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Els animals vertebrats

SABER
• C
 aracterístiques del regne
animal
• C
 aracterístiques dels animals
vertebrats
• Els peixos
• Els amfibis
• Els rèptils
• Els ocells
• Els mamífers
• L’ésser humà
SABER FER
• Elaborar un esquema científic.
• O
 bservar les dents i descobrir
què menja.

Els taurons poden arribar
a nedar a grans velocitats.
El seu cos presenta diverses
característiques que fan
que sigui un veloç nedador.
Per exemple, les seves aletes
són rígides i molt ben
desenvolupades, cosa que
els proporciona potència.
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Els dofins també són uns
excel·lents nedadors. Poden
assolir grans velocitats i saltar
diversos metres per sobre
de l’aigua.

Quines característiques permeten als peixos i d’altres
animals viure a l’aigua?
Tant en els taurons com en els dofins, la forma del seu cos afavoreix
el desplaçament en l’aigua.
En peixos com els taurons, el fet de tenir un esquelet cartilaginós
afavoreix la seva flexibilitat i flotació. Els dofins, tot i ser mamífers
i presentar un esquelet ossi, tenen els ossos esponjosos i bastant
lleugers.
Els peixos dels fons abissals, com el peix llanterna, tenen el cos molt
tou i flexible, a causa de la gran pressió que suporten.

El peix llanterna és un peix
que viu a grans profunditats
i presenta una mena de banya
que li surt del crani, l’extrem
de la qual fa una llum molt
brillant.

CLAUS PER COMENÇAR
• A
 quin grup de vertebrats pertanyen els taurons?
I els dofins?
• En què s’assemblen el tauró i el dofí, amb el peix llanterna?
• A què fa referència el terme vertebrat?
• Quins són els grups principals de vertebrats?
• E
 n quin grup d’animals vertebrats s’inclou l’ésser humà?
Per què?
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Característiques del regne animal

Els animals constitueixen un grup molt divers, que comprèn des
de formes de vida tan senzilles com una esponja fins a unes altres
de molt complexes, com una balena o l’ésser humà. No obstant
això, tots els animals presenten unes característiques comunes:
• Són pluricel·lulars, amb teixits diferenciats i òrgans.
• E
 stan formats per cèl·lules eucariotes, amb nucli veritable i
sense paret cel·lular.
• T
 enen nutrició heteròtrofa. Com que són incapaços de fabricarse l’aliment, es nodreixen d’altres éssers vius o de les seves restes.
• La majoria poden moure’s i desplaçar-se de manera activa.
• T
 enen una gran sensibilitat als canvis que tenen lloc en el
medi on habiten: els detecten i hi responen.
• G
 airebé tots els animals tenen un esquelet, intern o extern,
que els protegeix i els sosté, i que col·labora en el moviment.
• Viuen en ambients tant aquàtics com terrestres.
Com es classifiquen els animals?
Es pot fer de maneres diferents, però la més senzilla és segons si
tenen columna vertebral o no.
INTERPRETA LA IMATGE
1 Quants plans de simetria

presenta l’estrella de mar?
2 Observa les dues meitats

en què es divideix el cos
de la sargantana i imagina
que les col·loques una
sobre l’altra. Són iguals
o simètriques? Raona
la resposta.

Un animal presenta simetria
radial si el seu cos es pot
dividir en més de dues parts
simètriques per mitjà de
diversos plans imaginaris
diferents. Tenen simetria radial
els animals sedentaris, flotants
o de moviments limitats,
com l’estrella de mar
o les anemones.
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• I nvertebrats. Són animals sense columna vertebral. Alguns
no tenen esquelet, com ara les meduses, i d’altres tenen un esquelet extern o exosquelet, com els insectes.
• V
 ertebrats. Són animals amb columna vertebral. Tenen esquelet intern o endosquelet, com ara els cavalls.
La simetria dels animals
Excepte les esponges, els animals presenten simetria, és a dir, el
seu cos es pot dividir en parts simètriques entre si per mitjà de
diferents plans o eixos. Així, els animals poden presentar bàsicament dos tipus de simetria: radial i bilateral.

Un animal té simetria bilateral si el seu cos es pot dividir
en dues parts simètriques per mitjà d’un pla imaginari.
Aquesta simetria facilita la locomoció. Caracteritza
els animals d’organització estructural més complexa,
com els insectes o els vertebrats.

