
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEMA 11. RELLEU 

 La meteorització (vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=FFbqM-WWolQ 

1. Explica què és la metorització. 

2. Quants tipus de meteorització hi ha, explica’ls i posa’n un exemple 

de cadascú. 

L’erosió, transport i sedimentació(vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=CmiCXYNY4fM 

1.- Realitza l’activitat 3 de la pàgina 195 

2.- Realitza les activitats 4-5-6-7-8 de les pàgines 196,197,198 

3.- Enumera els factors que determinen el modelatge del paisatge. 

LA PLUJA ÀCIDA.(vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=M-sYraKp8Fg 

REALITZA una xicoteta explicació del què és la pluja àcida. 

Defineix les següents paraules 

• Erosió 

• Transport 

• Sedimentació 

• Canyons 

•  Gorgues 

• Rascler o lapiaz 

• Dolines 

https://www.youtube.com/watch?v=FFbqM-WWolQ
https://www.youtube.com/watch?v=CmiCXYNY4fM
https://www.youtube.com/watch?v=M-sYraKp8Fg
http://www.colegiomercurio.org/


 

• Relleu càrstic 

  

FITXA: EL SOMNI DE SOCOTRA  

LLIG ATENTAMENT I... 

Copia i resol els exercicis de les fitxes. 

No CAL COPIAR ELS ENUNCIATS! 

L’enllaç els pots obrir abaix del treball 

 



 

 

 

 

   
 
 

Unitat 10 El món de les plantes 

 La importància de les abelles 
Recorda 

 

El gra de pol·len va des de la flor d’una planta fins a la flor d’una altra. Quan el pol·len és transportat 

per animals com insectes, ocells i mamífers, es parla de zoogàmia. 
 

 
1. Llig atentament el text següent i contesta les preguntes que es fan a continuació. 

 
 

La pròxima vegada que una abella brunzisca al teu 
voltant, recorda que molts dels nostres aliments 
depenen, en gran mesura, de la pol·linització natural 
que duen a terme els insectes: un servei clau que les 
abelles i altres pol·linitzadores presten a l’ecosistema. 

Sense la pol·linització entomòfila (duta a terme per 
insectes), aproximadament un terç dels cultius que 
consumim haurien de ser pol·linitzats per altres mitjans, 
o produirien una quantitat d’aliment significativament 
menor. Baixaria la productivitat de les  collites fins en un 
75 %. Sens dubte, els cultius més nutritius i interessants 
per a la dieta –entre els quals es troben moltes fruites i 
verdures, així com certs cultius farratgers utilitzats per a la producció de carn i làctics– es veurien 
afectats, de manera greu, per un descens en les poblacions d’insectes pol·linitzadors; ho patiria, en 
particular, la producció de pomes, maduixes, tomaques i ametles.  

El càlcul més recent del benefici econòmic global causat per la pol·linització dóna un resultat d’uns 
265 000 milions d’euros corresponents al preu de les collites que depenen de la pol·linització 
natural. No es tracta d’una suma real, per descomptat, ja que oculta el fet que si la pol·linització 
natural es vera seriosament perjudicada o cessara, aquesta seria impossible de substituir, factor 
que, en la pràctica, fa que el seu valor tendisca a l’infinit.  

A més dels cultius, la major part de la flora silvestre (fins a un 90 %) necessita la pol·linització a 
través d’animals per a reproduir-se i, per tant, altres serveis ecològics i els hàbitats naturals que 
els proporcionen depenen també –directament o indirectament– dels insectes pol·linitzadors. 

Les abelles –incloent-hi les de la mel, utilitzades en l’apicultura, i moltes espècies silvestres– són 
el grup de pol·linitzadors predominant i principal, des del punt de vista econòmic, a la majoria de 
regions geogràfiques. 
 

www.e-sm.net/svbg1esord10_02 
 

a) Quina és la proporció d’espècies que necessiten la pol·linització per animals? 

 

b) Quin és l’insecte predominant en aquestes pol·linitzacions, segons el text?  

 

c) L’article fa referència a unes pèrdues econòmiques. De quina quantitat s’hi parla? És una quantitat 
real? Per què?  

 

d) Quines espècies de plantes i animals serien les més perjudicades?  

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Unitat 10 El món de les plantes 

 La vida sense  les plantes 
Les plantes són éssers autòtrofs, és a dir, poden transformar les substàncies inorgàniques, com l’aigua, 
les sals minerals o el diòxid de carboni, en matèria orgànica, com també fan els lípids o els glúcids, per 
mitjà d’un mecanisme anomenat fotosíntesi. 

 

1. Observa atentament la il·lustració que mostra una cadena alimentària. 

 

                                     

a) Què creus que ocorreria en les cadenes tròfiques si desaparegueren les plantes? 

b) Dibuixa una cadena tròfica amb una rabosa, un conill i unes roselles. 

 

 

 

2. L’article següent parla sobre les possibles causes de l’extinció dels dinosaures al nostre 
planeta. 

Fa seixanta-cinc milions d’anys es va extingir l’últim dinosaure no aviari. Igual que els gegantescs 
mosasaures i plesiosaures als mars, i els pterosaures als cels. El plàncton, la base de la cadena 
alimentària de l’oceà, s’hi va veure molt afectat. Moltes famílies de braquiòpodes i esponges de 
mar van desaparéixer. Els restants ammonits de closca dura es van esfumar. Es va reduir la gran 
diversitat de taurons. Es va marcir la major part de la vegetació. En resum, es van eliminar més de 
la meitat de les espècies mundials. 

Què va causar aquesta massiva extinció que marca el final del cretaci i el començament del 
paleogen? 

Els científics solen coincidir entorn de dues hipòtesis que podrien explicar l’extinció en el cretaci: 
un impacte extraterrestre, per exemple un asteroide o un cometa, o un període de gran activitat 
volcànica. Qualsevol dels dos escenaris hauria ofegat els cels amb restes que van privar la Terra 
de l’energia del Sol, fenomen que va impedir la fotosíntesi i va estendre la destrucció per tota la 
cadena alimentària. Una vegada que la pols s’hi va assentar, els gasos d’efecte d’hivernacle, 
bloquejats a l’atmosfera, haurien provocat que s’hi disparara la temperatura: un sobtat canvi 
climàtic va destruir molta de la vida que va aconseguir sobreviure a la duradora foscor… 

www.e-sm.net/svbg1esord10_01 
 

 

 

 



 

 

 

 
a) Segons l’article, quina és la causa de l’extinció dels dinosaures? 

 

 

b) Creus que aquesta teoria pot ser certa? Per què? 

 

 

INSTRUCCIONS: 

Tots els exercicis es COPIEN i resolen en la llibreta i cal tindre 

molta cura en la presentació. 

 
 

Ahir vaig fer esta foto, aleshores observant el que veus, contesta: 
1.- Quants éssers vius hi ha a la foto 
2.- Fes la classificació taxonòmica de cadascú 
3.- Enumera las característiques de cada esser viu 
 


