
TEMA 4. SALUT I MALALTIA 
1. Completa les següents frases 
 

 La OMS. defineix la __________________ com "el complet __________________ físic, _________________ i 

social, i no només l'absència de _________________ ". 

 La _________________ és la _________________ Mundial de la Salut, i pertany a l'ONU (Organització de 

Unides). 

 Quan alguna part del _________________ s'altera i deixa de fer correctament la seva _________________, 

es produeix un trastorn que anomenem_________________. Segons la definició de l'OMS, no 

_________________ amb no patir una malaltia per gaudir de _________________ salut: també hem gaudir 

de benestar mental i social. 

 La  _________________ és un bé fonamental i la nostra  _________________ ha de permetre preservar-la 

en  _________________ condicions. Cal la _________________ i l'adquisició d'hàbits _________________ 

saludables, així com el manteniment del bon estat  _________________ gràcies a la pràctica d'activitats 

_________________. 

 Un medi ambient _________________ ha d'estar lliure de determinats elements_________________ 

(_________________ i animals nocius), _________________ (radiacions i sorolls), _________________ 

(verins i contaminants) i altres (_________________, violència, etc.) _________________ per a la salut. 

 L'adquisició d'_________________ té una gran importància: un 30% de _________________ depèn d'això. 

Per molt bo que sigui el metge que ens atengui, _________________ podem cuidar la nostra alimentació 

i_________________, fer exercici i dir _________________ a les drogues. Cal dir _________________ a la 

vida: _________________ no et cuides pots perdre el més _________________ de la teva vida: la teva salut. 

 Els poders públics han de vetllar per la _________________ i actuar per prevenir l'aparició 

de_________________. Per exemple: les autoritats sanitàries han de controlar l'_________________, vigilar 

la contaminació de les platges, fer_________________, etc. 

 Els serveis sanitaris poden ser _________________, però l'Estat, les _________________  i els ajuntaments 

_________________ d'actuar en benefici de la salut pública. 

 

2. Relaciona les següents situacions amb el seu factor de salut 
 

 ESTIL DE VIDA 
 

 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
 

 BIOLOGIA DE CADA PERSONA 
 

 MEDI AMBIENT 

 Malaltia "de naixement" 

 Consum de drogues 

 Nombre de metges 

 Exercici físic i esport 

 Aire contaminat a la ciutat 

 Trastorns de la vellesa 

 Aigua contaminada d'un riu 

 Vacunació infantil 

 Obesitat infantil 

 Sedentarisme 
 



3. Tria la resposta correcta 

A) Què pots fer tu per millorar o mantenir la teva 
salut? 
a. Res 
b. L'únic que puc fer és anar molt al metge 
c. Tenir uns hàbits de vida saludables 
d. Consumir molt alcohol en els "botellons" 

 
B) Què pots fer tu per ser més feliç? 

a. Res 
b. No estudiar i consumir drogues 
c. Molt poc 
d. Tenir uns hàbits de vida saludables 

 
C) Segons la definició de salut de l'OMS Pot passar 

que una persona no tingui malalties físiques i, no 
obstant això, no gaudeixi de bona salut? 
a. Sí, perquè la salut només és l'absència de 

malalties 
b. No, ja que la salut és el complet benestar físic, 

mental i social 

c. Sí, es pot donar el cas, ja que la salut no només 
és l'absència de malalties o trastorns físics 

 
D) Segons la definició de salut de l'OMS Pot una 

persona rebutjada i humiliada en el seu treball no 
tenir malalties físiques i gaudir de bona salut? 
a. No, ja que el rebuig social i la humiliació no 

tenen res a veure amb les malalties 
b. Sí, ja que només hi ha salut quan no hi ha 

malaltia física 
c. No, ja que aquest rebuig social pot ocasionar un 

profund malestar i fins i tot depressió 
 
E) L'Estat i altres organismes com els ajuntaments, 

tenen obligacions en relació amb la salut? 
a. Sí, tenen el deure de vetllar per la salut dels 

ciutadans 
b. No, la salut és cosa de cada persona 
c. No, perquè per això estan les assegurances 

mèdiques privades 
 

4. La grip i la malària són dues malalties infeccioses produïdes per un virus i un protozou respectivament. 
Observant les gràfiques de temperatura a les dues malaltia contesta les següents preguntes: 

