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D’on traurem la informació?
http://www.aula2005.com/html/cn1eso/16invertebradosnoartropodos/16invertebratsnoartropodes.htm
http://www.aula2005.com/html/cn1eso/17invertebratsartropodes/17artropodes.htm
http://continguts.llibrewebsantillana.cat (Llibre digital de l’Editorial Santillana)
Tema 7 del llibre de primer d’ESO d’Editorial Santillana (PDF per descarregar a www.cienciesvirtuals.com).

Com omplir aquest dossier
Primer que tot, aquest dossier s’ha de treballar a mà. L’has d’imprimir (el professor t’explicarà altres maneres
d’aconseguir-lo) i anar escrivint les definicions en el lloc corresponent, a mida que les anem treballant a classe. No
serveix fer-ho tot de cop al començament, abans de treballar els conceptes, ni deixar-ho per al final i fer-ho de
qualsevol manera. Recorda que tot el que fem a classe (i aquest dossier especialment) te la seva nota i forma part
de la qualificació global de ciències naturals.
Els exercicis del tema també els has de realitzar aquí. Un cop finalitzat el tema, necessitaràs tenir aquest document
completat per poder fer l’examen. Amb aquest tema seré inflexible: Si no presentes aquest document completat el
dia que marquem per realitzar l’examen, no el podràs realitzar, i la teva nota serà 0.
Aquest dossier té com a objectiu destacar els conceptes que considero més importants i que hauries de tenir clars
per superar la unitat. Per això, també et pot servir com a referència per a estudiar. Amb aquest dossier, d’una o
altra forma, t’estic dient el que preguntaré a l’examen. A més, els conceptes principals estan destacats amb un
subratllat groc i en negreta, per destacar-los encara més.

Conceptes importants a desenvolupar:
Regne dels animals
 Contesta 1
Recordes aquest esquema dels temes anteriors? Defineix les característiques del regne dels animals seguint el camí
des de l’inici (éssers vius) fins arribar-hi.

 Contesta 2
Abans de començar, necessito que recordis alguns conceptes. Pensa que els estem treballant en tots els temes i que
surten a tots els exàmens. Si necessites ajuda pots mirar els conceptes bàsics de la web (www.cienciesvirtuals.com).
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Recorda també que totes les definicions han de començar sempre per “Són ...
Pluricel·lulars:

Els animals són éssers vius pluricel·lulars?
Pluricel·lulars amb estructura de tal·lus:

Els animals són éssers vius pluricel·lulars amb estructura de tal·lus?
Pluricel·lulars amb teixits:

Els animals són éssers vius pluricel·lulars amb teixits?
Eucariotes:

Els animals són éssers vius eucariotes?
Procariotes:

Els animals són éssers vius procariotes?
Autòtrofs:

Els animals són éssers vius autòtrofs?
Heteròtrofs:

Els animals són éssers vius heteròtrofs?
El Regne dels Animals es classifica en uns 35 fílums dels quals estudiarem 9. Aquests 9 fílums també es poden
agrupar (com fan els autors del llibre) en dos grans blocs: Vertebrats i Invertebrats.

ELS ANIMALS INVERTEBRATS
En aquest tema estudiarem 9 fílums d’animals,
dels quals 8 són invertebrats. Omple aquest
quadre amb els noms d’aquests 8 fílums dels
animals invertebrats.
L’ordre és important ja que anirem estudiant
sempre del més senzill al més complex, tal i com
està al tema.
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 Contesta 3 - Find and write the names of six groups of invertebrates and give an example of each group:
(Com sempre, escriu en llapis el significat de les paraules en anglès que no coneguis)

 Contesta 4 - Circle the mistakes and rewrite the information:

PORÍFERS
Explica les característiques més importants dels porífers:

Posa un exemple:

CNIDARIS
Ara estudiarem el fílum dels Cnidaris. Explica una mica com són aquests animals:
Explica les característiques més importants dels cnidaris:

Posa un exemple de
pòlip:

Aquest fílum es divideix en dues classes diferents. Els pòlips i les meduses.
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PLATIHELMINTS, NEMERTINS I ANÈL·LIDS
Ara estudiarem tres fílums d’animals que tenen forma de cuc: Els Platihelmints, els Nemertins i els Anèl·lids.
Explica les característiques més importants dels Platihelmints:

Posa un exemple:

Explica les característiques més importants dels Nemertins:

Posa un exemple:

Explica les característiques més importants dels anèl·lids:

Posa un exemple:

Els anèl·lids tenen uns òrgans anomenats quetes. Explica què són les quetes, quina forma tenen i per a què
serveixen:

Els anèl·lids presenten metameria. Pots explicar què és això?
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MOL·LUSCS
Explica les característiques més importants dels mol·luscs:

El fílum dels mol·luscs es divideix en tres classes. Omple aquest quadre:

Posa exemples de cada
classe:

Els mol·luscs tenen uns òrgans molt característics que fan que siguin fàcils d’identificar.
Un d’aquests s’anomena mantell. Explica què és:

Què és la ràdula?

Com s’anomenen les tres parts o regions en que es divideix el cos dels mol·luscs?
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 Contesta 5 - Match the answers to the questions:
(Com sempre, escriu en llapis el significat de les paraules en anglès que no coneguis)

ARTRÒPODES
Explica les característiques més importants dels artròpodes:

El fílum dels artròpodes es divideix en quatre classes. Omple aquest quadre:

Posa exemples de cada
classe:

Com s’anomenen les parts del cos dels artròpodes?
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Tipus d’artròpodes: 1-Miriàpodes
Explica les característiques més importants dels miriàpodes:

Els miriàpodes es classifiquen en dos subgrups. Completa el quadre:

Posa exemples de cada classe:

Tipus d’artròpodes: 2-Aràcnids
Explica les característiques més importants dels aràcnids:

Relacionats amb els aràcnids tenim alguns elements
a destacar. Què són els Quelícers?

I què són els Pedipalps?

Tipus d’artròpodes: 3-Crustacis
Explica les característiques més importants dels Crustacis:
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Tipus d’artròpodes: 4-Insectes
Explica les característiques més importants dels insectes:

 Contesta 6 – Indica a quins grups d’artròpodes corresponen aquestes descripcions

 Contesta 7

EQUINODERMS
El darrer fílum d’invertebrats que estudiarem és el dels Equinoderms
Com són els Equinoderms? Explica una mica les seves característiques.
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ACTIVITATS FINALS
 Activitat final 1

 Activitat final 2 - Read the descriptions and identify the sub-group they refer to:
(Com sempre, escriu en llapis el significat de les paraules en anglès que no coneguis)
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 Activitat final 3 - Read the sentences and write the invertebrate group they refer to:
(Com sempre, escriu en llapis el significat de les paraules en anglès que no coneguis)

 Activitat final 4 – Completa el text següent relacionat amb els insectes:

 Activitat final 5 - True or False? Write T or F and then correct the false sentences:
(Com sempre, escriu en llapis el significat de les paraules en anglès que no coneguis)

 Activitat final 6 - Relaciona els conceptes de les dues columnes:
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 Activitat final 7 - Circle the correct answer:
(Com sempre, escriu en llapis el significat de les paraules en anglès que no coneguis)
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