
Hola, a tots i a totes. Us envie les respostes dels exercicis que féreu la setmana 

abans de pasqua per tal que els compareu amb els vostres, recordeu que la 

resposta es pot explicar de moltes maneres, el més important és que ho 

comprengueu. 

SOCIALS:   

TASCA 1: Correcció pàgina 85, exercicis 4 i 6. 

4. No, Espanya no es troba entre els països més poblats d'Europa.  Espanya 

està en el número 29 dins del rànquing de països més poblats del món.  

6. – Andalusia, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i 

Galícia.   Es troben a la costa mediterrània, a excepció de la Comunitat de 

Madrid, que està a l'interior del país, i Galícia, que es troba a la costa atlàntica.  

– La Rioja, Cantàbria, Navarra, Astúries i Extremadura.  Les grans ciutats es 

concentren al litoral mediterrani, a excepció de Madrid, Saragossa i Sevilla.  

– Els factors que afavoreixen la concentració de la població en un lloc són: les 

bones comunicacions per mar, aire i terra; el clima temperat, un relleu fàcil, 

l'estabilitat social, econòmica i política, les ofertes laborals…  Els factors que no 

afavoreixen la concentració de la població són els que enumerem tot seguit: les 

males comunicacions per aire, mar i terra, els climes extrems i els relleus 

abruptes, i també la inestabilitat social, econòmica i política.  

RECORDEU que la llibreta cal que estiga endreçada (poseu data, feu títols 

i mantingueu espai entre els exercicis). 

NATURALS:  

TASCA 1: Aquells i aquelles que falteu per enviar-me el treball de la planta cal 

que ho feu. 

TASCA 2: Correcció pàgina 64 i 65, exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

1. Les paraules que falten a l’esquema són les següents:  

Nutrició → fotosíntesi   

Reproducció → sexual            Altres → tubercles / bulbs  

● Les molses són plantes sense flors.  

● Les falagueres es reprodueixen per espores.  

● Amb la fotosíntesi, les plantes elaboren el seu propi aliment a les fulles i a les 

parts verdes.  

● Els estams són els òrgans reproductors masculins de les plantes amb flors.  



● Dins del pistil es troben els òvuls.  

● Quan una llavor germina naix una planta.  

2. Les plantes poden fabricar el seu aliment gràcies a la llum del Sol i al procés 

de la fotosíntesi, no poden desplaçar-se però sí captar certs canvis del seu 

entorn.  

Tenen en comú amb la resta d'éssers vius que naixen, s'alimenten i creixen, es 

reprodueixen i moren.  

3. Per poder fer la fotosíntesi, les plantes necessiten aigua, sals minerals, 

diòxid de carboni i llum.  

4. El calze i la corol·la són òrgans protectors. El pistil i l'estam són òrgans 

reproductors.  

5. Perquè puga germinar una llavor ha de trobar les condicions adequades 

d'humitat i temperatura.  

6.   a. Reproducció per espores.  

b. Reproducció per llavors.  

c. Reproducció per tubercles.  

d. Reproducció per bulbs.  

RECORDEU que la llibreta cal que estiga endreçada (poseu data, feu títols 

i mantingueu espai entre els exercicis). 

 