Els animals vertebrats
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L’alimentació dels animals
Segons la procedència de l’aliment, els animals poden ser:
• Carnívors, si s’alimenten d’altres animals.
• Herbívors, si s’alimenten de plantes.
• Omnívors, si prenen aliments tant d’origen animal com vegetal.
A més, els animals poden aconseguir l’aliment de maneres molt diferents. Segons la manera d’alimentar-se es poden diferenciar els
grups següents:
Sedimentívors

Paràsits

Carronyaires

S’alimenten de la matèria orgànica
que hi ha al sediment que també
ingereixen, encara que després
l’eliminen. Per exemple, el cuc de terra
o l’holotúria.

S’alimenten a costa d’altres éssers
vius, sense arribar a matar-los. Per
exemple, la sangonera o el mosquit,
que ho fan de la sang d’altres animals.

S’alimenten de cadàvers d’altres animals,
que han de trobar. Per exemple, les larves
de molts insectes, els voltors i les hienes.

Filtradors
S’alimenten de les partícules orgàniques de mida petita
que hi ha a l’aigua, que condueixen a la boca mitjançant
corrents, tentacles, etc. Són filtradors les esponges,
els mol·luscs bivalves i les balenes.

Depredadors
Són animals que trien i capturen les seves preses. Per això
disposen de mecanismes com ara tentacles, dents, agullons
o verí. És el cas de les anemones, els insectes i la majoria
de vertebrats.

ACTIVITATS
3 Quines característiques tenen els animals en relació

amb el nombre i el tipus de cèl·lules que els formen?
I en relació amb la seva nutrició? Per què?
4 És correcte dir que els animals invertebrats

no tenen esquelet? Raona la resposta.

5 Quins avantatges aporta la simetria bilateral enfront

de la radial?
6 Quin tipus d’alimentació té el voltor segons

la procedència de l’aliment? I segons la manera
d’alimentar-se?
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Característiques dels animals vertebrats

Els vertebrats constitueixen el grup d’animals més ben coneguts
i el que presenta l’organització més complexa. Comprèn diverses
espècies, molt diferents entre si, com ara una truita, un cocodril,
un ós o els éssers humans; no obstant això, tots comparteixen un
seguit de característiques comunes.

Són organismes
pluricel·lulars. Les seves
cèl·lules formen teixits
i aquests, òrgans.

Tenen simetria bilateral. El seu
cos es pot dividir en dues meitats
simètriques (dreta i esquerra)
per un únic pla.

Tenen un esquelet intern que permet el moviment,
protegeix els òrgans i sosté el cos. L’eix principal de
l’esquelet és la columna vertebral, formada per un
seguit de peces articulades, les vèrtebres.

Cap

El seu cos està dividit
en tres parts: cap,
tronc i cua, tot i que
alguns no en tenen.

Tronc

Cua

Crani
Columna vertebral

Tenen extremitats articulades,
que poden ser potes, aletes
o ales.

Extremitats

Aleta

Pota

Ala

Disposen d’un sistema nerviós molt desenvolupat, situat en posició
dorsal. Està format per l’encèfal, que es troba al cap, protegit pel crani;
la medul·la espinal, protegida per la columna vertebral, i els nervis, que
es ramifiquen per tot el cos. Al cap també hi ha la major part dels òrgans
dels sentits.
Encèfal

INTERPRETA LA IMATGE
7 Descriu com és l’esquelet

del conill.
8 Quina funció té cadascuna

de les extremitats
representades?
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Nervis
Medul·la espinal
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Classes de vertebrats
Els vertebrats es classifiquen en cinc grups: peixos, amfibis,
rèptils, ocells i mamífers.
Peixos

Amfibis

Columna
vertebral

Cap

Cap

Tronc

Rèptils
Cap

Columna
vertebral

Columna
vertebral

Tronc

Tronc

Potes
Potes
Cua

Aletes

Ocells

Mamífers
Tronc

Ales

Columna
vertebral

Cap
Coll

Coll
Cap

Cua

Columna
vertebral
Tronc

Cua

Potes

Potes

ACTIVITATS
10 Quines funcions exerceix l’esquelet en els vertebrats?
11 Tenen cua tots els animals vertebrats? En cas negatiu, posa’n algun

exemple.
12 Què significa que les extremitats són articulades?

INTERPRETA LA IMATGE
9 Descriu les característiques

corporals que difereixen
d’uns grups de vertebrats
a uns altres.

