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«Tu ets el meu cel!», «Ets l’estel que m’il·lumina!». La Terra estava cansada de sentir, 
de llavis dels humans, aquestes al·lusions a altres astres. Reconeixia que ella era so-
lament un planeta, que no tenia llum pròpia, que girava al voltant del Sol, l’estel del 
qual depenia. Però sabia també que posseïa bonics paisatges i que en ella hi vivia la 
germana natura. A la Terra es donaven totes les condicions perquè hi germinés la 
vida. Per què, doncs, els éssers humans no l’apreciaven? Per què no feien servir el seu 
nom com a referència de bellesa? 

Adaptat de La melancolía de la Tierra de Mario Sánchez Bustos

L’ÉSSER HUMÀ           
A LA TERRA
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ET PROPOSEM UN REPTE

Observa les dues meitats del planeta que hi ha a 
la il·lustració:

a) Busca entre l’una i l’altra set diferències en re-
lació amb aquests termes: biodiversitat, conta-
minació, superpoblació, desforestació, impacte 
ambiental, desertització i equilibri.

b) Situa cada paraula a la meitat del planeta que li 
correspongui.

c) Redacta una frase en què surtin els termes que 
has situat a la meitat esquerra del planeta, i una 
altra en què surtin els que has situat a la meitat 
dreta.
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8 UNITAT 1

1 L’ésser humà és un ésser viu
Segur que alguna vegada t’has demanat què és un ésser humà.

1.1. Els éssers vius i el medi ambient
Com tots els éssers vius, els humans fem les funcions vitals que ja saps: nu-
trició, relació i reproducció. A més, necessitem uns recursos que obtenim del 
medi ambient.

El medi ambient ens proporciona l’espai que ens fa falta per dur a terme les 
nostres activitats i és el lloc on dipositem els nostres residus.

En depenem per a tot, del medi ambient. No es pot estar viu sense relacionar-
s’hi adequadament. Per això l’hem de respectar i protegir.

L’ésser humà és un ésser viu. Una de les moltes espècies d’animals que 
habiten la Terra.

El medi ambient és l’espai en què té lloc la vida dels éssers vius i amb el 
qual interactuem.

 RECORDA

El medi ambient no no-
més està format per 
éssers vius, sinó també 
per elements abiòtics, 
que no formen part dels 
éssers vius, i elements 
artificials.
Te’n pots informar més a 
l’adreça següent: http://
goo.gl/IaXt3i

ET PROPOSEM UN REPTE  1. La vida sense medi ambient

Sabries dir si és possible la vida sense medi ambient i per què?
Per esbrinar-ho, fes les tasques següents:
a) Elabora una llista amb cinc recursos indispensables per a tu, i indica on els obtens i com ho fas.
b) Digues cinc activitats que facis quotidianament i dos llocs on acostumis a anar (indica’n la 

localització).
c) Indica dos residus que generis habitualment i explica on els diposites.
d) Ara ja pots contestar a les preguntes següents: és possible la vida sense medi ambient?; per què?; 

quines funcions fa el medi ambient en relació amb els éssers vius?

Energia solar

Productors

Consumidors

Substàncies
minerals

Descomponedors
Figura 1.1. Elements biòtics                      
i abiòtics.
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9UNITAT 1

1.2. L’espècie Homo sapiens
Per estudiar els éssers vius és important aplicar-los els criteris de classifi-
cació adequats, anomenats categories taxonòmiques. Així podrem saber les 
seves característiques.

Per exemple, la nostra espècie, l’Homo sapiens, de la subespècie Homo sa-
piens sapiens, pertany al gènere Homo, de la família dels homínids.

Analitzem les característiques que tenim tots els humans:

• Som heteròtrofs: hem de prendre aliments elaborats per altres éssers vius.

• Som vertebrats: tenim columna vertebral.

• Som mamífers: les femelles de la nostra espècie tenen glàndules mamàries 
per alimentar les cries quan neixen.

• Som animals de sang calenta (homeoterms): tenim pèl al cos i podem con-
servar la calor corporal.

• Tenim reproducció vivípara: les nostres cries completen el desenvolupa-
ment embrionari dins del cos de la mare.

Vegem com podem classificar l’Homo sapiens:

L’espècie és una categoria taxonòmica que agrupa organismes semblants, 
que es poden reproduir entre ells i donar lloc a altres individus fèrtils.

SABIES QUE…

Les categories taxonòmi-
ques són grups en què 
es classifiquen els éssers 
vius jeràrquicament. Així, 
les espècies emparen-
tades s’agrupen en un 
gènere, els gèneres en 
famílies, etc.

1. Recorda i aplica els teus coneixements. Ara ens 
classificarem.
a ) Saps el significat del terme espècie? La clas-

sificació en espècies, és arbitrària o es basa 
en observacions sobre el comportament dels 
éssers vius?

b ) Busca i escriu almenys dues semblances i 
dues diferències entre la nostra espècie, 
Homo sapiens, i una espècie que triïs de la 

família dels homínids (orangutans, ximpanzés, 
goril·les, etc.).

c ) A quin gènere pertany la subespècie Homo 
sapiens sapiens? Indica dues espècies més 
que hagin pertangut a aquest gènere.

d ) Penses que el fet que l’ésser humà camini 
dret és un avenç en l’evolució de la nostra es-
pècie? Per què?

ACTIVITATS

Regne

Fílum o embrancament

Classe

Ordre

Família

Gènere

Espècie

Ordre
Primats

Subordre
Prosimii

Anthropoidea

Superfamília

Ceboidea
Cercopithecoidea

Hominoidea

Família

Pongidae
Hominidae

Gènere

Homo

Espècie

Homo habilis
Homo erectus (ergaster)
Homo neardenthalensis

Homo sapiens
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10 UNITAT 1

1.3. Singularitats de l’espècie            
humana
Consideres que hi ha alguna espècie de les que habiten la Terra que hagi            
provocat canvis substancials al planeta al llarg de la història? Què ens fa 
diferents?

A. L’ésser humà és un animal bípede

Un bípede és un animal que camina, habitualment, amb les dues extremi-
tats inferiors, potes o cames.

El fet de ser bípedes va permetre als éssers humans primitius utilitzar les 
mans lliurement, perquè ja no els feien falta per repenjar-se quan caminaven. 
Amb les mans, l’ésser humà va aprendre a fabricar i manejar eines. Així va néi-
xer la tecnologia.

Des de llavors, l’ésser humà utilitza els avenços tecnològics per obtenir recur-
sos, per satisfer les seves necessitats i adquirir nous coneixements, és a dir, 
aprendre.

Saps cap altre animal que sigui bípede? I que faci servir les mans?

 RECORDA

Ser bípede té avantatges:
• Augmenta el camp 

visual.
• Allibera les mans de la 

funció locomotriu, i as-
sumeixen funcions de 
manipulació.

• La locomoció és molt 
més eficaç energètica-
ment a llarg termini.

Però també desavantat-
ges:
• Redueix la velocitat de 

desplaçament.
• Limita l’agilitat.
Per saber-ne més co-
ses et pots informar en 
aquesta web:
http://goo.gl/18Pmb

 SABIES QUE…

Els instruments de pedra 
tallada de l’època pa-
leolítica representen els 
primers avenços tecnolò-
gics de la humanitat.
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11UNITAT 1

B. El cervell de l’ésser humà
L’ésser humà té un cervell molt desenvolupat. La complexitat d’aquest cervell 
és molt superior a la d’altres mamífers.

Es considera que l’evolució del cervell humà va ser possible gràcies a l’activitat 
duta a terme amb les mans, anomenada manipular.

VOCABULARI

Manipular. Manejar una 
cosa o treballar-hi amb 
les mans.

APRENEM A SER CIENTÍFICS 1. Analitzar les característiques que ens fan humans

Imagina’t que en una excavació arqueològica hem trobat les restes que hi ha il·lustrades tot seguit. 
Els científics ens han demanat ajuda per saber si entre aquestes restes n’hi pot haver cap que sigui 
específicament humana. Observa-les bé i digues-nos la teva opinió.

a) Quina és la primera característica que ens fa humans? Observa les mostres de peus que surten 
a les fotos i compara-les amb les d’un peu humà actual: el teu. Per assegurar-te’n bé, et pots 
descalçar.
Hi ha cap mostra que s’assembli al teu peu? Anota el nombre de cada mostra i explica com cami-
nava el subjecte al qual correspon aquesta mostra.

b) Ara mira’t atentament la mà. Fixa’t en el dit polze i anota el nombre de la mostra que correspon a 
una mà humana entre les restes arqueològiques que has de classificar.
Indica algunes de les coses que pots fer amb les mans. Per què et sembla que ets capaç de fer-les? 
De les mostres arqueològiques, quines pertanyen a individus que poden fer el mateix? Quines no 
hi pertanyen? Per què?

c) Hi ha cap dels cranis que sigui d’un Homo sapiens sapiens? Justifica la resposta.

En aquest fet hi va tenir un paper important el dit polze (polze 
oposable), que va permetre agafar objectes amb facilitat, fabricar 
eines complexes i fer moviments precisos, com escriure.

La interacció entre mà i cervell va ser determinant en l’evolució 
de l’ésser humà perquè va facilitar un augment en el nombre de 
connexions nervioses, que van permetre dur a terme activitats d’un 
grau més gran de dificultat.

Una altra de les característiques que ens fan específicament humans 
és que podem parlar. Parlar és un procés molt complex que ens 
permet aprendre, memoritzar i comunicar-nos. Quan ens comuniquem 
amb els nostres semblants compartim i augmentem els nostres 
coneixements i també els nostres vincles socials. Al cervell hi tenim 
zones especialitzades en aquesta activitat. Figura 1.2. Procés d’hominització.

