
Deures Recuperació CMC 2021

1. Escriu i explica breument els passos que coneguis del mètode científic.

2. Què és una galàxia? I un estel?

3.- Com va deduir Hubble que l’Univers s’estava expandint?

4.- Explica el procés de formació d’una estrella.

5.- Què és un forat negre?

6.- Explica quina teoria és més acceptada per explicar l’origen de l’Univers.

7.- Segons la teoria de la relativitat: el temps passa diferent en diferent situacions. En quina
situació passaria més lentament que com ens passa a nosaltres a la superfícies de la terra?

8.- Explica les idees clau de la teoria de la tectònica de plaques.

9.- Anomena i explica les diferents funcions vitals dels éssers vius?

10.- Explica la teoria de la generació espontània. Perquè no es considera vàlida en
l’actualitat.

11.- Explica breument la teoria d’Oparin actual sobre l’origen de la vida.

12.- Quan podem dir que dos organismes pertanyen a la mateixa espècie?

13.- Explica les principals arguments de la teoria de l’evolució.

14.- Explica el concepte de selecció natural de la teoria de l’evolució de Darwin.

15. La definició de salut següent és la definició de salut de la OMS? Què manca segons la
OMS?

“ESTAT FÍSIC I MENTAL EN QUÈ L’ORGANISME EXERCEIX NORMALMENT LES SEVES
FUNCIONS”

16. Explica la diferència entre malalties infeccioses i malalties no infeccioses.

17.- Enumera i explica breument quins mètodes hi ha per a prevenir les malalties
infeccioses?

18.- Quin mètode prevenció general diries que hi ha per algues de les malalties no
infeccioses?



19.- Si quan vas al metge perquè tens febre el metge et dona paracetamol, quin tipus
d’agent infecciós tens?

20.- Si quan vas al metge perquè tens febre el metge et dona antibiotic, quin tipus d’agent
infecciós tens?

21.- Explica la diferencia entre efectes aguts i efectes crònics d’una malaltia.

22.- Els factors que condicionen la salut son: La biología humana, la higiene, el medi
ambient, el sistema sanitari i l’estil de vida. Cada persona com a individu en quins d’aquest
factors pot influir per a intentar mantenir la seva salut?

23.- Explica què és un factor de risc d’una malaltia.

24. Enumera els tipus de recursos naturals que utilitzem les societats humanes.

25. Classifica en Renovables i en No Renovables les següents fonts d’energia: carbó,
hidràulica, biomassa, petroli, gas natural, urani, eòlica, geotèrmica, solar.

26.- Quins son els avantatges i els inconvenients de les fonts d’energia No Renovables.

27.- Quins son els avantatges i els inconvenients de les fonts d’energia Renovables.

28.- Perquè quan un porc que viu a la muntanya no contamina i els porcs d’una granja de
700 porcs al pla de Lleida si que contaminen? O no?

29.- Quan es parla de nanotecnologia, quines dues condicions ha de complir un material o
una tècnica per a ser nanotecnologia?

30.- Quines característiques té un superconductor? En quines condicions de temperatura
podem tenir superconductors?

31.- En quins dos camps tenen aplicació els superconductors?