13 Col·loca les teves dues mans l’una sobre l’altra amb els palmells cap

avall. Com són, iguals o simètriques? Posa algun altre exemple
de simetria en el nostre cos.
14 És correcte dir que la simetria dels vertebrats només és externa?

Justifica la resposta.
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Els peixos

Són vertebrats aquàtics que viuen en l’aigua dolça, com la truita;
en l’aigua salada, com el tauró, o en tots dos medis, com el salmó.
La majoria són carnívors.
Tots presenten en comú les característiques següents:
• T
 enen forma fusiforme, més estreta a la part davantera i
posterior que al centre; això els facilita el desplaçament en
l’aigua.
• L
 es seves extremitats són aletes, i totes participen en la locomoció de l’animal. Poden ser parells, com les pectorals i les
ventrals, i imparells, com la dorsal, la caudal i l’anal.

ACTIVITATS

• D
 isposen de línia lateral, un òrgan sensorial que recorre lateralment el cos i que detecta el moviment i les vibracions de
l’aigua. Aquest òrgan els permet orientar-se i localitzar les seves preses.

15 Quines característiques

dels peixos són una
adaptació al medi aquàtic?
16 Quines són les diferències

• L
 a seva temperatura corporal depèn de la del medi, ja que no
tenen mecanismes per regular-la. Per això es diu que són poiquiloterms.

principals entre els peixos
ossis i els cartilaginosos?

Grups de peixos
Peixos ossis

Peixos cartilaginosos

Formen aquest grup la majoria de peixos, com la truita,
el lluç o el seitó. Tenen esquelet ossi. Tenen la pell
recoberta d’escates, que se superposen l’una a l’altra com
les teules d’una teulada. Gairebé tots disposen de bufeta
natatòria, un òrgan que es pot omplir de gas o buidar-se
per pujar o baixar. Les brànquies estan protegides per una
estructura anomenada opercle.
Opercle

Aletes
pectorals
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Línia
lateral

Aleta
dorsal

Aletes
ventrals

Comprèn els taurons, les mantes i les rajades. Tenen esquelet
cartilaginós. La seva pell està recoberta de petits denticles,
anomenats així perquè tenen una estructura semblant a les
dents. No tenen bufeta natatòria, i per això s’han de moure
contínuament. No disposen d’opercle, les brànquies es
comuniquen amb l’exterior mitjançant les fenedures
branquials.

Aleta
caudal

Línia
lateral

Aleta
anal

Fenedures
branquials

Aletes
dorsals

Aletes
pectorals

Aleta
caudal

Aletes
ventrals

Aleta
anal
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Els amfibis

Els amfibis, com les granotes, els gripaus o les salamandres, són
terrestres, però no poden abandonar l’aigua del tot, ja que en
depenen per reproduir-se. La majoria són carnívors.
Tots presenten les característiques comunes següents:

ACTIVITATS

• T
 enen la pell nua i molt fina. Disposen d’abundants glàndules
secretores de mucositat que la mantenen humida i viscosa. De
vegades presenten vesícules amb glàndules verinoses.
• T
 enen quatre extremitats en forma de pota. Les anteriors
tenen quatre dits i les posteriors, cinc, units entre si per membranes interdigitals en els amfibis de vida aquàtica.
• S
 ón poiquiloterms i un gran nombre hibernen, és a dir, durant l’hivern romanen enterrats a terra o sota alguna pedra o
tronc, inactius i en repòs absolut.

17 Quina funció tenen les

membranes interdigitals?
18 Què és hibernar? Per què

hibernen els amfibis?
19 Busca a la xarxa

la imatge d’un tritó
i descriu-lo.

Grups d’amfibis
Amfibis sense cua
També anomenats anurs
(de an, ’no’, i del grec ourá,
’cua’). Pertanyen a aquest grup
les granotes i els gripaus. Tenen
el cos curt. Les potes posteriors
estan més desenvolupades que
les anteriors.

Amfibis amb cua
També anomenats urodels
(del grec ourá , ’cua’ i delo,
’evident’). Pertanyen a aquest
grup les salamandres
i els tritons. Tenen el cos
allargat i quatre extremitats
curtes i de la mateixa longitud.