FUNCIONES DEL CEREBRO
Control dela 
parte derecha

Lenguaje
hablado

Lenguaje
escrito

Lectura

Razonamiento

Capacidad para
los números

Control dela 
parte derecha

Sentido 
musical

Sentido 
del arte

Intuición

Imaginación

Formas
tridimensionales
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12 UNITAT 1

2 Breu història de l’ésser humà
Dividim la nostra història evolutiva en dos períodes: prehistòria i història.

2.1. La prehistòria
La prehistòria és el període que comprèn des que sorgeixen els primers homí-
nids fins que apareix l’escriptura, moment en què comença la història. Abraça 
dos grans períodes: el paleolític i el neolític.

 1.  El gràfic anterior és una línia de temps històric en 
què falten algunes dades que has de completar.
a ) Busca informació sobre avenços tecnològics 

fonamentals per a la humanitat. Tria’n cinc i 
situa’ls en l’època corresponent. N’has triat 
cap que correspongui al paleolític? Justifica 
la tria.

b ) Dibuixa a la teva llibreta una línia de temps sem-
blant i situa-hi els termes següents: nòmada, 
sedentari, superpoblació, foc, recol·lector, pe-
troli, comerç, agricultura, contaminació, canvi 
climàtic, pèrdua de biodiversitat. En treus cap 
conclusió interessant? Quina?

PENSA I REFLEXIONA

Desenvolupament Característiques Impacte en el medi ambient

Paleolític

És el període més antic i més llarg 
de la prehistòria. Es fan servir eines 
de pedra tallada.
L’ésser humà era recol·lector i caça-
dor. La seva vida era molt breu.

Per alimentar-se, l’ésser humà es 
desplaçava contínuament d’un lloc 
a un altre.
Utilitzava la seva energia muscular, 
el foc i les eines de pedra.
La seva capacitat tecnològica era 
mínima i no sabia lluitar contra les 
malalties.

La seva presència no alterava 
l’equilibri ambiental ni produïa can-
vis considerables en l’entorn.

Neolític

En aquest període es fan servir 
eines de pedra polida i sorgeixen 
l’agricultura i la ramaderia.
L’ésser humà va fer els seus primers 
descobriments tecnològics i els va 
aplicar a l’agricultura i la ramaderia.

Es va fer sedentari, i vivia perma-
nentment en un lloc.
Utilitzava l’energia del bestiar i 
canalitzava l’aigua per regar els 
cultius.

El dany a l’entorn era molt petit, si 
bé ja va començar a fer servir sòl 
natural per a l’agricultura.
Per això, hi va haver per primera 
vegada pèrdua de biodiversitat, ja 
que es van començar a substituir 
boscos per camps de cultiu.

Taula 1.1. La prehistòria.

Edat antiga Edat  
mitjana

Edat  
moderna

Edat  
contemporània

2-3 milions 
d’anys aC

3.500 anys 
aC Segle v Segle xv Segle xviii Segle xxi

Aparició de 
l’home

Aparició de 
l’escriptura

Caiguda de 
l’Imperi romà

Descobriment 
d’Amèrica

Revolució 
Francesa

Els nostres
dies

Prehistòria

 SABIES QUE…

La manera d’aconseguir 
un d’aquests recursos in-
dispensables, l’aliment, 
ha marcat la relació de 
l’ésser humà amb la na-
tura al llarg de la nostra 
història evolutiva.
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13UNITAT 1

2.2. La història
La història és el període que abraça des del començament de l’escriptura 
fins als nostres dies.

2. Identificar problemes ambientals.
Organitzeu-vos per grups. Cada grup ha de 
buscar informació sobre un dels problemes que 
s’acaben d’esmentar en el text. Tot seguit, respon 
a aquestes qüestions en relació amb el problema 
que heu triat:
a ) Per què és un problema? Quines són les cau-

ses més probables d’aquest problema? 

b ) Indica almenys tres de les conseqüències 
o riscos més evidents causats per aquest 
problema.

c ) Suggereix alguna solució i indica com pots 
contribuir personalment a posar-la en 
pràctica.

ACTIVITATS

Desenvolupament Impacte en el medi ambient

Edat antiga
Edat mitjana

Les millores tecnològiques 
van estar relacionades amb la 
fosa dels metalls i la construc-
ció d’eines: l’arada, l’aixada, la 
roda, etc.

Surten les ciutats i creix la població al seu voltant.
Es desenvolupa l’agricultura, la ramaderia, la mineria i el comerç.
Es fa servir la fusta, l’aire i l’aigua, entre altres mitjans, com a recursos 
energètics, i es destinen terres al pasturatge.
S’incrementa el dany al medi ambient, si bé encara passa desapercebut.

Edat moderna
Edat 

contemporània

Amb la Revolució Industrial, 
al començament d’aquesta 
època, es generalitza l’ús de 
combustibles fòssils.

Es desenvolupa la indústria, la tecnologia i la medicina.
Comença l’ús irresponsable de recursos naturals i combustibles.
S’inicia la superpoblació humana.
En aquest moment, els danys al planeta són greus, en forma de contamina-
ció generalitzada i esgotament dels recursos.
Sorgeixen malalties i riscos nous, com les fams i els fenòmens climàtics 
extrems.

Taula 1.2. La història.

Després de la Revolució Industrial sorgeixen els anomenats problemes am-
bientals globals, que es diuen així perquè afecten tot el planeta:

• Superpoblació humana.

• Canvi climàtic.

• Pèrdua de biodiversitat.

• Contaminació.

• Sobreexplotació de l’aigua.

• Reducció de la capa d’ozó.

• Desforestació i desertització.
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14 UNITAT 1

3 L’ésser humà necessita recursos
D’on obté els nutrients i l’energia que necessita per viure, l’ésser humà? Ha 
de menester només aliments o també un altre tipus de recursos? Com tots els 
éssers vius, l’ésser humà ha de fer servir diversos recursos naturals que obté 
del medi ambient.

3.1. L’ésser humà necessita aliments
Els aliments són els recursos que fan falta per dur a terme la funció de nutrició. 
Els éssers vius obtenen els nutrients i l’energia que necessiten de diverses 
maneres.

A. L’ésser humà és un animal omnívor
El fet que l’ésser humà si-
gui un animal omnívor li ha 
permès colonitzar molts te-
rritoris diferents i adaptar la 
seva dieta als recursos ali-
mentaris disponibles a cada 
lloc.

En vista de la dependèn-
cia que té dels anteriors 
graons de la piràmide de 
la cadena tròfica, la huma-
nitat va aplicar els seus pri-
mers avenços tecnològics a 
l’agricultura i la ramaderia. 
Així garantia als membres 
de la seva família o grup ob-
tenir prou aliment.

 SABIES QUE…

Els organismes autò-
trofs fabriquen els seus 
propis nutrients a partir 
de matèria inorgànica 
gràcies al procés de fo-
tosíntesi, pel qual sinte-
titzen nutrients utilitzant 
com a font d’energia la 
llum solar.
Els organismes heterò-
trofs depenen d’al-
tres organismes per 
alimentar-se.

 VOCABULARI

Adaptatiu. Que s’acostu-
ma o s’habitua a diverses 
situacions, climes, pro-
ductes, etc.
Piràmide de la cadena 
tròfica. Manera de re-
presentar l’equilibri dels 
ecosistemes. Cada graó 
es nodreix del graó o 
graons anteriors.
Colonitzar. «Envair» nous 
territoris.
Omnívor. Que es nodreix 
de tota classe d’aliments, 
és a dir que consumeix 
productes d’origen animal 
i vegetal.

Consumidors 
terciaris

Consumidors 
secundaris

Consumidors 
primaris

En la piràmide de la cadena tròfica, l’espècie 
humana es troba en el grup dels consumidors 
terciaris, que depèn dels graons anteriors per 
sobreviure perquè s’alimenta d’aquests altres 
graons.

Productors

Consumidors 
primaris

 2. La dieta d’un ésser humà.
a ) Busca els ingredients d’aquestes receptes: estofat de carn (dieta 

mediterrània) i tallarines amb gambes (dieta oriental). Ordena’ls en 
una taula, classificant-los segons l’origen (animal o vegetal). Fixa’t 
que en totes dues receptes hi ha ingredients tant d’origen animal 
com vegetal, i això confirma que l’ésser humà és omnívor. Saps cap 
més exemple d’animal omnívor?

b ) Quina conclusió en treus, del tipus de nutrició de l’ésser humà? 
Quin avantatge competitiu li aporta? Justifica la resposta.

PENSA I REFLEXIONA
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15UNITAT 1

B. Influència de l’ésser humà en la biodiversitat
El sorgiment de l’agricultura i la ramaderia va comportar la primera intervenció 
humana en el medi ambient, ja que per preparar camps de cultiu calia talar 
boscos. La substitució de boscos, en què la biodiversitat és molt elevada, per 
cultius, en què la varietat d’espècies és molt baixa, té com a conseqüència la 
disminució de la biodiversitat.

Quan disminueix la biodiversitat, moltes espècies es veuen desplaçades dels 
seus hàbitats o s’extingeixen, i es posa en perill l’equilibri ecològic a tot el pla-
neta. Una altra conseqüència d’aquesta pèrdua de biodiversitat és que es re-
dueix la capacitat de la Terra per alimentar els éssers vius i proveir els humans 
de matèries primeres.

La pèrdua de biodiversitat constitueix un problema ambiental d’àmbit global.

RECORDA

Un recurs natural és tot 
allò (aliments, aigua, aire, 
combustibles, matèries 
primeres, etc.) que la hu-
manitat obté de la natu-
ra per satisfer les seves 
necessitats.

