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Els animals invertebrats

SABER
• Els animals invertebrats
• Les esponges i els cnidaris
• E
 ls platihelmints, els nemertins
i els anèl·lids
• Els mol·luscs
• Els artròpodes
• Els equinoderms
SABER FER
• Elaborar el model d’un insecte.
• O
 bservar i descriure invertebrats
del sòl.
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Reina. Només n’hi ha una
per rusc, és l’única femella
fèrtil.

Què són les societats d’insectes?
Molts insectes, com les abelles, les vespes, les formigues o els tèrmits,
viuen en grans grups organitzats, que presenten una gran divisió
del treball, de manera que la morfologia de cada individu està
adaptada a la funció que fa. Una societat o rusc d’abelles pot contenir
entre 60.000 i 70.000 individus, dels quals un de sol és la reina,
uns pocs centenars són els abellots i la resta són obreres.

Abellots. Són les abelles mascle.
Fecunden la reina a la primavera.

Obreres. Són femelles estèrils.
Fan nombroses tasques, com
les nodrisses, que cuiden les larves.

Les obreres recol·lectores
de pol·len porten l’aliment
a les larves.

Les obreres recol·lectores
de nèctar el transformen
després en mel.

CLAUS PER COMENÇAR
• A quin grup d’invertebrats pertanyen les abelles?
• F
 ixa’t en l’obrera que recull el pol·len. En quina part del cos
el transporta des de la flor fins al rusc?
• E
 scriu el nom de deu invertebrats que coneguis. Podries
dir a quin grup pertany cadascun?
• Quin és el grup més nombrós d’invertebrats?
• C
 reus que tots els animals invertebrats són perjudicials
per a les persones? Justifica la resposta.
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Els invertebrats són el grup d’animals més nombrós del nostre
planeta; de cada 100 espècies, més de 95 són invertebrats. A més,
es tracta d’un grup molt heterogeni que presenta una gran varietat de característiques, com ara:
• L
 a mida. En aquest grup podem trobar des de les microscòpiques puces d’aigua fins al calamar gegant.
• L
 a manera de desplaçar-se. La majoria es desplaça activament, però també hi ha animals sèssils, com els coralls, que
romanen adherits al substrat.

ACTIVITATS
1

Quins grups d’invertebrats
tenen el cos cobert amb
alguna estructura rígida?

• L
 a presència d’esquelet. Poden tenir el cos recobert per un
exosquelet, com els insectes, o no tenir-ne, com els cucs.
• E
 ls ambients que habiten. Els invertebrats estan presents
tant en el medi aquàtic, dolç o salat, com en el terrestre.
PRINCIPALS GRUPS D’INVERTEBRATS

Esponges
Animals molt senzills,
amb el cos cobert de porus.
Són les esponges marines.

Anèl·lids
Cos tou, allargat i cilíndric,
dividit en anells. Els cucs
de terra pertanyen a aquest
grup.
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Cnidaris
Cos tou en forma de sac.
Són els pòlips, les meduses
i les actínies.

Mol·luscs
Cos tou, protegit de vegades
per una closca.
Per exemple el pop,
el caragol o l’escopinya.

Platihelmints
Cos tou, de forma allargada
i plana. En són un exemple
la tènia i la planària.

Artròpodes
Cos segmentat i protegit per
un esquelet extern.
Per exemple, les aranyes,
les gambes o les papallones.

Nemertins
Animals tous i cilíndrics,
amb el cos sense dividir.
En són un exemple els cucs
intestinals.

Equinoderms
Animals sense cap i amb
el cos cobert de punxes
i plaques. Pertany a aquest
grup l’eriçó de mar.
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Les esponges i els cnidaris

Les esponges i els cnidaris constitueixen els dos grups d’invertebrats amb l’organització més senzilla, ja que no tenen òrgans
ni aparells. Tots dos grups habiten en ecosistemes aquàtics.
Esponges
Les esponges són animals sèssils que no tenen simetria. La majoria són marins, encara que n’hi ha alguns d’aigua dolça.
A l’interior hi ha una cavitat
general o cavitat atrial,
que s’obre a l’exterior a través
d’un gran orifici anomenat òscul.

El cos d’una esponja té forma de sac.
Les esponges tenen un esquelet intern
que pot estar format per espícules dures, per fibres suaus i flexibles o per
totes dues estructures.
Aquests animals s’alimenten per filtració, és a dir, obtenen de l’aigua petites
partícules d’aliment i oxigen.