 

1. Són iguals? SI   NO  
2. Quants de pics observes al gràfic de la grip?  1  2  3   Cap  
3. I en el de la malària?  1  2  3   Cap  
4. Segons l’observat anteriorment indica la frase correcta: 

a. En totes les malalties infeccioses la febre es manté constant.   
b. A la malària cada tres dies hi ha un màxim de temperatura.  
c. A la grip la temperatura comença a baixar entre el 6 º i 7 º dia.  

5. Completa les frases següents: 

 La nostra també depèn dels factors_________________, principalment la _________________i els factors 

hereditaris o _________________que heretem dels nostres_________________. Una malaltia "de 

naixement" es diu que és_________________, i de vegades no està causada per gens alterats. Les malalties 

_________________ es poden tenir fins i tot abans de néixer. De vegades un _________________hereditari 

es manifesta a _________________ de certa edat. 
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 Un "morat" o _________________ és un clar exemple de _________________ que indica algun 

traumatisme. 

 La _________________ és una malaltia causada per un _________________ microscòpic. Els signes de la 

tinya es veuen molt clarament en la _________________. Si afecta el peu es denomina "peu 

d’_________________ ". 

 Un exemple de _________________ que només percep el malalt és la sensació de mareig o la 

d'_________________. 

 No és el mateix _________________ que símptoma o signe. 

 La febre o febre és un _________________ perquè "es pot veure" amb un _________________. 

 La febre no és una _________________, entre altres raons, perquè es dóna en malalties 

_________________ en la seva etiologia o origen, encara que gairebé sempre infeccioses. Així, per exemple, 

pot aparèixer febre per la grip, per la _________________ d'una ferida, per una infecció 

_________________, per una malaltia endèmica anomenada malària etc. 

 Un metge no pot _________________ una malaltia si només sap que un pacient té febre. Ha esbrinar més 

coses per fer el seu _________________. 

 En medicina, el _________________ és el procediment pel qual s'identifica una _________________ o 

qualsevol condició de salut-malaltia (el "estat de salut" també es diagnostica). És el _________________ 

d'una malaltia o un a partir de l'observació dels seus signes i _________________. 

 El diagnòstic és un judici clínic sobre el _________________ psicofísic d'una persona. Un metge pot 

equivocar-se al _________________ a un pacient, però hem de confiar en aquests professionals. Són molt 

rars els casos de _________________  de diagnòstic. 

 

6. Tria la resposta correcta: 

A) Com creus que és la grip? 
a. És una malaltia aguda, infecciosa i crònica 
b. És una malaltia infecciosa, esporàdica i crònica 
c. És una malaltia aguda, infecciosa i en moltes 

ocasions epidèmica 
d. És una malaltia endèmica, aguda i no infecciosa 

 
B) Una persona diabètica pateix la malaltia tota la 

seva vida. Què creus que és la diabetis? 
a. Una malaltia esporàdica 
b. Una malaltia crònica 
c. Una malaltia aguda 
d. Una malaltia endèmica 

 
C) Creus que totes les espècies de microorganismes 

causen malalties? 
a. Sí, tots els microbis o microorganismes són 

patògens, és a dir, provoquen malalties 
b. No Per exemple, hi ha bacteris que fermenten 

la llet i produeixen el iogurt 

c. No, perquè tots els microorganismes són 
patògens 

d. Sí, tots els microbis són virus 
 

D) Quin d'aquests exemples no és un símptoma o 
signe? 
a. Febre 
b. Cefalea o mal de cap 
c. Marejos i vertigen 
d. SIDA (Síndrome d'Immuno-Defiència Adquirida) 