APRENEM A SER CIENTÍFICS 2.  Investigar les conseqüències de la pèrdua  
de biodiversitat

Et proposem que analitzis detingudament aquestes imatges, en què cada fletxa vol dir ’és menjat per’. 
Tot seguit respon a aquestes qüestions:

a) Fixa’t en la imatge superior i ima-
gina’t que s’extingeixen les serps 
(pots ratllar o tapar el dibuix). In-
dica què li passarà a l’àguila, al co-
nill i a les pastures. Anota les teves 
conclusions.

b) Què passa en el gràfic anterior si desaparei-
xen el cuc o l’insecte? Anota i justifica les teves 
conclusions.

c) Copia a la teva llibreta l’esquema se-
güent, completa’l i aporta almenys dues 
conclusions pel que fa a la pèrdua de 
biodiversitat. Suggereix dues mesures 
per frenar-la.
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16 UNITAT 1

3.2. L’ésser humà necessita materials
A més de l’aigua i dels aliments, l’ésser humà ha de menester un altre tipus de 
recursos per sobreviure.

Avui dia, l’espècie humana fa servir una gran varietat de matèries primeres que 
transforma en productes i eines diversos.

Les matèries primeres són recursos naturals que procedeixen de l’entorn 
i que s’utilitzen per fabricar eines, maquinària o infraestructures.

3. Indica tres matèries primeres que coneguis i explica quins objectes o 
productes s’hi poden fabricar.

4. Localitza tres objectes que acostumis a fer servir o que tinguis a casa 
i explica a partir de quines matèries primeres s’han fabricat.

ACTIVITATS

 VOCABULARI

Eficient. Que fa o com-
pleix adequadament la 
seva funció.

Al mateix temps que l’agricultura i la ramaderia, van néixer les primeres comu-
nitats humanes estables, que presentaven dos avantatges extres:

• Protecció i defensa dels seus membres davant de depredadors i estranys.

• Organització i distribució del treball.

Tots aquests èxits van contribuir a fer, de mica en mica, que les comunitats 
fossin més eficients i disposessin de més i més bons recursos, eines i béns.

 SABIES QUE…

Al llarg de la història, a 
mesura que sortien no-
ves eines i invents, es 
duien a terme noves ac-
tivitats que feien la vida 
més còmoda i segura.
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17UNITAT 1

3.3. En societat ens calen                             
més recursos
Com a conseqüència dels avenços tecnològics i de la nostra capacitat 
d’aprendre, d’adaptar-nos a l’entorn i de fer servir els recursos que ens ofe-
reix aquest entorn, la població 
humana va començar a créixer 
de manera imparable. Necessi-
tava més terra per als cultius.

També li calia més espai per viu-
re i dur a terme les seves acti-
vitats, cada cop més variades i 
complexes. La vida dels éssers 
humans es feia cada vegada 
més sofisticada i, en conseqüèn-
cia, calien més i més recursos.

ET PROPOSEM UN REPTE  2. Interpreta un gràfic

Contesta a les preguntes següents:
a) Tria dos recursos naturals d’ús comú i 

dissenya’n el «cicle de vida» segons els 
passos que indica el gràfic. Dibuixa’l a 
la teva llibreta i anota les successives 
transformacions que es donen al final 
de cada fletxa.

b) Ara elimina la fletxa de reciclatge i in-
dica què passa en cada cas, al final del 
procés de consum, i també en relació 
amb la matèria primera de què proce-
deix. Quines conclusions en treus?

c) Explica tres qualitats d’un consumidor 
responsable.

 Producció               Transport

  Reciclatge               Consum

Reciclatge

Deixalla
Consumidor

Transporte

EmpaquetatgeProducció

Matèria prima

Distribuïdor/
Detallista

 3.  Observa aquest gràfic, que representa els percentatges d’in-
dividus que reciclen.
Indica, en relació amb 100 persones i d’acord amb les dades 
que mostra el gràfic, el nombre de consumidors molt responsa-
bles, poc responsables i irresponsables. 
En quin grup t’inclous?

PENSA I REFLEXIONA

Sempre

De vegades

Gairebé mai

Mai

0 %
35 %

45 %

20 %

SABIES QUE…

Al neolític, arran del sor-
giment de l’agricultura 
i la ramaderia, l’ésser 
humà s’assenta en els 
primers poblets i ciu-
tats. Llavors, al costat 
de la família i la tribu, 
sorgeixen noves formes 
d’organització social, que 
encara conservem.
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3.4. La Terra: un planeta superpoblat
Al llarg de l’evolució, la població humana s’ha incrementat progressivament. 
Malgrat això, aquest ascens del nombre d’individus ha estat espectacular des 
del segle xix fins als nostres dies, gràcies a la reducció de la mortalitat i a 
l’augment de l’esperança de vida.

Com a conseqüència d’això, s’ha incrementat considerablement la demanda 
de recursos naturals i matèries primeres, i aquest fet ha comportat un impacte 
ambiental més gran. És a dir, a causa de l’explosió demogràfica, la humanitat 
tendeix a explotar de manera excessiva els 
recursos naturals.

Tot plegat ha donat lloc a un seguit de pro-
blemes ambientals de caràcter global re-
lacionats amb aquesta situació:

• L’esgotament dels recursos, la qual 
cosa afecta tots els recursos naturals 
del planeta, incloent-hi l’aigua dolça i els 
aliments.

• La desigualtat en la distribució dels re-
cursos entre països rics i pobres, i fins i 
tot entre ciutadans d’un mateix país.

• La contaminació per residus derivats 
de l’ús inadequat o abusiu dels recur-
sos. Actualment, tots els medis del pla-
neta —sòl, aigua i atmosfera— estan 
contaminats.

 SABIES QUE…

La població humana ac-
tual és de més de 7 000 
milions d’individus i con-
tinua creixent. 
Per informar-te’n més 
bé pots consultar els en-
llaços següents: 
http://goo.gl/7WbsZ1

http://goo.gl/J3S8H3

http://goo.gl/EQ9MBW

http://goo.gl/cWwylr

APRENEM A SER CIENTÍFICS 3. Superpoblació humana

Investiguem sobre algunes conseqüències de la 
superpoblació humana.
a) Observa el gràfic i indica el nombre 

d’habitants de la Terra als anys 1650, 1900 
i 2000. Quants habitants et sembla que hi 
haurà a la Terra l’any 2050? Com ho saps?

b) Exposa per escrit, de manera resumida, una 
hipòtesi sobre el que pot passar els anys vi-
nents. Hi han de sortir els termes següents: 
any 2050, aigua, aliments, recursos, con-
taminació, espai, superpoblació humana i 
biodiversitat.

In
di

vi
du

s

Anys
0 1600
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6 000

8 000
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Creixement de la població mundial
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4 L’ésser humà necessita energia
Penses que l’Univers només està format de matèria? En realitat, no tot és matè-
ria, sinó que també hi ha una cosa que costa una mica més de definir: l’energia. 
Sabem que hi ha energia pertot arreu. En podem trobar d’emmagatzemada als 
cossos o circulant lliurement en forma de calor.

Per a l’ésser humà, l’energia és un recurs molt valuós. Per moure un objec-
te cal energia; per escalfar alguna cosa, també. Qualsevol canvi que hi ha a 
la natura es fa consumint o produint —és a dir, transformant— energia. Sense 
energia no hi ha res que sigui possible.

N’hi ha de molts tipus, d’energia; per exemple:
• Química, com la que emmagatzemem els éssers vius al nostre organisme.
• Elèctrica, com la que tenen els electrons quan circulen per un cable.
• Cinètica, que és la que acumulen els cossos en moviment.
• Potencial, que depèn de la massa i posició d’un cos.
• Tèrmica, que es propaga en forma de calor.
En realitat, qualsevol objecte de l’Univers és capaç d’emmagatzemar una 
quantitat d’energia proporcional a la massa d’aquest objecte. Einstein ho va 
expressar així:

Aquesta fórmula explica que un cos és capaç d’emmagatzemar l’energia (E) 
que resulta de multiplicar la massa (m) d’aquest cos per la velocitat de la llum 
(c) al quadrat.

Tenint en compte que la llum viatja a una velocitat de 300 000 km/s, cada ob-
jecte és capaç d’emmagatzemar una quantitat enorme d’energia.

L’energia és tot el que és capaç de modificar l’estat o la posició d’un cos.

ET PROPOSEM UN REPTE 3. Recordes les equivalències entre les unitats de mesura?

De vegades ens costa resoldre un problema perquè no posem atenció en una cosa molt important: 
les unitats en què hem expressat les mesures!
Has de mirar que no t’arribi a passar mai, això. Copia-ho a la teva llibreta i recorda les equivalències 
següents:
a) 1 m = 10 dm =  cm; 1 m = 1 000 mm. 
 Escriu altres equivalències de la unitat de longitud metre (m).
b) 1 m2 = 100 dm2 =  mm2. 
 Escriu altres equivalències de la unitat de superfície metre quadrat (m2).
c) La calor es mesura en calories (cal). Quantes calories hi ha en una kilocaloria (kcal)? Com ho saps?

SABIES QUE…

• Com més gran és la 
mida i la complexitat 
dels ésser vius, més 
energia necessiten.

• Un huracà produeix en 
10 minuts prou energia 
per igualar totes les 
reserves nuclears del 
món.