Les parets són gruixudes i estan
perforades per nombrosos porus,
que es comuniquen entre si
mitjançant petits canals.

Cnidaris
Els cnidaris són animals amb simetria radial i cos tou. Tenen una
cavitat central o cavitat gastrovascular, on es digereix l’aliment.
Aquesta cavitat es comunica amb l’exterior mitjançant una única
obertura, que funciona de boca i anus, i està envoltada de tentacles. La funció dels tentacles és atrapar les preses i paralitzar-les
amb les seves cèl·lules urticants.
Poden presentar dues formes d’organització corporal diferent: la
fase de pòlip i la de medusa. En alguns casos, en el mateix animal es poden alternar totes dues fases al llarg de la seva vida.
Fase de pòlip

INTERPRETA LA IMATGE

Fase de medusa

Tenen forma de sac, amb l’obertura
a l’extrem superior del seu cos. Viuen
fixos al fons del mar i en molts casos
s’agrupen en colònies i s’envolten
d’un esquelet calcari, formant
els coralls.
Boca
i anus

Tenen forma de paraigua amb
l’obertura a l’extrem inferior
del cos.
Es mouen mitjançant contraccions
del cos o es deixen arrossegar
pels corrents marins.
Boca
i anus

2

Compara l’estructura
d’un pòlip i d’una medusa.

ACTIVITATS
3

Assenyala tres diferències
i tres semblances entre
esponges i cnidaris.

4

Busca el significat
d’urticant i relaciona-ho
amb les meduses.

Tentacles

Tentacles
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Els platihelmints,
els nemertins i els anèl·lids

Els platihelmints, els nemertins i els anèl·lids constitueixen tres
grups d’invertebrats que comparteixen diverses característiques,
entre les quals destaquen les següents:
• Tenen simetria bilateral.
• El seu cos és tou i allargat.
• C
 om que tenen forma de cuc i no disposen de potes, es desplacen arrossegant-se.
Platihelmints
Els animals que pertanyen a aquest grup es caracteritzen per tenir el cos aplanat.

Cap o
escòlex

Ganxos

Ventoses

INTERPRETA LA IMATGE
5

Gairebé tots els platihelmints són paràsits, com la tènia, que viu a
l’intestí d’alguns animals, entre els quals hi ha l’ésser humà. També
hi ha espècies aquàtiques de vida lliure, com la planària. Gairebé
totes són carnívores i s’alimenten de petits invertebrats i dels
cadàvers d’animals que van a parar al fons marí o de rius i llacs.

Observa la imatge de la tènia
i digues per a què creus
que li serveixen els ganxos
i ventoses que té al cap
o escòlex.

La tènia té el cos en forma de cinta
dividit en fragments, que pot arribar
a fer diversos metres de longitud.

Nemertins
Els nemertins tenen un cos cilíndric i prim, amb els extrems en
punta.
Es tracta d’animals de vida lliure, tant aquàtics com terrestres;
però també hi ha espècies que són paràsites i productores de
malalties, com la triquina i els cucs intestinals.
A

A. La triquina parasita el teixit muscular
d’animals com el porc o el senglar.
Es poden transmetre a l’ésser humà amb
la ingesta de la seva carn, i provocar
una malaltia anomenada triquinosi.
B. Triquina en el teixit muscular d’un porc.
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Algunes planàries marines presenten
colors molt vius i protuberàncies al cap
en forma de tentacle.

B
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Anèl·lids
Els anèl·lids es caracteritzen per tenir el cos cilíndric i allargat i
per presentar metameria. Es coneix amb aquest nom la divisió
del cos en segment o anells, anomenats metàmers, capaços de
fer totes les funcions vitals de l’animal. Per això, en cada anell es
repeteixen certs òrgans interns similars als que presenten els animals superiors però molt més simples. A la part anterior del cos
hi ha la boca i a la posterior l’anus. Encara que no tenen potes,
molts anèl·lids utilitzen uns filaments rígids, anomenats quetes,
per desplaçar-se.
Metàmers

INTERPRETA LA IMATGE
6 Observa les fotografies

Boca
Quetes

Presenten formes de vida molt variades: n’hi ha de paràsits i de
vida lliure. Habiten en el mar, en els hàbitats d’aigua dolça i en els
sòls humits.
Es diferencien tres grans grups d’anèl·lids: les sangoneres, els
cucs marins i els cucs de terra.

