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D’on traurem la informació?


Llibre de text en paper i llibre digital a www.continguts.llibrewebsantillana.cat



Arxiu PDF amb el tema del llibre, per descarregar de www.cienciesvirtuals.com



http://www.aula2005.com/html/cn1eso/10cellules/10lacellula.htm

Com omplir aquest esquema
Primer que tot, aquest dossier s’ha de treballar a mà. L’has d’imprimir (el professor t’explicarà altres maneres
d’aconseguir-lo) i anar escrivint les definicions en el lloc corresponent, a mida que les anem treballant a classe. No
serveix fer-ho tot de cop al començament, abans de treballar els conceptes, ni deixar-ho per al final i fer-ho de
qualsevol manera. Recorda que tot el que fem a classe (i aquest dossier especialment) te la seva nota i forma part de
la qualificació global de ciències naturals.
Els exercicis del tema també els has de realitzar aquí. Un cop finalitzat el tema, necessitaràs tenir aquest document
completat per poder fer l’examen. Amb aquest tema seré inflexible: Si no presentes aquest document completat el
dia que marquem per realitzar l’examen, no el podràs realitzar, i la teva nota serà 0.
Aquest dossier té com a objectiu destacar els conceptes que considero més importants i que hauries de tenir clars
per superar la unitat. Per això, també et pot servir com a referència per a estudiar. Amb aquest dossier, d’una o altra
forma, t’estic dient el que preguntaré a l’examen. A més, els conceptes principals estan destacats amb un subratllat
groc i en negreta, per destacar-los encara més.

Conceptes importants a desenvolupar
Un cop tenim tots els elements per poder separar els éssers vius en diferents grups, anem a fer-ho. Aquesta
separació, tenint en compte les seves característiques s’anomena classificació dels éssers vius.
Biografies

Carl Von Linné

Completa aquests conceptes:


Taxonomia
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Un cop més. Ordena els tàxons del més general al més concret:
Taxó més general

Taxó més concret

 Contesta 1
Els cinc regnes. Escriu la definició de cada regne indicant com són els éssers vius que el formen (eucariotes o
procariotes, unicel·lulars o pluricel·lulars, autòtrofs o heteròtrofs, etc.)
Moneres

Protoctists

Fongs

Plantes

Animals

 Contesta 2
Va, un cop més, una activitat sobre les característiques dels regnes. És que les considero molt importants !!
Completa la taula següent amb les característiques de cada columna.
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Què és una espècie?

Què és el dimorfisme sexual?

Aquest és un concepte molt important en el que es basa la denominació de les espècies. Explica què és la
nomenclatura binomial? Com s’escriu i en quina llengua?

Per què creus que la taxonomia ha triat el llatí per expressar el nom de les espècies?

Què volen dir nom científic i nom vulgar? Quina utilitat tenen?

 Contesta 3 - Sexual dimorphism game. You can use internet to find the answers.
The male and the female of many animals have different names.
Put the following words into the correct column.
cock

bull

nanny goat

cow

billy goat

lioness

sow

hen

tigress

pig

wild sow

lion

ewe

tiger

wild boar

sheep horse
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 Contesta 4
Indica si aquestes afirmacions són certes o falses. En
cas que sigui falsa explica perquè.
a) Espècies diferents poden pertànyer al mateix
gènere.
b) La categoria taxonòmica més àmplia és l’espècie.
c) Una classe inclou diferents fílums
d) Les espècies semblants s’agrupen en gèneres.
e) Dos organismes del mateix gènere tenen més
coses en comú que dos del mateix fílum.

Certa

Falsa

A
B
C
D
E
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Activitats finals:
 Activitat final 1

 Activitat final 2
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Glossari (molt útil per repassar abans de l’examen)
Escriu la definició d’aquets conceptes que hem treballat a classe. Si no has pres apunts, pots trobar la seva definició a
la web www.cienciesvirtuals.com (a l’apartat de conceptes bàsics). Tots aquests conceptes són molt importants i els
necessitarem gairebé durant tot el curs. Per tant, posa-hi ganes que sortiran a molts exàmens.
Tipus d'Éssers vius
Eucariotes:
Procariotes:
Unicel·lulars:
Pluricel·lulars amb estructura de Tal·lus:
Pluricel·lulars amb teixits:
Tipus de nutrició
Autòtrofs:
Heteròtrofs:
Digestió Externa:
Reproducció
Sexual:
Asexual:
Hermafrodita:
Gàmetes:
Anterozou:
Oosfera:
Espermatozou:
Òvul:
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Biografies

Com s’han de realitzar les biografies

Al llarg del tema hem parlat de diferents científics que han estat importants en els conceptes que hem estudiat.
D’aquests científics hauries de conèixer una mica d’informació sobre la seva vida i la seva tasca. Per això has de
buscar informació sobre la seva biografia i els seus treballs per tal d’afegir-la a aquest dossier.
De la informació que trobis de cada científic, has de fer un resum. No serveix copiar literalment el que trobis a la
vikipèdia o en alguna altra web.
No es pot fer copiar i enganxar directament el text de cap web ni cal altre lloc d’informació. Es tracta d’un treball
personal. És un resum, no una còpia.
En aquest resum has d’incloure on i quan va viure, quan va morir si ja és mort, en quins camps de la ciència va
destacar i, molt important, has d’escriure la raó per la qual hem parlat d’aquest científic a classe.
Aquest resum ha d’ocupar com a molt mig full, el text l’has de fer amb lletra de mida normal (alguns companys poc
treballadors fan servir lletra molt gran i així amb poca cosa ja omplen l’espai) i ha d’incloure una fotografia. La
fotografia no ha d’ocupar més de 3x3 cm.

Dossier de treball del tema 3 (Part 2)

Els éssers vius

Pàgina 7