 
E) Què és una malaltia aguda? 

a. És la que dura per sempre 
b. És la que produeix molt de dolor 
c. És la que s'origina per microbis 
d. És aquella que no dura per sempre 

 
F) Què és una malaltia crònica? 

a. És aquella que no s'origina per microbis 
b. És la que dura molt de temps o tota la vida 
c. És la que produeix molt dol 



d. És aquella que no dura per sempre 
 

G) Quin d'aquests exemples no és una malaltia? 
a. Càncer de pàncrees 
b. Cefalea o mal de cap 
c. SIDA (Síndrome d’Immuno-Defiència Adquirida) 
d. Grip o influenza 
 

H) Què és una malaltia esporàdica? 
a. Una malaltia causada per espores de fongs 
b. Un trastorn mental 
c. Una malaltia "rara", és a dir, amb pocs casos a 

la població 
d. Una malaltia molt freqüent en la població 
 

I) Quina d'aquestes malalties creus que és 
infecciosa? 
a. La diabetis 
b. El virus VIH 
c. La malària o paludisme 
d. El càncer 
 

J) Què creus que són els microbis o microorganismes 
patògens? 
a. Els protozous 
b. Els que no provoquen malalties 
c. Els que provoquen malalties 
d. Els bacteris 

 
K) Què fan els glòbuls blancs o leucòcits anomenats 

limfòcits? 
a. Fagociten o "mengen" microorganismes 

patògens 
b. fabriquen anticossos 
c. Constitueixen les defenses inespecífiques 

 
L) Què és el mucus (també anomenat moc o 

mucositat)? 
a. Una substància enganxosa que intervé en les 

defenses externes mecàniques 
b. Un teixit que també rep el nom de mucosa 
c. Una defensa interna i bioquímica 

 
M) Què és la "flora intestinal"? 

a. Són microbis "bons" que viuen al nostre intestí i 
ens protegeixen contra moltes infeccions 

b. Són els microbis causants de les diarrees i 
vòmits 

c. Són microbis patògens o "dolents" que ens 
provoquen infeccions intestinals 

 
N) Quin tipus de defenses són la pell i les mucoses? 

a. Externes i mecàniques 
b. Externes i estructurals 
c. Internes i externes 
d. antisèptiques 

 
O) Què fan els glòbuls blancs o leucòcits anomenats 

fagòcits? 
a. fabriquen lisozima 
b. Fagociten o "mengen" microorganismes 

patògens 
c. fabriquen anticossos 

 
P) En les defenses externes bioquímiques actua, per 

exemple, la lisozima. Què és el lisozim? 
a. un anticòs 
b. Una substància de llàgrimes i saliva que actua 

contra molts microorganismes 
c. un medicament 

 
Q) Què són les mucoses? 

a. El mateix que el mucus 
b. Teixits que recobreixen zones com vies 

respiratòries, tub digestiu, vagina ... 
c. Defenses internes inespecífiques 

 
R) Quins són leucòcits o glòbuls blancs? 

a. Limfòcits i fagòcits 
b. Lisozima i anticossos 
c. Anticossos i limfòcits 

 
S) Què passa si les nostres defenses fallen? 

a. Es produeix una infecció 
b. Es deixa de fabricar lisozima 
c. Es produeix una fagocitosi 

 
T) Què són els anticossos? 

a. els leucòcits 
b. Els glòbuls blancs 
c. Substàncies fabricades pels limfòcits 

 
7. Relaciona cada malaltia amb la seva casella corresponent 

INFECCIOSES 
METABÒLIQUES 
NEOPLÀSIQUES 
TÒXIQUES 
MENTALS 
TRAUMÀTIQUES 
AMBIENTALS 
DEGENERATIVES 

 Inhalació de CO 
Insolació 
Anèmia 
Ruptura de fèmur 
Càncer 
Anorèxia 
SIDA, tètans i meningitis 
Cataractes 