• Si un gram de matè-
ria es pogués conver-
tir completament en 
energia pura, i aques-
ta energia es fes ser-
vir per encendre una 
bombeta de 1 000 W, 
hi hauria prou energia 
per mantenir-la ence-
sa durant 2 850 anys, 
o sigui, des de l’època 
d’Homer fins avui dia.
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20 UNITAT 1

4.1. L’energia que procedeix del Sol
Gairebé tota l’energia disponible a la Terra ve del Sol. La percebem en forma 
de llum i calor. Aquesta energia és responsable, per exemple, de la pluja, del 
vent i de l’evaporació de l’aigua marina. A més, permet el desenvolupament de 
la vida a la Terra.

Per tot plegat, encara que no sigui del tot cert, diem que el Sol és una font 
inesgotable d’energia.

Ara bé: quina quantitat d’energia rebem exactament del Sol? La quantitat mi-
tjana d’energia que rebem del nostre estel és de 1,95 cal/cm2 min. Això vol dir 
que cada centímetre quadrat de la superfície terrestre rep 1,95 cal/min.

 VOCABULARI

Caloria (cal). Unitat de 
mesura de l’energia tè-
rmica. Es defineix com 
la quantitat d’energia 
necessària per elevar la 
temperatura d’un gram 
d’aigua un grau centí-
grad a una pressió d’una 
atmosfera.

1,95 cal/cm2 min

Àrea 
d’1 cm2  

1 UA

1,95 cal/cm2 min

Sobre l’energia, hi ha tres característiques importants que hem de recordar:

• L’energia no es crea ni es destrueix, sinó que només es transforma.

• Quan utilitzem certa quantitat d’energia, no s’aprofita tota. Una part 
d’aquesta energia es perd en forma de calor.

• Els éssers vius intercanviem matèria i energia amb el medi ambient gràcies a 
una de les nostres funcions vitals: la nutrició.

Figura 1.3. La llum es propaga en 
totes direccions.

5. Llegeix atentament les tres característiques que 
hem de recordar de l’energia i explica les trans-
formacions energètiques que es produeixen en la 
il·lustració.

6. Un jardí de 10 m2, un dia d’hivern en què hi ha 6 h 
de llum, rep les calories següents:
10 m2 són 105 cm2; 6 h són 360 min. Per tant, el jardí 
de 10 m2 rep  195 cal/cm2 min × 105 cm2 × 360 min = 
= 70 200 × 105 cal. 
a ) En un dia d’estiu en què hi ha 16 h de llum, quan-

tes calories rebrà el mateix jardí? (Expressa el 
resultat també en kilocalories.) Quina conclusió 
en treus? 

ACTIVITATS
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21UNITAT 1

4.2. L’energia dels aliments 
Quan ens nodrim, els éssers vius distribuïm l’energia que contenen els nu-
trients de la manera següent:

• Una part es fa servir per renovar i construir noves estructures en 
l’organisme.

• Una altra part es fa servir per mantenir la temperatura i fer diverses 
funcions.

• I una altra part es perd en forma de calor.

4.3. L’energia es transforma
Segurament, la primera transformació d’energia que l’ésser humà va aprendre a 
utilitzar va ser el foc, gràcies al qual podia aprofitar la calor de la combustió de 
la fusta per escalfar-se, cuinar, defensar-se dels depredadors i caçar.

Aquests descobriments pràctics van facilitar als humans primitius l’adquisició 
progressiva de nous coneixements.

A partir de llavors, s’ha mantingut el vincle entre coneixement i avenç 
tecnològic.

SABIES QUE…

Una part de l’energia 
que ens aporten els ali-
ments la fem servir per 
mantenir la temperatura 
corporal. Per comprovar-
ho, toca la mà del teu 
company de pupitre: la 
trobaràs temperada. Ara 
toca la pota del pupitre. 
Què observes?

7. El viatge de l’energia.
a ) Observa la imatge superior i tria una de les «rutes» marcades per 

les fletxes.
  Numera i anomena totes les transformacions energètiques que re-

coneguis en la figura.
b ) Quines formes d’energia coneixes? Quines formes d’energia et 

sembla que coneix l’home des de fa més temps? Quines ha desco-
bert en els dos últims segles?

ACTIVITATS RECORDA

La funció de nutrició per-
met als éssers vius inter-
canviar matèria i energia 
amb el medi ambient. És 
una de les nostres fun-
cions vitals. Els nutrients 
que hi ha en els aliments 
són els portadors de 
l’energia que necessitem.
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4.4. Aprofitem diverses formes 
d’energia
A mesura que creixia el nombre d’individus de la nostra espècie i la societat es 
feia més complexa, augmentava la necessitat d’energia.

L’home inventava màquines capaces de transformar energia. Així, van anar 
sortint els molins de vent, els vaixells de vela i altres artefactes que aprofiten 
diversos tipus d’energia.

A partir del segle xviii, gràcies a invents com la màquina de vapor o el motor 
d’explosió, es va generalitzar el consum de combustibles fòssils: el carbó i el petroli.

Tots aquests combustibles fòssils comparteixen una característica: són el re-
sultat de l’emmagatzematge de l’energia solar que hi ha hagut a la Terra durant 
milions de anys.

 RECORDA

Ja saps que l’energia ni 
es crea ni es destrueix, 
sinó que només es trans-
forma. Aquest és el prin-
cipi de conservació de 
l’energia, en el qual es 
basa el funcionament de 
les màquines.

8. Copia a la teva llibreta aquest text i completa’l 
utilitzant les paraules següents: carbó, fossilitza-
ció, combustible i restes vegetals.
El  és una substància lleugera, de color 
negre, que procedeix de la   de   .  
El  s’utilitza com a  en la indús-
tria, en les centrals tèrmiques i en les calefaccions 
domèstiques. Hi ha quatre tipus de : 
antracita, hulla, lignit i torba.

9. Indica si les frases següents són certes o falses. 
Justifica la resposta.
a ) El petroli és un recurs energètic renovable.
b ) El carbó és un combustible fòssil.
c ) La gasolina és un combustible derivat del 

carbó.
d ) Els combustibles fòssils es van formar i acu-

mular fa milions d’anys a la Terra.

ACTIVITATS

Figura 1.4. L’energia (eòlica) pot ser transformada en energia mecànica o moviment.

Figura 1.5. L’energia dels combustibles també es pot transformar en moviment, com en la màquina de 
vapor.

 SABIES QUE…

El carbó i el petroli es 
consideren recursos 
energètics no renova-
bles, ja que es poden es-
gotar pel fet que el seu 
procés de formació en la 
geosfera, a partir de res-
tes orgàniques, és extre-
mament lent.
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A. En què consisteix la combustió?
Els combustibles fòssils, a més de ser no renovables, presenten una altra ca-
racterística comuna: per alliberar l’energia que contenen han d’experimentar 
un procés de combustió; per això es diuen així.

La combustió consisteix a barrejar un combustible amb oxigen. Com a con-
seqüència d’aquesta reacció d’oxidació s’allibera energia, a més de diòxid de 
carboni i altres residus que s’acumulen en l’atmosfera.

Durant la respiració cel·lular també s’obté energia mitjançant l’oxidació dels 
nutrients dels aliments. Per tant, el procés de combustió té algunes semblan-
ces amb el procés de respiració dels organismes heteròtrofs.

Combustibles + oxigen (combustió) → Energia + calor + diòxid de carboni + residus. 
Aliments + oxigen (respiració) → Nutrients + energia + calor + diòxid de carboni + residus + 
+ aigua.

Com a conseqüència de les grans quantitats de combustibles consumits 
avui dia per les activitats humanes, es produeixen residus que contaminen 
l’atmosfera, les aigües i els sòls del planeta.

A més, s’emet un gas a 
l’atmosfera, el diòxid de 
carboni, que és responsa-
ble, al costat d’altres gasos, 
de l’increment de l’efecte 
hivernacle, que al seu torn 
és la causa de l’anomenat 
canvi climàtic a la Terra. 
Es tracta de dos proble-
mes ambientals globals 
provocats per l’activitat 
humana.

SABIES QUE…

L’efecte hivernacle con-
sisteix en la pujada de la 
temperatura del plane-
ta que es produeix com 
a resultat de l’augment 
de concentració en 
l’atmosfera d’alguns ga-
sos com el diòxid de 
carboni.
Informa-te’n més visitant 
l’enllaç següent:
http://goo.gl/pqjXBa

Figura 1.6. Emissió de gasos contaminants a l’atmosfera.

 4.  Observa detingudament les equacions anteriors 
i indica:

a ) Tres semblances entre combustió i respiració.

b ) Una diferència entre combustió i respiració.

c ) Dos problemes ambientals globals causats 
per l’ús abusiu de combustibles fòssils.

d ) Saps cap combustible fòssil que es faci servir 
en les calefaccions de molts edificis?

e ) Quins productes o serveis utilitza cada dia 
la teva família que requereixin el consum 
d’algun combustible fòssil?

f ) Se t’acudeix alguna manera per què la huma-
nitat no faci servir tant petroli o carbó?

PENSA I REFLEXIONA
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APRENEM A SER CIENTÍFICS 4. Efecte hivernacle i canvi climàtic

Ara ens informarem i traurem conclusions sobre l’efecte hivernacle i el canvi climàtic.

La Terra: com més va, pitjor

La concentració de gasos d’efecte hivernacle arriba a un altre màxim històric

En lloc de millorar, la salut de la Terra empitjora. L’any 2013, la concentració de CO2, el gas que contri-
bueix més a l’escalfament global, va arribar a un altre màxim…, un 142 % més que abans de la revolució 
industrial. L’increment va ser el més gran dels registrats en els últims 30 anys. […] L’últim informe de 
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) indica que també va augmentar la concentració de dos 
gasos més d’efecte hivernacle, el metà i l’òxid nitrós.

