
BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t d’ESO

T’has preguntat mai perquè passen alguns fenòmens que es donen al teu voltant? Vols saber que hi
ha darrere d’allò que l’ull no pot vore? És possible curar malalties que fins ara tenien mal
pronòstic? Les girafes sempre han tingut el coll tan llarg? D’on han eixit els fòssils de peixos que
hi ha a les muntanyes? Si teniu passió per la ciència, totes aquestes coses, i moltíssimes més, les
podreu descobrir en aquesta matèria de 4t d’ESO que té una durada de 3 hores setmanals i els blocs
temàtics que teniu a continuació, amb els quals, obtindreu resposta a moltes de les preguntes que
alguna vegada us haureu fet:

L’organització cel·lular dels éssers vius.

Herència i genètica.
Perquè Bart Simpson és del grup sanguini O si els
seus pares són del grup A? Sabies què és l’únic
dels germans que pot enrotllar la llengua amb la
forma de la lletra u? Proveu a fer-ho!

Com podeu saber si el vostre gos és de raça pura?
Perquè hi ha animals que tenen taques de diferent
color en el seu pelatge? Com és possible que hi
haja tantes varietats de tomaques?

Què és el daltonisme? Hi ha dones calbes? Perquè
algunes malalties només les pateixen els homes?

La informació i la manipulació
genètica.

Seria possible crear a Spiderman, o això només passa als còmics?

Sabíeu que la insulina que es punxen els diabètics la fabriquen

bacteris? Es poden obtindre organismes clònics? Què és un aliment

transgènic? Què és un bebé proveta?   I un nen bombolla?

El color de ulls blau es va originar fa entre 6000-10.000 anys com a

resultat d’una mutació genètica. Abans, tots els humans tenien els ulls

marrons. Eres tu un mutant?

L’origen i l’evolució de la vida. L’evolució és una teoria o un fet? Com va aparèixer la
vida a la terra? Perquè els organismes estan adaptats
al medi on viuen?

Les balenes han sigut sempre aquàtiques o abans
caminaven per la superfície de la terra? Continuen
havent-ne dinosaures vius a la terra? Com
apareixen les noves espècie



Estructura i dinàmica dels ecosistemes.

Cal protegir les espècies en perill

d’extinció? Perquè s’està reduint la

biodiversitat de la terra?

Quines relacions són més freqüents entre els organismes,
les de competència o les de cooperació?

Podria existir un planeta sense plantes? Per què alguns

animals hivernen? Tots els camps poden convertir-se en

boscos?

Com obtenen els organismes la matèria i l’energia que
necessiten per viure?

Estructura i dinàmica de la terra.
El nostre planeta ha sigut sempre com el veiem hui?

Què en sabem de l’interior de la terra?

Perquè canvia el relleu d’uns llocs a uns altres? Quin és l’origen
de les serralades?

Perquè hi ha zones del planeta amb més activitat sísmica i volcànica
que altres? Es poden prevenir aquests fenòmens?

Són els continents i oceans estructures permanents?

Es pot predir com serà la Terra en el futur?