 



8. Relaciona els termes de les dues columnes següents. 

VIRUS VIH (DE LA IMMUNO-DEFICIÈNCIA  
HUMANA) O VIRUS DE SIDA 
 
DIABETES 
 
MALARIA O PALUDISME 
 
GRIP O INFLUENZA 
 
DOLOR DE CAP O CEFALEA 
 
FIEBRE 
 
SIDA (SÍNDROME DE IMMUNO-DEFICIÈNCIA 
ADQUIRIDA)  
 
BACTERI DEL YOGUR 
 
HEMATOMA O "MORAT"  
 

 És una malaltia infecciosa i endèmica, causada 
per un protozou 
 

 És una malaltia aguda i infecciosa, sovint 
epidèmica 
 

 És un símptoma de diverses malalties 
 

 És un microorganisme patogen no cel·lulars  
 

 És un microorganisme no patògen 
 

 És un signe de diverses malalties 
 

 És un signe típic dels traumatismes o cops 
 

 És la pandèmia provocada pel VIH  
 

 És una malaltia crònica 
 

 
9.  Completa 

 La pell és un  _________________  format per dues capes de teixits: una _________________, superficial, i una 

_________________, profunda. L'epidermis és un _________________ format per diverses capes de 

_________________ mortes i carregades de queratina (una proteïna). La dermis és una capa de cèl·lules vives 

amb _________________ sudorípares, _________________ (de greix), receptors _________________ i l'arrel del 

pèl. 

 La pell cobreix la _________________ del cos, formant una _________________contra l'acció d'agents químics, 

físics (com la llum) i microbis _________________ sobre teixits més profunds. Lògicament, les 

_________________ i altres lesions de la pell porten un alt risc de _________________. També les 

_________________ (una mena de pell humida que cobreix el teu cos _________________) ens protegeixen de 

les infeccions. 

 Els cilis de les vies respiratòries constitueixen una barrera _________________ mecànica. El moviment d'aquests 

_________________ contribueix a que no arribin molts microbis als pulmons. El moc o _________________ és 

una substància que ajuda a aquesta defensa, ja que atrapa molts d'aquests _________________ i també 

partícules de pols. El quitrà i la nicotina del _________________ destrueix els cilis de les _________________dels 

fumadors. 

 Les defenses _________________ consisteixen en substàncies que el nostre propi cos fabrica contra els 

_________________ patògens. Un exemple és la _________________, una substància present en la saliva i en les 

_________________. Els _________________ són substàncies contra les _________________, encara que no són 

fabricades pel nostre _________________, sinó que són medicaments que venen només amb recepta mèdica. 

  



 Els _________________són un dels tipus d'_________________ o glòbuls blancs. Són defenses 

_________________, ja que no distingeixen específicament uns microbis d'altres: "l'hi mengen tot". Quan 

"mengen" o _________________ a un microbi el destrueixen. Un fagòcit és capaç de _________________molts 

microbis "fins atipar-se"; finalment el fagòcit mor també, per culpa d'aquesta "tiberi". El pus és un signe de la 

_________________ d'una ferida que es forma per milions de fagòcits morts per complir amb el seu deure. 

 

 Les defenses _________________ es diuen així perquè _________________ específicament contra espècies 

concretes de microbis. Igual que cada clau és _________________ d'un pany, cada tipus d'anticòs és específic 

contra un _________________ concret. Per exemple, el _________________ contra la pneumònia no serveix 

contra els antígens del _________________de la tuberculosi. Gràcies a això i a la "memòria _________________" 

funcionen les _________________. 