SABER-NE MÉS
Els colors dels amfibis

A

B

La coloració dels amfibis pot ser molt variada i persegueix
principalment tres objectius:
• C
 amuflar-se amb l’entorn i passar desapercebuts
als seus depredadors, com la majoria de granotes
i gripaus.
• C
 ridar l’atenció amb els seus colors, per informar que són
animals verinosos o amb mal sabor, com la salamandra.
• U
 tilitzar els colors dels animals verinosos, sense ser-ho,
per espantar els possibles depredadors enganyant-los,
com alguns tritons.

C

Indica quina funció té el color dels amfibis
de les fotografies de la dreta.
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Els rèptils

La majoria de rèptils, com les sargantanes, els llangardaixos, les
serps o els cocodrils, són terrestres. Uns altres, com les tortugues marines, són aquàtics. La majoria són carnívors i solen
engolir les seves preses senceres, que moren per l’acció dels sucs
digestius. Alguns llangardaixos i tortugues són herbívors.
Es mouen per reptació, és a dir, arrossegant la part inferior del
cos sobre el terra.
Tots els rèptils presenten les característiques següents:
ACTIVITATS
20 Per què creus que

els vertebrats inclosos
en aquest grup reben
el nom de rèptils?
21 Quines semblances

i diferències hi ha
entre un cocodril
i un llangardaix?

• T
 enen la pell coberta d’escates, com les sargantanes, les serps
i els cocodrils, o amb una closca, com les tortugues. Els llangardaixos i les serps, quan creixen, muden la pell i es desprenen de l’anterior, que rep el nom de camisa.
• D
 isposen de quatre extremitats en forma de pota, proveïdes
de cinc dits acabats en ungles. Alguns, com les serps, no tenen
extremitats.
• Presenten una cua, generalment llarga i acabada en punta.
• E
 ls rèptils, igual que els peixos i els amfibis, són poiquiloterms. Per això, a temperatures baixes són lents i poc actius. A
l’hivern cauen en letargia i hibernen.
Grups de rèptils

Saures
Són les sargantanes,
els llangardaixos,
els dragons, les iguanes
i els camaleons. El seu cos
és allargat i presenten una
cua de la qual es poden
desprendre per escapar
dels depredadors.
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Quelonis

Crocodilians

Ofidis

Són les tortugues. El seu cos,
protegit per una closca,
és curt i ample.
Les tortugues marines
presenten les extremitats
transformades en aletes.

Són els cocodrils
i els caimans. Tenen un llarg
musell amb nombroses
dents. El seu tronc és robust
i utilitzen la cua per nedar.
Encara que passen molt
temps a l’aigua, són
terrestres.

Són les serps. El seu cos
és cilíndric i allargat
i no tenen extremitats.
Es desplacen reptant
mitjançant un moviment
ondulatori. Algunes disposen
de glàndules verinoses.

6
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SABER FER
Elaborar un esquema científic: l’estructura corporal
d’un rèptil
L’esquema científic, enfront de la fotografia, simplifica
la il·lustració o mostra detalls que faciliten la comprensió
del que s’ha observat. Per això, l’exactitud i el detall tenen
prioritat sobre l’artístic. Per fer un esquema científic
de l’estructura corporal d’un rèptil seguirem el procés
següent:

3. Posem color a l’esquema. Encara que no és
imprescindible, si s’acoloreix, s’ha de fer amb els colors
reals.

1. Observem la forma i la mida de l’animal. En dibuixem
la silueta i els elements més destacats. El dibuix ha
de respectar una escala respecte del natural.

4. Posem els rètols. Utilitzant els nostres coneixements
o consultant llibres més especialitzats, anomenem
cadascuna de les parts que hem dibuixat.

Tronc sense
extremitats

2. 
Sobre la silueta inicial, completem amb els altres
elements que constitueixen el cos del rèptil.
Cap

Cua

Pell amb
escates

22 Defineix amb les teves paraules què és un dibuix

científic i explica quan és convenient fer-lo
servir.
23 Fes un esquema científic de la resta de rèptils

fotografiats a la pàgina anterior.
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Els ocells

Els ocells són vertebrats terrestres que tenen la capacitat de volar, tot i que alguns no ho fan, com els pingüins, l’estruç o el kiwi.
N’hi ha de carnívors, que s’alimenten d’insectes o de vertebrats;
uns altres són herbívors i ho fan de fruits, plantes o llavors.
Tots presenten les característiques següents:
• C
 os fusiforme adaptat al vol i cobert de plomes, que els aïllen
dels canvis de temperatura. Cada ploma consta d’un eix central
o raquis, que s’insereix a la pell pel canó, del qual surten un
gran nombre de branques laterals paral·leles o barbes.
• T
 enen quatre extremitats. Les dues anteriors estan transformades en ales i les posteriors, cobertes d’escates, són potes
adaptades per fer diferents funcions, per exemple nedar en els
ànecs, grimpar en els pigots, córrer en l’estruç o caçar en
els rapinyaires.