Les dades són, una vegada més, molt preocupants. Se’n desprèn que hem entrat en una dinàmica que 
pot accelerar el canvi climàtic […]. La biosfera, que hauria d’absorbir una quarta part dels gasos, cada 
vegada està més saturada, i els oceans, l’altre gran amortidor, pateixen un procés d’acidificació sense 
precedents […].

Extracte del diari El País, 12 de setembre del 2014
Llegeix atentament el fragment de la notí-
cia, observa la imatge superior i respon:
a) A més del CO2, hi ha més gasos que 

augmentin l’efecte hivernacle? Quins? 
D’on procedeixen?

b) Quants problemes ambientals globals 
s’esmenten en el text? Indica’ls.

c) Quins elements haurien d’esmorteir el 
procés i per què no ho poden fer?

d) Per què la biosfera no pot absorbir 
l’excés de CO2?

e) Quin és l’organisme internacional encar-
regat d’informar d’aquest tema?

Una part de la radiació infraroja
que prové de la Terra és retinguda

i retornada pels gasos de l'efecte hivernacle

Rajos
infrarojos

CFC
META Ozó de super�cie

CO2
Òxids de nitrogen

Radiació
solar

Gasos d'efecte hivernacle

 5. Respon:
a ) Què vol dir que la concentració de CO2 en 

l’atmosfera és del 142 % sobre els valors 
d’abans de la Revolució Industrial? Explica-ho 
efectuant els càlculs matemàtics que calguin.

b ) Per què en aquest procés s’agafa com a re-
ferència la Revolució Industrial?

c ) Comenta la frase següent: «Problema global, 
solució global».

d ) Saps cap procés natural que faci servir el CO2 
com a matèria primera? Explica com funciona 
i quins éssers vius el poden dur a terme.

e ) Inventa’t un final feliç per a aquesta notícia i 
redacta’l a la teva llibreta.

PENSA I REFLEXIONA
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4.5. Els recursos energètics renovables
Els recursos energètics no renovables, com els combustibles fòssils, a més 
dels problemes ambientals que causen, tenen un desavantatge: com que són 
limitats, es poden esgotar.

La gran demanda d’aquest tipus de combustibles, sobretot del petroli i el gas, ha 
encarit el preu d’aquests productes i ha estat en l’origen de nombroses guerres.

D’altra banda, sabem que la societat, tal com la coneixem, no seria possible 
sense energia. Per això, davant la perspectiva de l’esgotament dels combus-
tibles, els científics busquen alternatives tecnològiques per capturar i aprofi-
tar altres formes d’energia, com les que procedeixen del Sol o de la gravetat 
terrestre.

D’aquest tipus de recursos naturals se’n diuen recursos energètics renova-
bles, perquè no s’esgotaran mentre hi hagi el Sol. També se’n diuen energies 
netes, ja que no produeixen residus. Són les següents: solar, eòlica, hidràulica 
i geotèrmica.

RECORDA

• L’energia és tot el que 
és capaç de modificar 
l’estat o la posició d’un 
cos.

• L’energia és imprescin-
dible. Sense energia 
no hi ha res que sigui 
possible.

ET PROPOSEM UN REPTE  4. L’energia en el llenguatge

En algunes expressions lingüístiques comunes, fem servir idees sobre l’energia. En saps cap?
a) Interpreta les expressions següents: «Que rigui la gent i que jo vagi calent», «Carregar les piles».
b) Posa un exemple d’ús de cadascuna d’aquestes expressions que justifiqui la teva interpretació.
c) Saps cap més expressió semblant? Escriu-la i explica’n el significat.

Energies renovables

Residus animals

Residus vegetals i cultius

Residus industrials

Residus urbans

Pico

Micro

Mini

Petites

Instal·lació aïllada

Parcs eòlics

Tèrmica
• Activa
• Passiva

Fotovoltaica
• Autoconsum
•  Integrada en una xarxa elèctrica

10. Dels següents recursos energètics, tria els que 
són renovables:
Mareomotriu, eòlica, butà, solar, hidroelèctrica, 
nuclear, carbó, gas.
a ) Quin tipus d’energies et sembla que són més 

contaminants? Per què?

b ) Has vist instal·lacions que aprofitin l’energia 
solar o l’eòlica? On? Tenen cap impacte en el 
paisatge? De quina mena és, aquest impacte?

c ) Investiga-ho pel teu compte i explica-ho rao-
nant la resposta.

ACTIVITATS

BiomassaSolar Eòlica Minihidràulica
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4.6. Els recursos energètics 
potencialment renovables
Si recordes l’equació d’Einstein que hem explicat al principi del tema, E = m c2, 
entendràs que qualsevol quantitat de matèria es pot transformar en energia.

La biomassa es fa servir per a la calefacció domèstica (llenya i derivats), per 
generar electricitat o per obtenir bioetanol a partir de diversos cultius (blat de 
moro, canya de sucre).

Consideres que la fusta és un recurs renovable? Potser consideres que és no 
renovable? O potser que és potencialment renovable?

Per resoldre aquest enigma n’hi ha prou que et fixis atentament en aquesta 
il·lustració:

La biomassa, o matèria viva, és la quantitat d’energia que tots els cossos, 
també els éssers vius, emmagatzemen a l’organisme.

La necromassa és l’energia emmagatzemada en el sòl fèrtil, en forma de 
restes orgàniques.

 VOCABULARI

Potencialment. Dit d’una
cosa que pot arribar a 
passar si es donen certes 
condicions.
Enigma. Cosa que no es 
pot entendre o explicar.
Necromassa. Matèria or-
gànica sense vida em-
magatzemada en els sòls 
fèrtils.
Temps de renovació.
Període de temps que 
correspon al cicle de 
vida d’una població o re-
curs. L’hem de respectar 
per evitar-ne l’extinció o 
l’esgotament.

 6.  Observa el gràfic de sobre i aplica els teus 
coneixements:
a ) Hem de considerar que el sòl fèrtil és un re-

curs renovable? Justifica la resposta.
b ) Explica el significat del següent anunci pu-

blicitari: «Pez-queñines no, gracias. Hay que 

dejarlos crecer». Et serà més fàcil situant el 
recurs «pez-queñines» en el requadre corres-
ponent de la il·lustració de sobre.

c ) Busca i comenta algun altre eslògan disse-
nyat per protegir un recurs natural.

PENSA I REFLEXIONA

Alguns recursos naturals es renoven seguint cicles de més o menys durada. 
Si es completa el cicle, anomenat temps de renovació, es considera que el 
recurs és renovable. Si no es respecta aquest període de renovació, però, es 
comporta com a no renovable i s’esgota.

Figura 1.7. Classificació dels recursos 
naturals.

Recursos naturals

Energia 
solar 

directa

Vents,               
marees, fluxos 

d’aigua

Aire fresc Aigua fresca Combustibles 
fòssils

Minerals

Terra fèrtil Plantes i animals 
(biodiversitat)

Renovables Parcialment renovables No renovables
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27UNITAT 1

 7.  L’energia nuclear: solució o problema?

Informa’t i decideix com a ciutadà responsable.

Com a ciutadans, hem d’estar preparats per pren-
dre decisions importants, basant-nos en els nos-
tres coneixements científics i tecnològics.

Et proposem el dilema següent: «Davant el pro-
blema d’esgotament dels recursos energètics, 
l’energia nuclear és la solució o és un problema?». 
Volem saber la teva opinió sobre l’ús d’aquesta 
forma d’energia no renovable.

a ) En primer lloc, ens hem d’informar.

Què és l’energia nuclear?

Comencem definint l’energia nuclear com el tipus 
d’energia que s’allibera a partir de les reaccions 
nuclears. L’ésser humà aprofita aquesta energia 
amb diverses finalitats, com, per exemple, obtenir 
energia elèctrica, mecànica i tèrmica que després 
utilitza de diverses maneres.

També te’n pots informar a la xarxa per mitjà 
d’aquests enllaços o d’altres que triïs tu: 

http://definicion.de/energia-nuclear/

http://goo.gl/d3Z9Gd

http://goo.gl/SKQkmb

b ) En segon lloc, hem de valorar acuradament 
tant els avantatges com els desavantatges 
d’aquesta energia.

Per organitzar les dades que obtinguis, et propo-
sem que elaboris una taula en què anotis, en dues 
columnes diferents, tres avantatges i tres des-
avantatges de l’energia nuclear. Pots llegir el text 
següent, i informar-te en els enllaços que t’hem 
proposat.

Avantatges i desavantatges de l’energia nuclear

D’entrada, convé aclarir que l’energia nuclear re-
sulta summament avantatjosa en nombrosos as-
pectes. Avui dia s’ha de tenir en compte, ja que 
és font de bona part de l’energia elèctrica que 
consumim cada dia. De fet, a la Unió Europea un 
terç de l’energia elèctrica utilitzada s’obté gràcies 

a l’energia nuclear. S’evita així que s’emetin a 
l’atmosfera uns 700 milions de tones de CO2.

Pel que fa als desavantatges, cada vegada la co-
munitat internacional és més conscient dels riscos 
d’accidents nuclears. Les catàstrofes de Txernòbil, 
el 1986, i la més recent de Fukushima són exem-
ples dels perills que comporta. Si no es prenen les 
mesures de seguretat necessàries, el risc per a la 
humanitat és enorme.

c ) En tercer lloc, has de valorar els avantatges 
i desavantatges que has triat i prendre una 
decisió.

d ) Finalment, saps cap lloc al sistema solar 
en què es produeixin reaccions nuclears? 
I a l’Univers? Busca informació per saber 
si aquesta energia nuclear pot fer servei a 
l’ésser humà.

Què en penses, de l’ús de l’energia nuclear? Es-
tàs d’acord a fer-la servir o et sembla que val més 
que no? Per què?