 
 
10. Ordena les paraules fins a formar un text amb sentit 

sobrepassat les defenses externes. Aquestes defenses internes es penetren en nosaltres quan hi ha  
 

Les defenses internes es posen en marxa quan  deuen als leucòcits o glòbuls blancs, que són  
 

els nostres teixits a la recerca de invasors.  els microbis externs  
 

cèl·lules que es troben a la sang i també fora d'aquesta, "patrullant"  
 

11. Tria la resposta correcta 

A) Quin és un exemple de quimioteràpia? 
a. Antibiòtic 
b. Vacuna 
c. Seroteràpia 
 

B) Què són l'aspirina i el paracetamol? 
a. Analgèsics 
b. Antisèptics 
c. Antibiòtics 
 

C) Quines malalties víriques han estat eradicada del 
planeta? 
a. LA SIDA i la pol·lïu 
b. La pol·lïu i la verola 
c. La malària i la tuberculosi 
 

D) Què significa "incubar" una malaltia infecciosa? 
a. Que la persona ha emmalaltit a causa d'un 

microorganisme patogen 
b. Que el microorganisme ha entrat en una persona, 

però encara no està malalta 
c. Que la persona he entrat en fase de convalescència 
 

E) Què s'administra a una persona quan se li vacuna? 
a. Antibiòtics 
b. Anticossos 
c. Antígens atenuats 
 

F) Què és la penicil·lina? 
a. Una vacuna 
b. Un antibiòtic 
c. Un analgèsic 
 

G) Què s'injecta en una persona sotmesa a seroteràpia? 
a. Antígens 

b. Anticossos 
c. Antibiòtics 
 

H) Qui va descobrir la penicil·lina? 
a. Louis Pasteur 
b. Alexander Fleming 
c. Edward Jener 
 

I) Quin d'aquests casos és una immunització artificial? 
a. La poliomielitis 
b. L'administració d'antibiòtics 
c. La vacunació 
 

J) Què és un "portador sà"? 
a. Això no existeix. Si una persona és portadora, segur 

que estarà malalta 
b. Una persona infectada però no malalta, i que pot 

transmetre la infecció a altres persones 
c. Una persona infectada i malalta, que pot transmetre 

la infecció a altres persones 
 

K) Què són els traumatismes? 
a. Els trastorns metabòlics 
b. Les depressions psicològiques 
c. Les lesions per accidents 
 

L) Què és un càncer? 
a.  Un tumor de creixement il·limitat 
b.  Un tumor de creixement limitat 
c.  Un tumor qualsevol 
 

M) Quin nom rep l'extensió d'un càncer cap a diversos 
òrgans del cos? 
a.  metabolisme 
b.  metàstasi 



c.  Goll 
 

N) Què és un tumor benigne? 
a.  Un tumor de creixement limitat 
b.  Un càncer bo per a la salut 
c.  Un tumor mortal 
 

O) Quina d'aquestes malalties és no infecciosa? 
a.  la pol·lïu 
b.  la verola 
c.  el càncer 
d.  La SIDA 
 

P) Què són les malalties endocrines? 
a.  Les relacionades amb les vitamines 
b.  Els trastorns carencials 
c.  Les relacionades amb les hormones 
 

Q) Què són els sarcomes, carcinomes, melanomes, 
leucèmies ...? 
a.  càncers 
b.  tumors benignes 
c.  Quimioteràpies contra el càncer 
 

R) Quin és un exemple de malaltia metabòlica? 
a.  l'anorèxia 
b.  la diabetis 
c.  La grip A 
 

S) Quina d'aquestes malalties és no infecciosa? 
a. la tuberculosi 
b. La grip A 
c. la varicel·la 
d. l'asma 
 

T) Quin tractament cal donar-li a un pacient amb càncer? 
a. Només simptomàtic (no és possible el curatiu) 
b. Només curatiu (no és possible el simptomàtic) 
c. Simptomàtic i curatiu 

 
U) Pot algú ser molt infeliç i gaudir de bona salut? 