Parts d’una ploma

Raquis

• L
 a boca no té dents i està proveïda d’un bec, la forma del qual
és molt variada i depèn del tipus d’alimentació.
• E
 ls ossos de l’esquelet són prims i molts estan buits. Això fa
que el cos sigui lleuger, cosa que els facilita el vol.

Barbes

• E
 ls ocells són animals homeoterms, és a dir, són capaços de
regular la seva temperatura corporal, independentment de la
del medi.

Canó

Grups d’ocells
Ocells voladors

Ocells corredors
Ales molt
desenvolupades

Estèrnum
amb quilla
que subjecta
els potents
músculs
de les ales.

INTERPRETA LA IMATGE
24 Descriu les diferències que

observes entre l’ocell volador
i el corredor.
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Ales reduïdes

Estèrnum
sense quilla

ACTIVITATS
25 Quines característiques dels ocells són responsables de la seva

adaptació al vol? Explica-les.
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Els mamífers

La majoria de vertebrats són terrestres, encara que també hi ha
espècies de vida aquàtica, com els dofins i les balenes, i fins i tot
alguns que poden volar, com la ratapinyada.
La seva alimentació és molt variada, hi ha mamífers carnívors
com el lleó, herbívors com la gasela, i omnívors com l’esquirol.
Tots presenten en comú les característiques següents:
• C
 os cobert de pèl en la majoria, la funció del qual és l’aïllament
tèrmic. Alguns, com ara els dofins i les balenes, tenen molt poc
pèl.
• T
 enen quatre extremitats, adaptades al medi on es desplacen. En els terrestres tenen forma de pota, en els aquàtics d’aleta i en la ratapinyada d’ala.

Les belugues pertanyen al grup dels cetacis
i, com tots els mamífers, donen de mamar
a les seves cries. Les seves extremitats
estan adaptades al medi aquàtic.

• L
 a pell té nombroses glàndules. Per exemple, les sudorípares, que produeixen suor; les sebàcies, situades a la base dels
pèls, i les mamàries, que només són funcionals en les femelles
i que secreten llet per alimentar les cries.
• A
 l cap hi ha la boca, que disposa de llavis, que els permeten
succionar, i dents per esquinçar, tallar i triturar els aliments
depenent del tipus d’alimentació.
• E
 l sistema nerviós i els òrgans dels sentits estan molt desenvolupats. És l’únic grup de vertebrats que presenta orelles, que
en alguns casos poden orientar cap al so.

ACTIVITATS
26 Què tenen en comú

els mamífers que
no presenten la resta
de vertebrats?

• Els mamífers, igual que els ocells, són homeoterms.
Grups de mamífers
Placentaris
Els embrions romanen dins la mare
fins al naixement, i s’alimenten
a costa d’ella a través de la placenta.
Es troben estesos per tot el planeta,
com el llop.

Marsupials
Les cries neixen poc desenvolupades
i completen el desenvolupament
en una bossa externa, el marsupi,
on hi ha les glàndules mamàries.
Habiten a l’Amèrica del Sud
i a Austràlia, com el cangur.

Monotremes
Són els únics mamífers que ponen
ous. En néixer, les cries s’alimenten
de la llet secretada per les femelles.
Només se’n troben a Austràlia i Nova
Guinea, com l’ornitorinc.
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L’ésser humà

Els éssers humans som mamífers placentaris, inclosos dins els
primats, que es caracteritzen per tenir mans i peus amb cinc dits,
ulls en posició frontal i mames en el pit però no en l’abdomen. Els
goril·les, orangutans i ximpanzés també són primats.
Dins del grup dels primats trobem la família dels Homínids, on
l’espècie humana és l’única representant actual.
Les característiques més destacades de la nostra espècie són:
Tenim poc pèl al cos,
solament abundant en unes
zones determinades, com
el cap, el pubis o les aixelles.

El nostre cervell està molt
desenvolupat, tant en mida com
en complexitat, i això ens ha
permès ser animals intel·ligents,
socials, conscients de la pròpia
existència i tenir una gran
capacitat de comunicació
i de pensament simbòlic.