Segons la decisió que hagis pres, dissenya un car-
tell amb símbols adequats per ressaltar la idea 
que vols transmetre. Busca imatges que t’agradin 
per il·lustrar-ho!

PENSA I REFLEXIONA
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28 UNITAT 1

5 L’ésser humà necessita espai
Tots els cossos que existeixen ocupen un espai. De la quantitat d’espai que 
ocupa un objecte també se’n diu volum.

Per calcular el volum d’un objecte, els matemàtics fan servir diverses fórmules. 
Per exemple, si vols determinar el volum d’un ortòedre, has de prendre les me-
sures següents: el que fa d’alt, el que fa de llarg i el que fa d’ample. Després, 
has de multiplicar les tres mesures. El resultat és el volum, o quantitat d’espai 
que ocupa un cos. S’expressa en metres cúbics (m3), decímetres cúbics (dm3), 
centímetres cúbics (cm3), etc.

La fórmula matemàtica corresponent és la següent: V = l × l × l = l3

Els éssers humans també ocupem espai per dur a terme les nostres activitats.

5.1. L’espai que necessita l’espècie 
humana
L’espai que ens fa falta per portar a terme les nostres activitats és un dels re-
cursos que obtenim del medi ambient. Per calcular-lo es fa servir el concepte 
de petjada ecològica.

La petjada ecològica es mesura en hectàrees per habitant i permet calcular 
l’impacte que deixa en el medi ambient l’ésser humà quan utilitza els seus 
recursos.
A mesura que la població humana ha crescut, també ho ha fet la necessitat 
d’espai per viure i dur a terme moltes activitats.
Aquest espai, que també es diu paisatge, es refereix a l’extensió de terreny 
vista des d’un lloc determinat.
Segons els elements que hi podem identificar, aquest paisatge es pot qualifi-
car de natural, humanitzat, rural, rocós, industrial, geològic i urbà, entre molts 
altres qualificatius.
El paisatge humanitzat per excel·lència és l’urbà, més conegut per nosaltres 
com a ciutat.

La petjada ecològica és l’impacte que causa en el medi ambient l’ésser 
humà quan utilitza els seus recursos.

 RECORDA

La paraula espai significa 
‘tot el que ens envolta’. 
Aquest terme es refe-
reix a diversos conceptes 
en diferents disciplines. 
Per exemple, a l’espai 
geogràfic. 
En el nostre cas, quan 
ens referim a la quan-
titat d’espai que ocupa 
un objecte, ens acostem 
al concepte matemàtic 
d’espai, és a dir, el volum.

Figura 1.8. Paisatge natural i urbà.
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5.2.  Els impactes en el paisatge
Una de les conseqüències de l’ús de l’espai com a recurs és la transformació 
del paisatge natural en diversos tipus de paisatge humanitzat.

La humanització del paisatge sol comportar, entre altres, les conseqüències 
següents:

11. Busca quatre imatges o fotografies dels paisatges 
següents (en pots fer servir alguna de les que hi ha 
en la il·lustració de sobre): un bosc, un cultiu, un de-
sert i una ciutat. A més, en cadascuna d’aquestes 
imatges o fotografies indica-hi el següent:
a ) Les plantes i els animals que hi ha.
b ) La teva opinió, justificada, sobre el grau de 

biodiversitat natural que mostren. És a dir, si 
és alt, baix o nul.

c ) La intervenció humana sobre el paisat-
ge analitzat. Per exemple: desforestació i 
contaminació.

d ) Hi trobes cap coincidència? Quina conclusió 
en treus? Justifica la resposta.

12. Busca informació i indica exemples d’espècies 
en perill d’extinció a tot el planeta, d’una banda, 
i a la península Ibèrica, de l’altra.

ACTIVITATS

VOCABULARI

Desforestació. Procés pel 
qual l’ésser humà, en 
talar els arbres, elimina 
la coberta vegetal d’un 
territori. 
Desertització. Procés de
degradació del sòl pel 
qual perd l’aigua i els nu-
trients i es transforma en 
un desert.

Aquests són alguns dels indicadors del que en diem impacte ambiental, que 
és l’efecte causat per l’activitat humana sobre el medi ambient.

Pèrdua de 
biodiversitat

Elevada 
contaminació

Problemes de 
desforestació i 
desertització

Pèrdua de 
l’equilibri 
ecològic

Pèrdua de la 
qualitat visual 
del paisatge
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30 UNITAT 1

5.3. Els humans necessitem el sòl
El medi que es veu més afectat per la urgent necessitat d’espai per a les acti-
vitats humanes és el sòl.

El sòl és el suport de la vida a la Terra. L’estabilitat d’aquest medi és impres-
cindible per mantenir la vida al nostre planeta, ja que compleix les funcions 
següents:

• Emmagatzema grans quantitats de ne-
cromassa i de sals minerals inorgàni-
ques que els vegetals utilitzen per fer 
la fotosíntesi després d’absorbir-les per 
l’arrel dissoltes en aigua.

• És l’hàbitat de trossejadors, desin-
tegradors i mineralitzadors, orga-
nismes encarregats d’aprofitar les 
últimes restes de nutrients que no fan 
servei a altres éssers vius. Parlem dels 
fongs, els «cucs», els bacteris i altres 
microorganismes.

Per dur a terme aquestes funcions, el sòl:

• Ha d’absorbir l’oxigen, l’aigua i els resi-
dus que requereixen els «habitants del 
sòl» per nodrir-se.

• Ha de disposar d’una cobertura vegetal d’arbres i plantes que faciliti la foto-
síntesi i dificulti la desertització.

La desforestació i la desertització, però, com també la construcció d’infraes-
tructures (edificis, carreteres o indústries), impedeixen que el sòl emmagatze-
mi nutrients, aigua i oxigen.

 SABIES QUE…

El sòl té moltes funcions:
Actua com a suport de 
les activitats humanes i 
com a sistema dinàmic 
en el qual tenen lloc pro-
cessos molt importants 
per a la vida, com em-
magatzemar nutrients, 
sals minerals i aigua, i 
intercanviar oxigen amb 
l’atmosfera. Al sòl també 
s’hi produeix la descom-
posició i mineralització 
de restes orgàniques.
Per informar-te’n més 
pots consultar l’enllaç 
següent:
http://goo.gl/IpsBAP

 8.   Què podries fer per cuidar el sòl? Indica un propòsit que pensis com-
plir amb aquesta finalitat.

PENSA I REFLEXIONA

13. Defineix els termes següents: desintegrador, fèrtil, horitzó, filtració i 
infraestructura.

14. Indica les funcions d’un sòl fèrtil. El consideres un recurs renovable? 
Per què?

ACTIVITATS

Figura 1.9. El sòl i els seus habitants.
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31UNITAT 1

El sòl triga desenes de milers d’anys a formar-se. Per això s’ha de considerar un 
recurs no renovable. Hem de protegir i cuidar el sòl.

APRENEM A SER CIENTÍFICS 5. Descobrim algunes de les propietats del sòl

Amb aquesta senzilla activitat descobrirem de les propietats del sòl.
Et faran falta:
a) Dues mostres de sòl, una de les quals ha de ser de gra gruixut (sorrenc), i l’altra, de gra fi.
b) Una lupa de mà o, si pot ser, una lupa binocular, i mig foli de paper mil·limetrat o un regle.
c) Dues plaques de Petri, vidres de rellotge o, si no en tens, dues tapes petites. Un comptagotes i 

aigua.
Què has de fer?
1. Has d’estendre en el paper mil·limetrat una part de la mostra de sòl, mesurar amb el regle i mirar 

amb la lupa la mida mitjana dels grans que formen el sòl.
2. Has de recollir les dades en una taula de dues columnes, una per cada mostra de sòl. Indica el 

tipus de sòl a què correspon cada mostra.
3. Has de situar una part de cada mostra en una placa de Petri. Afegeix-hi unes gotes d’aigua i mira 

amb la lupa el que hi passa. En la taula que has dibuixat anota-hi les teves observacions.
Ara contesta:
a) De les dues mostres de sòl, quina reté aigua? Com ho saps?
b) En quin dels dos sòls que has observat et sembla que hi pot haver vida i en quin et sembla que 

no? Justifica la resposta.
c) Hi ha cap de les mostres que et faci pensar en una platja o un desert? Quina i per què?
d) Elabora una breu hipòtesi sobre les conseqüències de la desertització i escriu-la.

El vent, la pluja, 
les gelades, etc., 

meteoritzen la roca 
i la trenquen.

Barreja de trossos de roques, 
aigua, sals minerals 
i restes d’éssers vius.

Els éssers vius 
i les arrels de les plantes 

contribueixen a aquest procés 
i depositen les seves restes.

Figura 1.10. Procés de formació del sòl.

VOCABULARI

Edafologia. Ciència que 
estudia la composició i 
naturalesa del sòl.
Edafogènesi. Procés de 
formació i desenvolupa-
ment dels sòls.
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32 UNITAT 1

6 L’ésser humà produeix residus
Ets conscient de la quantitat de residus que produïm, d’on surten i per què la 
natura no és capaç d’absorbir-los?

Quan fem servir un determinat recurs, tant si és un nutrient com un recurs 
energètic o material, costa molt d’aconseguir una eficiència d’ús del cent per 
cent. Això vol dir que aquest recurs no es fa servir mai del tot. De cada material 
o recurs sempre n’hi ha una part que no s’aprofita, com, per exemple, la closca 
d’una nou, l’envàs del suc o un mocador de paper usat.