a. No, segons la definició de salut de la OMS. 
b. Sí, si té diners per pagar un bon metge 
c. Sí, si és que no pateix malaltia física cap 
d. Algunes persones sí que poden, però altres no 

V) Què creus que és la febre? 
a. Un signe que apareix en diverses malalties 
b. El diagnòstic d'una malaltia 
c. Una malaltia 
d. Un símptoma 
 

W) Què és diagnosticar? 
a. És esbrinar exactament la malaltia que té una 

persona 
b. És enviar medicaments al malalt 
c. És dir-li al pacient que no pateix cap malaltia 
d. És quan un metge atén un pacient 
 

X) Pau se sent malalt: li fa mal el cap i tot el cos, però el 
metge no veu res anormal en ell i, en principi, no sap de 
què pot tractar. Què té Pau? 
a. Té símptomes d'alguna malaltia 
b. Té signes d'alguna malaltia 

c. Té un diagnòstic d'alguna malaltia 
d. Té una posologia 
 

Y) Què creus que influeix més en la salut dental? 
a. L'herència genètica que heretem dels nostres pares 
b. El medi ambient 
c. Els microorganismes que hi ha a l'aigua que bevem 
d. Raspallar-se les dents després de dinar 
 

Z) En quins aspectes de la teva vida pots actuar més per 
mantenir el teu bona salut? 
a. En cap: si he de emmalaltir, posa malalt 
b. En millorar l'atenció sanitària pagant als millors 

metges 
c. En els factors genètics 
d. En l'alimentació, l'exercici físic, higiene personal  
 

AA) Tots els tractaments contra les malalties són 
curatius? 
a. Sí, menys amb les malalties infeccioses 
b. Sí, sempre 
c. No si es tracta de malalties infeccioses 
d. No sempre: de vegades només poden alleujar els 

símptomes 
 

BB) Quan el metge et diu la malaltia que tens, què et diu? 
a. Els símptomes de la malaltia 
b. El seu pronòstic 
c. El seu diagnòstic 
d. Els signes de la malaltia 
 

CC) En tots els tractaments es recepten medicaments? 
a. No sempre 
b. Sí, i sempre són medicaments que curen les 

malalties 
c. Sí, sempre 
d. Sí quan es tracta d'una infecció, però no en altres 

malalties 
 
DD) Què és una malaltia esporàdica? 

a. Una malaltia sense importància que es cura sola 
b. Una malaltia epidèmica 
c. Una malaltia molt greu 
d. Una malaltia de la qual es donen pocs casos a la 

població 
 

EE) ¿Influeix en la nostra salut el nombre d'hores i la 
qualitat del nostre son? 
a. Sí, perquè així no anem a emmalaltir mai 
b. No, ja que no anem a emmalaltir per això 
c. I tant! 
d. Això és una cosa que no se sap 
 

FF) Pot una persona massa estressada cada dia pel seu 
treball gaudir d'una bona salut? 
a. Sí, perquè només es tracta d'alguna cosa psicològic 
b. No, segons la definició de la OMS. 
c. No, perquè si s'estressa és que no serveix per a 

aquest treball 
d. Sí, si no pateix cap trastorn físic 
 

GG) Saps quina és la causa de la grip? 
a. El fred 



b. Un virus 
c. Un protozou 
d. Un bacteri 
 

HH) La nostra salut depèn de quatre factors. Amb quin 
d'ells relaciones més aquest dibuix? 
a. Amb l'atenció sanitària 
b. Amb la nostra biologia 
c. Amb el medi ambient 
d. Amb el nostre estil de vida 
 

II) Pot fer alguna cosa per prevenir epidèmies? 
a. Sí: vacunar la població de major risc 
b. No es pot fer res 
c. Sí: contra les epidèmies, el millor és automedicar-se 
d. Sí: fer un bé diagnòstic de la població 
 

