
 

 

 

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO 

ELS ÉSSERS VIUS – mots encreuats 

Hola a tothom, 

Us anirem proposant algunes activitats per fer durant aquests dies que hem d’estar 

confinats a casa. Seran activitats relacionades amb el temari de Naturals que estem 

treballant a classe amb l’objectiu d’ampliar coneixements i repassar els que ja teniu. 

Les activitats les podeu fer a la llibreta de naturals – si la teniu a casa – o bé en 

qualsevol altra que tingueu.  

Si teniu qualsevol dubte, sabeu que podeu contactar amb els professors de 

l’assignatura als correus electrònics:  

fcps.josep.verge@stjosep.com 

fcps.ines.delfresno@stjosep.com 
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HORITZONTALS 

(1)Líquid viscós que es troba a l’interior de la cèl·lula 

(3)Orgànul cel·lular que fa la fotosíntesi 

(6)Els bacteris són d’aquest regne 

(8)Tipus de reproducció on intervé un sol individu 

(9)Els òrgans són agrupacions de diversos ...  

(10)Tipus de substàncies orgàniques. Els àcids grassos ho són ... 

 

VERTICALS 

(2)Cèl·lules que tenen el material genètic delimitat per una membrana 

(4)Ciència que s’ocupa de classificar els éssers vius 

(5)Nom que també reben les plantes 

(7)Grup d’individus semblants que es poden reproduir entre si i donar lloc a una 

descendència fèrtil 



 

 

HORITZONTALS 

(1)Molècules dels éssers vius 

(4)Tipus de nutrició en la que un éssers viu necessita prendre matèria orgànica 

d’altres éssers vius perquè és incapaç de fabricar matèria orgànica per si mateix 

(5)Tipus de cèl·lula primitiva, senzilla, sense nucli vertader. Els bacteris són els 

únics éssers vius amb aquest tipus de cèl·lula 

(6)Una de les tres funcions que realitzem els éssers vius gràcies a la qual podem 

engendrar nous éssers semblants a nosaltres 

(7)Elements químics dels éssers vius 

(8)Animals que s’alimenten de matèria vegetal 



(9)Animals capaços de regular la seva temperatura corporal. També s’anomenen de 

sang calenta 

(11)Tipus de molècules més senzilles que poden trobar-se dins o fora d’un ésser viu. 

No ha hagut de ser fabricada per cap ésser viu. Exemple: aigua 

(14)Éssers que s’alimenten de matèria orgànica en descomposició. Són exemple 

d’això els bolets que són un tipus de fongs 

(15)És el més petit amb vida pròpia. És la unitat que forma tots els éssers vius. Un 

ésser humà té uns 50.000 milions d’elles 

(16)Éssers que, en reproduir-se, no ponen ous, sinó que les cries neixen vives del 

ventre de la mare 

(17)Éssers de nutrició heteròtrofa que s’alimenten de matèria animal i vegetal 

(20)Tipus de molècules que només un ésser viu ha pogut fabricar. Per exemple: 

sucres, proteïnes, greixos,... 

(21)Tipus de nutrició dels éssers fotosintètics, és a dir, de les plantes. Els éssers 

amb aquest tipus de nutrició són capaços de fabricar la seva pròpia matèria 

orgànica a partir de molècules inorgàniques i de l’energia del Sol 

(22)Una de les tres funcions que realitzem els éssers vius, gràcies a la qual podem 

reaccionar davant el que passa al nostre voltant 

(24)És el bioelement més abundant d’un ésser viu. El seu símbol és H 

(25)Tipus de reproducció en la que no es necessiten dos progenitors, només un 

 

VERTICALS 

(2)Canvis molt profunds que pateix una larva fins a convertir-se en adult 

(3)Procés mitjançant el qual les plantes prenen diòxid de carboni de l’aire, aigua i 

sals minerals del sòl, i formen el seu propi aliment, desprenent a l’aire oxigen 

(10)Animals incapaços de regular la seva temperatura corporal. També se’ls 

anomena de sang freda 

(12)Animals que s’alimenten d’altres animals 

(13)Tipus de cèl·lula complexa amb nucli vertader i varis orgànuls 

(18)Una de les tres funcions que realitzem els éssers vius gràcies a la qual podem 

intercanviar matèria i energia amb el medi que ens envolta 

(19)Animals que ponen ous en el seu cicle reproductiu 

(23)És la biomolècula més abundant en un ésser viu. És inorgànica i està formada 

per oxigen i hidrogen 

 

 


