
Repàs de la prova de setembre  
1r.ESO        Biologia i Geologia. 

 
Nom:__________________________ 
 
La prova consistirà en un conjunt de preguntes tipus test (de 4 a 6 per tema) dels temes 
treballats a classe. Biologia (1,2,3,4, i 5) i Geologia (2,3,4 i 5) 
  
 
Per repassar per la prova final caldrà que : 
 T’organitzis el temps de que disposes aquest estiu de manera que cada dia vagis 
avançant la feina i no et quedi tot pel final. 

- Hauràs de comprar un sol quadern en espiral on fer totes les activitats. 
- Caldrà que llegeixis els conceptes que has d’estudiar de cada tema. 
- Busca al llibre de biologia i al llibre de geologia la resposta a cada un dels punts.  
- Desenvolupa ampliament el contingut de cada punt en el quadern. 
- Estudia cada punt . 

 
Recorda que tens la versió digital per veure els vídeos que complementen els continguts. 
Són molt didàctics, t’ajudaran a entendre millor els conceptes. 
 
El quadern l’hauràs de lliurar el dia que vinguis a fer la prova el mes de setembre. 
 

Biologia 

 
Tema -1  Formats per cèl.lules 
 
 . Nom té la unitat mínima de vida dels éssers vius. 
 . Relació entre la mida de la cèl.lula i la grandària d’un ésser viu. 
 . Diferència entre una cèl.lula procariota i eucariota. 
 . Parts d’una cèl.lula 
 . On podem trobar cèl.lules. 
 
Tema-2   Els processos vitals 
 
 . Diferència entre un ésser viu i un ésser inert. 
 . Quins són els processos vitals que realitzen els éssers vius. 
 . Nutrients orgànics. 
 . Nutrients inorgànics 
 . Organismes autòtrofs 
 . Organismes heteròtrofs. 
 . Què necessiten els éssers vius per realitzar els processos vitals. 
 
Tema-3   La nutrició 
 
 . Per què necessiten els éssers vius els nutrients. 
 . Què és la fotosíntesi (la seva reacció) 
 . On es produeix la clorofil.la. 
 . Diferents organismes heteròtrofs: consumidors primaris, secundaris i             
descomponedors. 
 . Perquè són necessaris els nutrients. 
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Tema-4   La reproducció 
 
 . Caracteristiques dels dos tipus de reproducció: sexual i asexual. 
 . Com són els descendents respecte els progenitors en cada un dels dos    
tipus de reproducció. 
 . Diferents tipus de reproducció asexual. 
 . Espècies hermafrodites. 
 . Organ reproductor de les plantes amb llavors. 
 . Pol.linització. Qui ajuda a fer-la. 
 
Tema-5 La relació 
 
 . Òrgans que reben estímuls. 
 . Sistemes que coordinen la informació. 
 . Glàndules on es fabriquen les hormones. 
 . Comportament innat i comportament adquirit. 
 . Tipus de respostes en les plantes. 
 

Geologia 

 
Tema-2  El Sistema Solar 
 
 . Característiques del Sistema Solar. 
 . Cossos menors que circulen pel Sistema Solar: Asteroides, meteoroides, 
cometes... 
 . Què són els meteorits. 
 . El Sol: característiques. 
 . Gasos majoritaris en la composició del Sol. 
 
Tema-3  Sistema  Sol  -Terra – Lluna 
 
 . Per què escalfa més el Sol a l’Equador que al Pol 
 . Conseqüències de la inclinació de l’eix de la Terra. 
 . Solsticis i equinoccis. 
 . Quan es produeix un eclipsi. 
 . Què són les marees. 
 
Tema-4 Minerals i roques 
 
 . Les capes de la Terra. 
 . Diferència entre roca i mineral. 
 . Característica d’una roca sedimentària (com la distingiriem) 
 . Característica d’una roca metamòrfica (com la distingiriem) 
 . Característica d’una roca ígnia o magmàtica (com la distingiriem) 
 
Tema-5  Planeta aigua 
 
 . Propietats de l’aigua 
 . Diferents tractaments que es fa a l’aigua per poder-la reutilitzar. 
 . Aigües residuals. 
 . Mesures per poder continuar gaudint d’aigua. 
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