió?......................
c)Quin és el punt d'ebullició?...................................

d) Què passa en el tram” b” i
“d”..........................................................
e) Indica en la gràfica on es troba l'estat sòlid ,
líquid i gas.

5-Posa el nom dels canvis d'estat



6-Completa la taula amb el símbol o amb el nom de l'element químic

Calci  Neó Zinc Hg

Plata Níquel Alumini P

Sofre Nitrogen Mg Cl

Brom Potassi Fe H

7-Completa la taula 
Element Z A Protons Neutrons Electrons

Cl 17 35

B 11 3

8-Calcula:
a) Calcula la velocitat d'un automòbil en el que recorre 100km en 2 hores ( fòrmula v= e/t )
b) Quants km recorrerà en 4h?

MATEMÀTIQUES
1-Resol les següents operacions combinades

a)5  + 7 – 3
 18   24 b)(1/2 -1/3) : 1/3                  c) –(-12 + 18) +(-13 +6)=

d) (x 2-2x2 +1)(x+3) =

2- Realitza les operacions amb polinomis. Fes P(x) + Q(x)        i     P(x) – Q (x)
P (x)= x3 -4x2 +2x -3

Q(x)= -2x2 +4x +2
3-Resol equacions de primer i segon grau.
a) 3-x +6+2x= 1-x-4 c) x2 -16=0
b) x2+4x+3=0 d)x2-4x=0
4-Resol el sistema d’equacions per reducció

a) 7x – 5y= 2



8x -3y =5

5-Calcula l'area d'un triangle que té de base 8cm i d'altura 10 cm. 
6- Calcula l'àrea d'un rombe que té de diagonal major 12cm i diagonal menor 6 cm