Els éssers vius dipositem els residus que produïm en el medi ambient. 
D’aquests residus, n’hi ha que els fan servir altres organismes vius —són els 
residus biodegradables— i n’hi ha que són reciclats de manera natural. Quan el 
medi ambient, però, no pot degradar o reciclar els residus que s’hi dipositen, 
s’emmagatzemen i causen un greu problema: la contaminació.

Un residu és la part d’un recurs que no es fa servir.

Avui dia, la contaminació constitueix un problema ambiental global, ja que 
afecta tots els medis del planeta Terra: el sòl, l’aigua i l’atmosfera. Produïm més 
residus dels que la Terra pot reciclar o regenerar.

Quan el medi ambient està contaminat perd les qualitats i, fins i tot, la capa-
citat per mantenir la vida.

 VOCABULARI

Biodegradable. Substàn-
cia que es pot desinte-
grar per l’acció biològi-
ca, és a dir, aquella que 
els organismes desinte-
gradors transformen en 
substàncies més simples 
en condicions ambientals 
naturals.

ET PROPOSEM UN REPTE 5. El problema del plàstic

El plàstic, és un material biodegradable? Llegeix la següent notícia sobre les illes de plàstics a l’oceà:  
http://goo.gl/P2h7ZD
a) Indica dues de les causes per les quals hi ha tanta acumulació de plàstic als oceans i dues conse-

qüències derivades d’aquesta acumulació.
b) Proposa mesures per pal·liar aquest problema.
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6.1. Els residus i els tipus de residus
Els residus que produïm es poden classificar de diverses maneres: segons la 
procedència, segons l’estat físic, segons la perillositat, etc.

Per exemple, l’ésser humà origina aquests dos tipus de residus:

• Els derivats de la seva activitat com a ésser viu i la seva organització social.

• Els derivats de les seves activitats econòmiques, tecnològiques i industrials.

En la il·lustració següent es mostren alguns dels tipus de residus més comuns. 
En consideres cap de perillós? Quins?

Hi ha dos factors més que compliquen 
la situació:

• En algunes zones del planeta, el vo-
lum de població humana és desor-
bitat, de manera que la quantitat de 
residus que diposita en el medi am-
bient és enorme i s’acumula pertot 
arreu.

• La velocitat a la qual consumim els 
recursos naturals i produïm residus 
és molt elevada, i això dificulta o im-
pedeix el reciclatge natural.

TIPUS
DE

RESIDUS

Residus agraris

Residus mèdics 
i de laboratori 
(patogènics)

Residus sòlids 
urbans (RSU)

Residus 
industrials

Residus radioactius

ACTIVITAT RESOLTA

 1.  Demana ajuda a les matemàtiques per resoldre aquest problema:
Cada ciutadà genera, de mitjana, 1 kg d’escombraries al dia.
a ) Calcula la quantitat exacta de tres tipus de residus que tiris cada dia.
  T’ajudem amb el vidre: 

si el 7,75 % del que ti-
res és vidre, tires exac-
tament 7,75 / 100 ×  
× 1 kg de vidre, és a dir, 
0,0775 kg de vidre. Per 
expressar-ho en grams, 
ho has de multiplicar 
per 1 000. Per tant, tires 
77,50 g de vidre cada 
dia.

38,56 %
MATÈRIA ORGÀNICA

Són les restes del menjar.  
Gairebé la meitat del
que tirem a les 
escombraries.
Se’n pot fer adob.                

Les ampolles buides i els  
vidres s’han de dipositar 
en contenidors per fer-ne 
el reciclatge després.

7,75 %
VIDRE

27,88 %
PAPER

Un producte fàcil 
de reciclar si es diposita  
en els contenidors 
especials.

3,64 %
TÈXTIL (roba)

Cada vegada n’hi ha menys, 
i val més donar-la  
a institucions benèfiques.

0,16 %
PILES I BATERIES

4,79 %
CENDRES I TERRES

És la part més contaminant de 
les nostres escombraries. 
Les hem de dipositar 
en contenidors específics.

3,26 %
ALTRES

2,48 %
ESTRIS

Els metalls escassegen, 
i moltes vegades paguem més 
per aquests metalls mateixos 
que no pas pel seu contingut.

Són productes derivats del  
petroli i, excepte els  
biodegradables, triguen molts  
anys a desaparèixer.

2,53 %
METALLS

8,76 %
PLÀSTICS

VOCABULARI

Residu. Elements o com-
ponents que perden uti-
litat i s’han de descartar.
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6.2. La gestió dels residus                         
que produïm
Què en podem fer, dels residus? En vista de l’augment progressiu de la  
quantitat de residus que produeix l’ésser humà, cal crear mecanismes per 
gestionar-los.

L’objectiu fonamental de gestionar els residus és controlar la contaminació, les 
emissions i altres efectes perjudicials causats per l’excés de residus al nostre 
planeta.

Per gestionar bé els residus és imprescindible el reciclatge, de manera que es 
puguin anar reutilitzant o que s’hi puguin donar usos nous. D’aquesta manera 
es redueix la necessitat d’obtenir recursos de la natura.

Amb l’objectiu de gestionar més bé els residus, com a consumidors de recur-
sos podem fer tres activitats bàsiques:

 SABIES QUE…

El desenvolupament sos-
tenible és capaç de satis-
fer les necessitats actuals 
sense comprometre els 
recursos i possibilitats de 
les futures generacions.
Te’n pots informar 
més consultant l’enllaç 
següent:
http://goo.gl/qWb04s

Papers i 
cartrons

Envasos de 
plàstic

Deixalles 
orgàniques

 9.  T’has demanat mai si ets un consumidor 
responsable?
Per saber si ho ets, n’hi ha prou que responguis a 
les qüestions següents:
a ) Separes els residus abans de tirar-los a les 

escombraries o els tires tots plegats? Quins 
separes i quins no? Anota-ho a la teva llibreta. 
Explica la resposta.

b ) Indica tres accions que posaràs en marxa de 
seguida per aplicar la regla de les tres erres.

 10.  Penses que el teu gest no té importància?
Imagina’t que tires a terra un mocador de paper 
usat i que aquest mocador ocupa una superfície 
de 10 cm2. Demana ajuda a les matemàtiques per 
saber quanta superfície ocuparia aquest residu si 
cada habitant del planeta (7 000 milions avui dia) 
feia el mateix. Expressa el resultat en metres qua-
drats i kilòmetres. Has canviat d’opinió?

PENSA I REFLEXIONA

La tercera activitat, fonamental, és aplicar 
el principi següent: «Pensa globalment, 
actua localment»; és a dir: pensa en la 
Terra, en tots els éssers vius, i actua duent 
a terme diverses accions en la teva activitat 
diària, per petites que et semblin, que 
incloguin alguna de les regles anteriors.

La primera activitat consisteix a separar 
els residus per tipus per facilitar les fases 
següents.

Reduir

ReciclarReutilitzar

La segona activitat és 
aprendre a ser consumidors 
responsables. Per ser-ho, 
hem de seguir la coneguda 
regla de les tres erres (3 R).
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MAPA SEMÀNTIC

Ésser humà

Nutrició

Caçador-recol·lector

Reproducció Relació

Agricultor-ramader

Medi 
ambient

Aliments Energia Materials Espai

Ciutats

Problemes ambientals 
globals

Pèrdua de 
biodiversitat

Canvi climàtic Contaminació Superpoblació Impacte 
ambiental

Complementari

Imprescindible

Necessari
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ACTIVITATS FINALS

1. L’ésser humà és un ésser viu
1. Indica si els enunciats següents són certs o fal-

sos. Si són falsos, explica l’error i dóna la res-
posta correcta:

a) Els éssers humans no som éssers vius.

b) La subespècie a què pertany l’ésser humà 
es diu Homo sapiens sapiens.

c) Les etapes en què es divideix la història 
de l’ésser humà són el paleolític, el neolí-
tic i l’edat antiga en la prehistòria, i l’edat 
mitjana, l’edat moderna i l’edat contemporà-
nia en la història.

d) L’espècie humana té característiques singu-
lars, com el bipedisme i una gran capacitat 
cerebral.

e) La interacció entre els éssers vius i el medi 
ambient no té importància.

2. Breu història de l’ésser humà
2. Copia a la teva llibreta aquest text i completa’l 

amb la informació adequada:

Quan l’ésser humà va començar a desenvolupar 
l’agricultura i la ramaderia, es va produir la prime-
ra  en el medi ambient. La desforesta-
ció causada per la tala de boscos va comportar 
la  de , un altre dels actuals 
problemes ambientals de caràcter global.

Dels materials que l’ésser humà necessita, i 
extreu del medi, se’n diuen .

Les primeres comunitats humanes esta-
bles, que presentaven els avantatges de més  

 i  i més bona   i 
 en el treball, són la base de la nostra 

organització social.

3. L’ésser humà necessita recursos

3. Dibuixa a la teva llibreta una piràmide de la 
cadena tròfica amb les diverses categories que 

hi pot haver en un ecosistema. Posa un exem-
ple d’ésser viu en cada baula.

4. Observa aquesta il·lustració:

a) Identifica quin tipus de consumidor és 
cadascun dels éssers vius que hi surten.

b) Indica dues possibles conseqüències que 
tindria per al bosc la desaparició de cadas-
cun dels organismes següents: guineus, 
escarabats, ratolins, herba.

5. Què és un problema ambiental global? Rela-
ciona els següents problemes ambientals amb 
les seves causes.

Causes: tala abusiva de boscos, introducció 
d’espècies exòtiques, construcció d’edificis 
en paratges naturals protegits, ús massiu de 
combustibles fòssils, extinció d’espècies per 
reducció del seu hàbitat natural.

Problemes ambientals globals: problemes 
de desforestació i desertització, pèrdua de 
biodiversitat, elevada contaminació, pèrdua 
de la qualitat visual del paisatge, pèrdua de 
l’equilibri ecològic.