JJ) Es pot prevenir la càries? 
a. Sí, cuidant de la nostra higiene bucal 
b. Sí: curant-la amb empastaments 
c. No: és inevitable 
d. Sí: vacunant-nos 
 

KK) A quina edat hem de cuidar de la nostra pròpia salut? 
a. A qualsevol edat 
b. Només quan ens anem fent vells 
c. A partir dels 30 anys 
d. Principalment durant la infància 
 

LL) ¿Hem de tenir una atenció sanitària freqüent de la 
nostra salut dental? 
a. Sí: cal anar al dentista amb certa freqüència, encara 

que no sentim cap dolor 
b. Només si notem que les genives s'inflamen una mica 
c. No cal que sigui freqüent. Només cal prevenir 

raspallant-nos les dents 
d. No cal que sigui freqüent. Només hem d'anar al 

dentista quan ens faci mal alguna dent 

 
MM) Si sents molta picor en un braç i et surten unes 

taques vermelles, que tens? 
a. Un símptoma i un signe 
b. Dos símptomes 
c. Una pandèmia 
d. Dos signe 

 
NN) Per què engreixem si mengem massa i no fem prou 

exercici? 
a.  Perquè el menjar engreixa 
b.  Per no "cremar" el que mengem 
c.  Pels factors hereditaris 
d.  Pels factors mediambientals 

 
OO) Què és una teràpia? 

a.  La curació d'una malaltia 
b.  El tractament d'una malaltia 
c.  Un signe que detecten els metges 

 
PP) Què és una malaltia crònica? 

a.  És una malaltia "lenta", que pot durar tota la vida 
b.  És una malaltia mortal gairebé sempre 
c.  És una malaltia aguda, és a dir, dolorosa 
d.  És una malaltia molt rara entre la població 

 
QQ) Creus que l'obesitat és una malaltia? 

a.  No, perquè es treu menjant menys 
b.  Sí, perquè els obesos no poden aprimar 
c.  Sí, perquè empitjora la qualitat de vida 
d.  No si la persona obesa no està malalta 

 
RR) Per què és tan important netejar una ferida? 

a.  Per evitar infeccions per l'entrada de microbis 
b.  Per no tacar la venda 
c.  Per posar-nos aquí la vacuna 
d.  Per curar o cicatritzar

 
 

12. Relaciona cada substància continguda en el fum del tabac amb el seu efecte en l'organisme: 

QUITRÀ 
 
NICOTINA 
 
MONÒXID DE CARBONI 
 
SUBSTÀNCIES IRRITANTS 

a) Substància estimulant responsable de la 
dependència que crea el tabac. 
 
b) Gas tòxic, competeix amb l'O2 per unir-se a 
l'hemoglobina i és més ràpid que ell, de manera 
que els teixits reben menys quantitat d'oxigen. 
 
c) Substàncies que destrueixen els cilis que 
entapissen l'interior de les vies respiratòries, 
afavorint el desenvolupament d'infeccions, 
bronquitis, etc. 
 
d) Substància cancerígena de color marró fosc que 
s'emmagatzema en els pulmons. 
 

 

  



13. Relaciona cada malaltia amb el microorganisme que el causa. 

VIRUS 
 
PROTOZO 
 
FONG 
 
BACTERI 
 

Pell d'Atleta, Tinya, 
 
Salmonel·losi, Còlera, Tuberculosi, Tètanus 
 
Disenteria, Malària, Malaltia de la son. 
 
Hepatitis, sida, Verola, Rubèola, Grip, Xarampió, 
Varicel·la 

 

 

14. Relaciona cada Malaltia amb la seva forma de transmissió 

PESTA 
 
MALALTIA DE LA SON 
 
MALÀRIA 
 
RÀBIA 
 

Gos, Gat, Rata 
 
Mosquit Amophelles 
 
Puça, Rata 
 
Mosca Tse-tse 
 

 

 

 

 
 
 