La sangonera és un paràsit que presenta
una ventosa a la boca gràcies a la qual
succiona la sang d’altres animals.

Els cucs marins es caracteritzen
per tenir llargues i nombroses quetes
que els faciliten el desplaçament.

i fes un dibuix esquemàtic
dels tres tipus d’anèl·lids.
7 Indica les característiques

corporals que tenen
en comú. Després,
fes el mateix amb
les diferències.

Els cucs de terra són sedimentívors
i s’alimenten de les restes orgàniques
presents al sòl.

ACTIVITATS
8

Quines són les característiques comunes a platihelmints, nemertins
i anèl·lids?

9

Quines diferències presenta el cos dels platihelmints enfront
del dels nemertins? I el dels nemertins enfront del dels anèl·lids?

10 Posa un exemple de tres anèl·lids: els dos primers de vida lliure,

un d’aquàtic i un de terrestre, i el tercer, paràsit.
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Els mol·luscs

Aquest grup inclou animals molt diferents, com els llimacs, els
musclos o els pops, però tots tenen una mateixa organització general:
• Tenen simetria bilateral.
• El seu cos és tou i no segmentat.
• Presenten tres regions:
A

B

– El cap inclou estructures que allotgen òrgans dels sentits: la
boca, els ulls i els tentacles.
– La massa visceral conté la majoria dels òrgans interns de
l’animal. Està envoltada pel mantell, les cèl·lules del qual secreten una estructura calcària, la closca, que pot ser interna
o externa.
– El peu és un òrgan musculós que té diferents funcions en
cada classe.
La major part dels mol·luscs són animals aquàtics, i els terrestres
habiten llocs humits.

C

Els mol·luscs s’agrupen en diverses classes, entre les quals destaquen les dels gasteròpodes, els bivalves i els cefalòpodes.
Gasteròpodes
Els gasteròpodes constitueixen la classe de mol·luscs més nombrosa, la majoria són aquàtics, encara que també n’hi ha de terrestres. Inclou els caragols i els llimacs.

El llimac (A), el musclo (B) i el pop (C)
presenten una mateixa organització corporal,
per això pertanyen al grup dels mol·luscs.

La massa visceral dels caragols presenta una closca protectora, una única peça
enrotllada en espiral, mentre que en els llimacs aquesta estructura no existeix.
En situació de perill, els caragols poden introduir tot el cos al seu interior.

Tentacles

El cap està molt desenvolupat i sol
presentar dos parells de tentacles:
un té funció tàctil i l’altre allotja
els ulls. A l’interior de la boca
dels gasteròpodes hi ha una llengua
dentada, anomenada ràdula,
que utilitzen per triturar l’aliment.
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Ràdula

El peu dels gasteròpodes és molt voluminós
i allotja l’estómac, característica que dóna nom
a aquesta classe (gaster, ’estómac’, i podo, ’peu’).
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Bivalves
Pertanyen a la classe bivalves els musclos, les cloïsses, les ostres
i les escopinyes. Són animals marins que viuen en fons sorrencs
o adherits a les roques i s’alimenten per filtració.
Valves

El cap dels bivalves no
està diferenciat.

La massa visceral està protegida
per una closca formada per dues
peces o valves, fet que dóna
nom al grup. Les valves estan
articulades, unides
per la banda dorsal a manera
de frontissa, i es tanquen
per l’acció d’uns músculs potents.

El peu d’aquests mol·luscs
sol ser petit i en forma
de destral; això els permet
excavar, enterrar-se
a la sorra o desplaçar-se
lentament.

Cefalòpodes
Els cefalòpodes formen la classe de mol·luscs més complexa. Inclou
els calamars, les sípies, els pops i els nàutils. Són animals marins de
vida lliure i carnívors.
El cap d’aquests animals està ben
desenvolupat i presenta un parell d’ulls
grans, de visió molt perfeccionada.

La seva massa visceral s’ha allargat
per aconseguir una forma hidrodinàmica.
En la majoria d’espècies la closca
és interna i molt reduïda, com en la sípia;
unes altres tenen closca externa,
com el nàutil, o no en tenen, com els pops.