La pell presenta nombroses
glàndules sudorípares, que
permeten refrigerar el nostre
cos quan la seva temperatura
és elevada.

Les extremitats anteriors són
els braços, que acaben
a les mans amb el dit polze
oposable, cosa que facilita
la manipulació d’objectes
de mides diferents.
Els nostres bebès neixen
totalment desenvolupats, però
són indefensos i necessiten ser
atesos fins a completar
el desenvolupament. S’alimenten
de la llet materna que generen
les glàndules mamàries.

Som bípedes, ja que utilitzem
les extremitats posteriors,
les cames, per desplaçar-nos
i ho fem amb una postura
dreta, única en el regne
animal.

ACTIVITATS
27 Per què es diu que l’ésser humà és bípede? Quin altre grup

de vertebrats comparteix aquesta característica amb nosaltres?
28 Quin llenguatge utilitzen les persones sordmudes per

comunicar-se? Quins altres llenguatges, a més del parlat,
utilitzem les persones per comunicar-nos?
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SABER-NE MÉS
Origen de l’espècie humana
La família dels homínids té com a únic representant actual l’espècie humana. Aquesta família també
comprèn les espècies extingides del genère Homo, i les del gènere Australopithecus.
En l’evolució de la nostra espècie destaquen els avantpassats següents.

Els Australopithecus eren
homínids d’estatura petita
(d’entre 1 i 1,5 m).
Caminaven drets
i s’alimentaven de fruits i brots.
Van viure fa entre 4,2
i 1,2 milions d’anys als boscos
de l’Àfrica.

L’Homo antecessor se’l
considera el predecessor del
neandertal i de l’Homo sapiens
actual. Era caçador, recol·lector,
i utilitzava eines d’os i de fusta.
Va viure fa uns 800.000 anys
a Europa.

L’Homo habilis és el primer
representant del gènere Homo.
També caminava dret i va
incorporar la carn a la dieta.
Fabricava eines de pedra.

L’Homo erectus tenia
la postura dreta i fabricava
eines més elaborades. Aquesta
espècie va ser la primera
que va sortir de l’Àfrica.

Va viure fa entre 2,5 i 1,8 milions
d’anys a les sabanes de la vall
del Rift, a l’Àfrica.

Va viure fa entre 1,3 milions
d’anys i 200.000 anys a l’Àsia.

L’Homo neanderthalensis
era força semblant als humans
actuals. Dominava el foc, tenia
cura dels malalts i feia ritus
funeraris.
Va viure fa entre 230.000
i 28.000 anys a Europa, l’Àsia
Central i el Pròxim Orient.

L’Homo sapiens va colonitzar
tots els hàbitats terrestres
del planeta i és l'espècie
humana actual. El nostre cos
es va estilitzar i la nostra
intel·ligència i capacitat
de comunicació van ser
fonamentals per desenvolupar
una cultura complexa.
Va aparèixer fa 150.000 anys.

En quin continent podem dir que van aparèixer els primers avantpassats de l’ésser humà?
Quin va ser el primer avantpassat de l’ésser humà que va fabricar eines? Quant temps fa que va viure?
Per què es diu que l’Homo neanderthalensis era força semblant als humans actuals?
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ACTIVITATS FINALS
REPASSA L’ESSENCIAL
29 RESUM. Copia i completa el que falta en les oracions.

34 Indica a quin tipus de vertebrat pertanyen

•	Tots els animals presenten característiques comunes,
com per exemple:
.

les estructures següents i, a continuació, explica
per a què serveixen.

•	Els principals grups de vertebrats són:

a) Placenta

d) Bufeta natatòria

b) Línia lateral

e) Sacs aeris

c) Glàndula sudorípara

f) Quilla

.

•	Les característiques comunes a tots els peixos són:
.
•	Els principals grups de peixos són:

.

•	Les característiques més importants comunes a tots els
amfibis són:
.
•	Les diferències entre anurs i urodels són:

35 Observa el dibuix del vertebrat següent i indica

a la llibreta el nom de les estructures assenyalades.
A

.

B

• L es característiques comunes a tots els rèptils són:
.
• Els principals grups de rèptils són:

D
E

.

F

•	Les característiques més importants comunes a tots els
ocells són:
.

G

•	Les diferències entre els dos grans grups d’ocells són:
.
•	Les característiques comunes a tots els mamífers són:
.
•	Els tipus de mamífers són

C

.