4. L’ésser humà necessita energia

6. Copia a la teva llibreta la sopa de lletres i com-
pleta-la amb les definicions següents:

a) Tot el que és capaç de modificar l’estat o la 
posició d’un cos.
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37UNITAT 1

b) Recurs energètic que no s’esgota.

c) Energia que acumulen els cossos en movi-
ment.

d) Forma en què es perd sempre una part de 
l’energia que s’ha fet servir.

e) Tipus d’energia que s’obté del vent com a 
recurs energètic.

f) L’energia ni es crea ni es destrueix, sinó que 
només es . 

g) Tipus de combustibles no renovables 
que són el resultat de l’emmagatzematge 
d’energia durant milions d’anys.

h) Unitat de mesura de l’energia tèrmica.

7. Dibuixa a la teva llibreta una taula de dues 
columnes amb aquests encapçalaments: «Re-
cursos renovables» i «Recursos no renovables». 
Classifica-hi justificadament i on correspongui 
d’acord amb aquests títols els recursos ener-
gètics següents: gas, energia solar, energia 
eòlica, carbó, energia geotèrmica, petroli, 
energia hidràulica, energia nuclear i sòl. 

8. Identifica quina de les següents reaccions quí-
miques correspon al procés de la respiració. 
Justifica la resposta. Indica dues semblances 
i dues diferències entre totes dues reaccions.

Combustibles + oxigen → Energia + calor + diòxid de carboni + 
+ residus.
Aliments + oxigen → Nutrients + energia + calor + diòxid de 
carboni + residus + aigua.

5. L’ésser humà necessita espai

9. Descriu almenys dues funcions del sòl en un eco-
sistema, justificant-ne la importància per al nos-
tre planeta. Indica tres dels elements que ha de 
menester el sòl per fer aquestes funcions.

10. Indica l’impacte ambiental que observes en 
cadascun d’aquests paisatges i identifica un 
dels indicadors que justifiqui la teva resposta.

6. L’ésser humà produeix residus

11. Investiga a Internet sobre un d’aquests dos 
temes:

• Una organització no governamental (ONG) 
dedicada a la conservació del medi ambient.

• Els desastres ecològics més importants que 
hi ha hagut al teu país.

Redacta un breu informe sobre l’opció que has 
triat i aporta la teva conclusió sobre aquest tema.

M S C A L O R R
F O S S I L S T
R N X R B T O R
E E N E R G I A
N E S O O E B N
O  A Z  O L O R S
V F O S I L E F
A A R O C I P O
B X M Q A C O R
L U A M E A V M
E A L O T I A A
A D G A D P B R
T C A L O R I A
M E C A N I C A
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38 UNITAT 1

La Terra necessita ajuda. «Anar errat»: la regla de les tres erres

Un dels problemes de la societat actual és el consum massiu de recursos i la consegüent acumulació 
de residus, una cosa que té com a conseqüència la contaminació generalitzada de tots els medis ter-
restres i aquàtics.

La regla de les tres erres és una iniciativa que pretén canviar els hàbits de consum actuals. La va pro-
posar l’organització ecologista Greenpeace i es va consensuar al Japó el 2004 en una cimera del G-8, 
el grup polític dels vuit països més influents del món.

El nom es refereix a tres accions fonamentals que tenen com a objectiu gestionar adequadament els 
recursos de la Terra: reduir, reutilitzar i reciclar.

Amb la regla de les tres erres es vol minimitzar l’impacte ambiental 
fomentant una gestió responsable dels residus. Les erres indiquen 
tres etapes d’un procés lògic, i en cadascuna s’estableix una ac-
ció necessària per aconseguir la gestió responsable de recursos i 
residus.

1.  Reduir vol dir disminuir la quantitat de matèria i energia que consumim (i, en conseqüència, també 
dels residus que generem). Aquesta primera mesura es basa en un principi molt simple: si no con-
sumim tant, no gastarem tants recursos i no produirem tants residus.

2.  Reutilitzar es refereix a tornar a fer servir un objecte amb un ús diferent del que tenia. Amb 
aquest pas, no es produeixen tants residus i, indirectament, es disminueix la producció de nous 
articles. Així, no hi ha tanta necessitat de recórrer als recursos naturals.

3.  Reciclar consisteix a fer servir els residus com a matèries primeres per elaborar nous productes. 
És la erra amb què estem més familiaritzats.

a) En què consisteix la regla de les tres erres? Dibuixa un cartell per promocionar-la i exposa’l a classe.

b) Posa tres exemples d’accions concretes que podries fer per complir cadascuna de les tres erres a 
casa, al col·legi i al teu barri. Ordena les teves accions en una taula de doble entrada en què les files 
siguin REDUIR-REUTILITZAR-RECICLAR, i les columnes, CASA-COL·LEGI-BARRI. En els requa-
dres, escriu les accions que faràs per ajudar la Terra.

Senyala o encercla la que et costa més de dur a terme i escriu un objectiu sobre aquesta acció.

c) Busca a Internet dades sobre el reciclatge de paper, vidre, piles o envasos. Resumeix les teves con-
clusions en un document que reculli almenys cinc dels beneficis del reciclatge del recurs que has 
triat. Dibuixa també el cicle de vida útil d’aquest recurs.

d) Podries afegir una altra erra a la regla de les tres erres? Quina? Per què?

APRENDRE A APRENDRE

1.  Redueix
2.  Reutilitza
3.  Recicla
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Contaminació i salut
La contaminació, afecta la salut humana? Et sembla que hi ha cap relació entre l’una i l’altra? Sí? No? 
Ara farem una recerca per saber-ho.

D’entrada, has de recordar el significat del terme contaminació i les conseqüències que comporta. 
Tots dos conceptes surten en la unitat didàctica que acabes d’estudiar.

El desenvolupament de la humanitat ha originat un seguit de problemes ambientals globals, entre 
els quals hi ha la contaminació, que afecta negativament tots els medis del nostre planteta i també els 
recursos de què depenem.

a) Copieu a la vostra llibreta aquesta taula i empleneu-la per grups:

b) Justifica la relació que hi ha entre cada tipus de contaminació amb les malalties més comunes que 
hi estan associades.

• Malalties respiratòries, com l’asma, la bronquitis o la pneumònia.

• Transmissió de malalties infeccioses com el còlera, la meningitis, l’hepatitis o diarrees.

• Patiment de trastorns psicològics com l’estrès, la falta de concentració o l’insomni.

• Problemes gastrointestinals deguts a la ingestió d’aliments contaminats.

Et pots informar utilitzant la xarxa (http://goo.gl/WDFyxP i http://goo.gl/y8WIff) i també en al-
tres enllaços o fonts.

c) Què has après fent aquest treball? Digues tres coses que consideris importants i que has après 
duent a terme aquesta recerca.

Hi ha cap aspecte d’aquest treball en el qual t’agradaria aprofundir? Fes la teva proposta.

MIRA AL TEU VOLTANT

Malaltia que et 
suggereix la imatge i 

símptomes més comuns

Causes que hi estan 
associades relacionades amb 

la contaminació del medi

Medi terrestre o recurs 
afectat i substància 

contaminant

Proposta 
de solució

Projecte de recerca
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Accedeix a la nostra web i podràs veure la nostra oferta de novetats per a Secundària, i també 
l’aprenentatge adaptatiu que proporciona SmartBook, ja que no hi ha cap estudiant igual.

ELS MILLORS CONTINGUTS D’SECUNDÀRIA PER FORMAR-SE

www.secundariamhe.cat/eso
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McGraw-Hill Education de España durant les darreres dècades, dóna
suport al món educatiu amb projectes i serveis editorials. Volem agrair     
l’enorme confiança que al llarg d’aquests anys heu dipositat en nosaltres
i esperem poder continuar comptant amb la vostra inestimable col·laboració en la
difusió dels nostres continguts editorials.

Gràcies a aquesta confiança podem desenvolupar la nostra activitat amb l’objectiu clar d’oferir 
material nou i de qualitat a professors i alumnes, de manera que ajudi a assolir els objectius marcats 
en cadascun dels nivells educatius.

Podeu consultar els nostres continguts a les pàgines web següents:

En aquest catàleg obtindreu informació sobre el nostre projecte editorial a Secundària i Batxillerat, 
inclòs el fons de què disposem amb nombrosos recursos complementaris on el material visual destaca 
de manera notable.

www.mcgraw-hill.es www.mhe.es

www.secundariamhe.cat www.secundariamhe.cat/eso www.secundariamhe.cat/batxillerat

www.smartbookmhe.es

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

CICLES
FORMATIVUS

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
CERTIFICATS

MEDICINA

UNIVERSITAT

Per a més informació: www.mcgraw-hill.es / Telèfon: 902 289 888 
E-mail:educador@mheducation.com

www.smartbookmhe.es

PRIMÀRIA

McGraw-Hill Education
una editorial global al teu servei

PROFESIONAL
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Telf. contacto: 902 656 439  http://mghlibros.distriforma.es/ 

 

 
McGraw-Hill te facilita disponer de tus eBooks y libros 

¡No esperes más para tenerlos! 
Un sistema rápido y cómodo al recibirlo en tu domicilio 

Contacta con MGHLibros 
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Distriforma y MGHLibros: Distribuidor de ebook y venta tradicional 

 
McGraw-Hill y Distriforma colaboran gestionando la librería virtual 
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www.m
cg

ra
w-h

ill.
es


	8448606763.pdf
	8448606763_01_BAJA.pdf
	publicidad ESO catalan.pdf
	publicidad eso catalan.pdf
	MGHLibros.pdf