El peu dels cefalòpodes es troba
transformat en tentacles amb
ventoses que surten del cap, fet
que dóna lloc al nom d’aquesta
classe (cefalo, ’cap’, i podo, ’peu’).
Els utilitzen per atrapar les preses.

Closca
interna

ACTIVITATS
11 Per què creus que la closca dels mol·luscs no pot ser considerada

com un veritable esquelet?
12 Quines diferències hi ha entre el cos dels gasteròpodes

i el dels bivalves?
13 Quina funció exerceix el peu en les diferents classes de mol·luscs?

El nàutil és l’únic cefalòpode que presenta
una closca externa. La part externa
de la closca protegeix la massa visceral
i la interna està compartimentada,
de manera que  si les cambres
estan plenes de gas, l’animal sura, i si estan
plenes d’aigua, l’animal s’enfonsa.
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Els artròpodes

Els artròpodes constitueixen el grup d’éssers vius més nombrós,
amb més d’un milió d’espècies identificades. El cos de totes reuneix un seguit de característiques:
• Té simetria bilateral.
• E
 s troba segmentat en anells diferents entre si, que constitueixen tres regions: cap, tòrax i abdomen.
• E
 stà recobert per un esquelet extern o exosquelet, format per
una substància dura i resistent, la quitina.
La presència de l’exosquelet dificulta el creixement, per això se
n’han de desprendre periòdicament i fabricar-ne un de més
gran. Aquest procés es coneix com a muda.
• P
 osseeix apèndixs articulats, i per tant mòbils, com ara potes,
ales, antenes i mandíbules. A aquesta característica es deu el
nom del grup (artro, ’articulat’, i podo, ’peu’).
Els artròpodes habiten en tots els ambients del planeta, ja siguin
terrestres o aquàtics, i poden ser carnívors, herbívors i, fins i tot,
paràsits.

Libèl·lula sortint de l’exosquelet.

Es classifiquen principalment en quatre classes: els miriàpodes,
els aràcnids, els crustacis i els insectes.
Miriàpodes
Pertanyen a aquest grup els centpeus i els milpeus. Viuen en ambients terrestres humits, com la fullaraca o sota pedres i troncs.
Tenen el cos allargat i dividit en dues regions.
Tronc. És el resultat de la fusió del tòrax i l’abdomen,
i està format per un nombre variable de segments.
En cada segment poden tenir un parell de potes
(centpeus) o dos parells (milpeus).

INTERPRETA LA IMATGE
14 Copia el dibuix del miriàpode

i assenyala els segments
i les potes. Es tracta
d’un centpeus o un milpeus?
Justifica la resposta.
Milpeus.
132

Antenes

Cap. Amb un parell d’antenes,
ulls simples i un parell de peces
bucals mastegadores.
Mandíbules

Dents
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Aràcnids
Són aràcnids les aranyes, els escorpins, les paparres i els opilions.
Viuen en ambients càlids i secs, i la majoria són carnívors. Tenen
el cos dividit en dues regions.
Cefalotòrax. És el resultat de la fusió del cap
i el tòrax. A la part anterior presenten un parell
d’apèndixs en forma d’ungla o pinça,
els quelícers, que utilitzen per alimentar-se,
i un altre parell, els pedipalps, amb funció
sensorial i defensiva. A més, tenen quatre
parells de potes.

Pota

Quelícers

L’abdomen dels escorpins està
segmentat i acaba en un agulló.

Abdomen. En la majoria
d’aràcnids té forma
de globus i no està
segmentat. En les aranyes
acaba en les fileres
que donen suport
a les glàndules de la seda.

Pedipalps

Les paparres són aràcnids paràsits que
s’alimenten de la sang d’altres animals.

Els opilions es poden desprendre
d’alguna de les seves llargues potes
com a mitjà de defensa.

Crustacis
La classe crustacis inclou una majoria d’espècies marines, com el
llamàntol, la gamba o el percebe; algunes d’aigua dolça, com
el cranc de riu, i unes altres de terrestres, com la panerola, també
anomenada porquet de Sant Antoni. Tenen el cos dividit en dues
regions.
Cefalotòrax. Està protegit per una closca. En el cap hi ha un parell d’antenes
tàctils i olfactòries, un parell d’ulls i mandíbules mastegadores. En el tòrax
hi ha cinc parells de potes, les dues primeres en forma de pinça.