•	L’ésser humà es caracteritza per:

.

I

H

J

36 Indica a quin grup i subgrup de vertebrats pertanyen

els animals següents.
A

B

C

D

E

F

30 Defineix els termes següents:

• Simetria

• Filtradors

• Sedimentívors

• Poiquiloterms

• Paràsits

• Homeoterms

31 Realitza un esquema de claus amb els cinc tipus

de vertebrats, els seus grups i dos exemples
de cadascun.
32 Elabora una taula en què es relacionin  els medis

on habiten els diferents tipus de vertebrats
i les adaptacions que presenten per a cadascun.
33 Copia a la llibreta la taula comparativa següent

Pell
Extremitats
Temperatura corporal
Desplaçament
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Mamífers

Ocells

Rèptils

Amfibis

Principals grups
de vertebrats

Peixos

i completa-la.

37 Indica quina de les característiques següents està

relacionada amb els animals homeoterms i quina amb
els poiquiloterms. A continuació, raona per què.
a) Poden viure en medis freds.
b) Poden romandre en dejú molt temps.

Els animals vertebrats
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PRACTICA
38 Sabent que el terme tetràpode procedeix del grec

tetra, que significa ’quatre’ i podos, que significa ’peu’,
indica els grups de vertebrats que es poden considerar
tetràpodes.

40

Descriu la forma del bec dels ocells següents.
A continuació, relaciona cada ocell amb el seu tipus
d’alimentació.
A

B

C

D

E

F

39 Construeix una clau dicotòmica que permeti classificar

els vertebrats següents.
A
B

C
D

a) Caça preses i esquinça la carn.

F

E

b) Captura insectes en vol.
I

G

H

c) Parteix les llavors de les quals s’alimenta.
d) Filtra l’aigua i reté l’aliment.
e) Busca insectes perforant fusta.
f) Pesca peixos en aigües poc profundes.
41 Dibuixa un esquema científic de l’anatomia externa

d’un ocell i retola’n les parts.

AMPLIA
La biodiversitat
El terme biodiversitat va ser formulat per primera
vegada el 1988 pel biòleg Edward O. Wilson. Significa
«varietat d’espècies animals i vegetals en el seu medi
ambient».
La gran biodiversitat que hi ha actualment és
el resultat de gairebé quatre mil milions d’anys
d’evolució.
No obstant això, la influència de l’activitat humana
sobre els ecosistemes està accelerant el ritme normal
d’extinció. Aquesta situació ha fet que el 36 %
de les espècies estiguin en perill i es calcula que
al final del segle el 30 % haurà desaparegut.
La pèrdua de biodiversitat no tan sols afecta negativament
la riquesa biològica del planeta Terra, sinó que també
representa una pèrdua per a la humanitat. Per exemple,
la biodiversitat garanteix la nostra alimentació, la regulació
del clima i participa en el control de plagues.

42 COMPRENSIÓ LECTORA. Respon a les preguntes.

• Quin és l’origen de la biodiversitat?
• E
 xplica per què creus que és important conservar
la biodiversitat.
43 EXPRESSIÓ ESCRITA. Busca informació sobre

els animals vertebrats que estan en perill d’extinció
a Catalunya i fes-ne una breu redacció.
44 Investiga quines són les regions del planeta més

afectades per la pèrdua de biodiversitat.
• E
 xplica com influeix el tràfic d’espècies a la pèrdua
de biodiversitat i anomena algunes espècies
d’animals afectades per aquest problema.
45 Comenteu a classe l’afirmació següent:

«Tots els éssers vius tenen un paper important
en els ecosistemes on habiten.»
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SABER FER
Observar les dents i descobrir què menja
Els mamífers són els únics vertebrats que masteguen
l’aliment abans d’ingerir-lo. Per a fer-ho tenen les dents.
El seu nombre, forma, mida i disposició en la mandíbula
varia d’unes espècies a les altres.
Les dents d’un mateix individu tenen formes diferents.
La forma està relacionada amb la funció que realitzen.
Normalment, en la mandíbula d’un mamífer podem
reconèixer quatre tipus de dents:
• Incisius. Se situen a la part davantera de la boca.
Són petits i plans, amb la vora tallant. S’utilitzen per
tallar l’aliment.
• C
 anins o ullals. Es localitzen entre els incisius
i els molars. Solen ser llargs, punxeguts i esmolats.
S’utilitzen per esquinçar la pell i subjectar les preses.
• P
 remolars. Es localitzen darrere els canins. Són petits,
amb la superfície plana i les vores desiguals i tallants,
que incrementen la seva amplada segons es diposin
cap enrere de la mandíbula. S’utilitzen per triturar
i moldre.
• M
 olars. Es troben a la part posterior de la mandíbula.
Són amples, amb les vores desiguals i tallants com
els premolars, però més plans i arrodonits. S’utilitzen
per moldre el menjar.

