
LA FOTOSÍNTESI. ORIGEN DEL MOT. EN QUÈ 

CONSISTEIX. CLASSES 

La fotosíntesi (del grec υώτο foto, "llum" i σύνθεσις synthesis, 

"composició") és una ruta metabòlica que converteix el diòxid de 

carboni en compostos orgànics, especialment sucres, utilitzant 

l'energia de la llum solar. La fotosíntesi es produeix en les plantes, les 

algues, i moltes espècies de bacteris, però no en els arqueobacteris. 

Els organismes fotosintètics reben el nom de “fotoautròfobs", però no 

tots els organismes que utilitzen la llum com a font d'energia 

efectuen la fotosíntesi, car els “fotoheteròtrofs" utilitzen compostos 

orgànics, i no diòxid de carboni, com a font de carboni. En les 
plantes, les algues i els cianobacteris, la fotosíntesi utilitza diòxid de 

carboni i aigua, alliberant oxigen com a producte residual. La 

fotosíntesi té una importància crucial per la vida a la Terra, car a més 

de mantenir el nivell normal d'oxigen a l’atmosfera, gairebé totes les 

formes de vida en depenen directament com a font d'energia, o 

indirectament com a font última de l'energia al seu aliment. La 

quantitat d'energia capturada per la fotosíntesi és immensa, 

d'aproximadament 100terawatts: això és unes sis vegades l'energia 

consumida anualment per la civilització humana. En total, els 

organismes fotosintètics converteixen uns 100.000 milions de tones 

de carboni en biomassa cada any.  

Tot i que la fotosíntesi es pot produir de diferents maneres en 

diferents espècies, alguns trets són sempre iguals. Per exemple, el 
procés sempre comença quan l'energia lumínica és absorbida per 

proteïnes anomenades centres de reacció fotosintètics, que contenen 

clorofi.les. En les plantes, aquestes proteïnes resideixen a l'interior 

d'orgànuls anomenats cloroplasts, mentre que en els bacteris es 

troben a la membrana plasmàtica. Una part de l'energia lumínica 

recollida per les clorofil·les en forma de  trifosfat d’adenosina (ATP). 

La resta de l'energia es fa servir per treure electrons d'una substància 

com ara l'aigua. Aleshores, aquests electrons són utilitzats en les 

reaccions que transformen el diòxid de carboni en components 

orgànics. En les plantes, algues i cianobacteris, això es fa mitjançant 

una seqüència de reaccions anomenada cicle de Calvin, però en 

alguns bacteris es donen conjunts diferents de reaccions, com ara el 
cicle de Krebs invers en Chlorobium. Molts organismes fotosintètics 

tenen adaptacions que concentren o emmagatzemen el diòxid de 

carboni. Això permet reduir un procés malgastador anomenat 

fotorespiració que pot consumir part del sucre generat durant la 

fotosíntesi.             

Viquipèdia 

 
1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text ¿Creus que el títol és 

temàtic o remàtic? Raona-ho[1 punt]  



b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 

línies[1 punt] 

c) Identifica el registre al qual podem adscriure el text.Cal que 

fonamentes la resposta amb exemples extrets del text [0’50 punts] 

d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents 

que apareixen al text[0’50 punts] 

 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt] 

carboni   ¿oberta o tancada? 
els arqueobacteris   ¿sorda o sonora? 

arqueobacteris   ¿oberta o tancada? 

residual   ¿sorda o sonora? 

font   ¿oberta o tancada? 

com ara el cicle   ¿elisió o no? 

molts organismes   ¿sorda o sonora? 

generat    ¿sorda o sonora? 

 

b)Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o 

expressions al text o indica’n un sinònim[1 punt] 

car 

gairebé 
immensa 

components 

mitjançant 

 

Extrau del text: 

1 connector d’exemplificació__________________________ 

1 connector temporal________________________________ 

2 connectors de contrast (no val la conjunció adversativa “però”) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

c) Torna a escriure les frases següents substituint els elements 

subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat[1 punt] 
La fotosíntesi és una ruta metabòlica. 

La fotosíntesi converteix   el diòxid de carboni   en compostos 

orgànics 

Aquestes proteïnes resideixen   a l’interior d’orgànuls. 

La quantitat d’energia capturada per la fotosíntesi és immensa. 

 

3.Expressió i reflexió crítica.[4 punts] 

a)Explica les característiques més importants de la producció poètica 

de Salvador Espriu. [2 punts] 

 

b)¿Et consideres “de lletres” o “de ciències”? ¿Creus que aquesta 

divisió clàssica i antiga continua tenint vigència actualment? Raona-
ho (150 paraules)[2 punts] 



 

 

 

 

 