Dentadura d’un herbívor (conill)
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La dentadura de l’animal està adaptada a la seva dieta.
Per aquest motiu, identificar les dents pot ser el primer
pas per conèixer quin tipus d’alimentació presenta.
Per expressar el nombre de dents d’un animal adult
s’utilitzen les fórmules dentàries. En aquestes
fórmules s’indiquen el número i tipus de dents
que tenen en cada mandíbula a través de quatre
fraccions.
Cada fracció indica el nombre d’incisius (I), canins (C),
premolars (P) i molars (M) presents en la meitat de les
mandíbules superior i inferior. En el numerador s’escriu
el número de peces dentàries presents en la meitat
de la mandíbula superior, i en el denominador
el de les peces de la meitat de la mandíbula inferior.
Per exemple, la fórmula dentària d’un animal herbívor,
en aquest cas un conill, és:
I

2
0
3
3
,C ,P ,M
1
0
2
3

Mentre que la d’un carnívor, com ara un gos és:
I

3
1
4
2
,C ,P ,M
3
1
4
3

La suma de les dents expressats en la fórmula dentària,
multiplicada per dos, indica el número total de dents.

Dentadura d’un carnívor (gos)

Els canins estan poc desenvolupats,
i poden faltar.

Els canins són llargs i esmolats. Amb ells poden matar
les seves preses i arrencar-ne la carn.

Els incisius són
generalment de
creixement continu per
compensar el desgast.
Serveixen per tallar
l’herba.

Els incisius són molt
esmolats i tallen molt.
Serveixen per tallar
la carn.

Els premolars i molars
tenen la superfície plana,
perquè es freguen
els uns amb els altres per
triturar l’aliment.

Els premolars i molars
tenen crestes punxegudes
i tallants. Serveixen per tallar
la carn i mossegar ossos
grans.

Els
Els animals
animals vertebrats
vertebrats

46 EXPRESSIÓ ESCRITA. Descriu les diferències entre

6

51 Observa els cranis següents i respon a les preguntes.

la dentadura d’un animal herbívor i la d’un carnívor,
i relaciona-ho amb els tipus d’aliments que
ingereixen. Utilitza com a exemples la dentadura
d’un conill i la d’un gos.

A

47 Per què s’ha de multiplicar per dos el nombre

de dents expressat en la fórmula dentària per
calcular el nombre total de dents que té un animal?
48 A partir de les fórmules dentàries del conill i del gos

expressades en la pàgina anterior, calcula el nombre
total de dents que presenta cadascun.

B

49 Quasi tots els mamífers tenen dents, excepte

les balenes, els monotremes i els óssos formiguers.
Busca informació sobre aquests animals i justifica
quines són les seves modificacions dentàries
en funció del que menja cada animal.
50 Busca informació sobre les fórmules dentàries

del senglar, l’ós i els éssers humans.
Quines diferències presenten respecte els tipus
de dents d’un herbívor? I d’un carnívor?
A què creus que es deuen?

a) Identifica a quin color correspon cada tipus
de dent i fes la fórmula dentària de cada
animal.
b) Indica el règim alimentari de cada animal.

APRENENTATGE COOPERATIU

Un pòster digital sobre els vertebrats
Els pòsters digitals fan possible utilitzar
conjuntament la informació esquemàtica
i els continguts multimèdia sobre un tema,
amb un disseny atractiu.
Glogster és una de les eines més populars per
a elaborar pòsters digitals en línia. Un cop realitzats,
es poden insertar en una pàgina web o en un blog,
imprimir-los o projectar-los a la classe mitjançant
una pissarra digital.
• F
 ormeu grups de quatre. Escolliu un vertebrat
i busqueu per Internet informació sobre les seves
característiques principals.
• D
 issenyeu un pòster amb la informació que heu
trobat. Hi podeu incloure continguts multimèdia
com ara imatges, vídeos, sons o animacions.

• P
 oseu en comú els pòsters amb la resta
de la classe.
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