En molts crustacis, el cap i el tòrax estan
fusionats en un cefalotòrax, que està
protegit per una closca.

Pota

ACTIVITATS
Antenes

15 Per què els artròpodes

Pinça

Tèlson

necessiten mudar
la coberta externa?
16 Quines diferències hi ha

Abdomen. Amb segments en forma de làmines per facilitar
el desplaçament per l’aigua. L’últim segment, anomenat tèlson,
presenta un parell de paletes natatòries.

entre el cos dels aràcnids
i el dels crustacis?
Quines semblances?
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Insectes
Constitueixen el grup d’animals amb més èxit biològic, ja que
s’han adaptat a una gran varietat d’ambients, excepte el mar
obert. Són insectes els escarabats, els grills, les arnes, els mosquits, les formigues, els pugons...
Tots tenen el cos dividit en tres regions ben diferenciades:

ACTIVITATS
17 Per què es diu que

els insectes són el grup
d’animals amb més èxit
biològic?

Tòrax. Presenta
tres parells
de potes articulades
i, de vegades, un
o dos parells d’ales.

Cap. Allotja un parell
d’antenes tàctils
i olfactòries, una boca
adaptada al tipus
d’alimentació i dos
grans ulls compostos
i diversos ulls simples.

Abdomen. Es troba
segmentat i sense
apèndixs.

Els principals grups d’insectes són els següents:
Coleòpters
Dos parells d’ales,
les anteriors o èlitres
són gruixudes i dures,
i protegeixen les posteriors.
Per exemple, els escarabats
i les marietes.

Odonats
Dos parells d’ales grans,
estretes, transparents,
i membranoses.
Per exemple, les libèl·lules
i els espiadimonis.
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Ortòpters
Dos parells d’ales i potes
posteriors adaptades al salt.
En aquest grup s’inclouen
insectes com els saltamartins,
les llagostes i els grills.

Lepidòpters
Dos parells d’ales de mida
gran cobertes d’escates
que poden presentar colors
vistosos. Per exemple,
les papallones i les arnes.

Himenòpters

Dermàpters

Dos parells d’ales
membranoses, excepte
les formigues obreres.
Les formigues, les abelles
i les vespes són himenòpters.

Dos parells d’ales
membranoses, les anteriors
són molt curtes i les posteriors,
semicirculars. Les estisoretes
són dermàpters.

Dípters
Dos parells d’ales
membranoses: les posteriors,
reduïdes a òrgans d’equilibri.
Per exemple, les mosques
i els mosquits.

Hemípters
Poden presentar ales
de formes variables o no
presentar-ne. Els pugons,
les xinxes i les cigales són
hemípters.
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SABER-NE MÉS
Els apèndixs bucals dels insectes
Els apèndixs bucals són estructures mòbils que tenen els insectes a la boca i que estan adaptades als diferents tipus
d’alimentació.
Aquests són els principals tipus d’apèndixs bucals presents en els diferents grups d’insectes.
Mastegador

Tallen i trituren aliments sòlids. Es troba en llagostes i escarabats.

Xuclador

Succionen aliments líquids. Present en la mosca domèstica.

Espiritrompa

Succionen el nèctar de les flors. Es troba en les papallones.

Mastegador i llepador

Subjecten les preses i absorbeixen líquids. Es troba en vespes.

Picador i xuclador

Insereix l’estilet als teixits d’un altre ésser viu i en succiona
els fluids. Present en els mosquits i les puces.

Tallador i xuclador

Tallen i provoquen una ferida per succionar la sang.
Present en els tàvecs.

F Quina funció tenen els apèndixs bucals?
F Per què el tipus de picada d’un mosquit i d’un tàvec són diferents?
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Els equinoderms

Els equinoderms són animals que habiten en les profunditats del
mar o a la riba. Aquest grup inclou les estrelles de mar, els eriçons
de mar, les holotúries, els ofiuroïdeus i els lliris de mar. El cos de
tots aquests reuneix les característiques següents:
• E
 n la major part d'equinoderms, té simetria radial en els adults,
encara que en les larves sigui bilateral.
• N
 o està segmentat i el cap no es diferencia de la resta. La boca
sol situar-se a la part inferior.
• P
 resenta un esquelet intern format per plaques calcàries, de
vegades amb espines recobertes per la pell. Aquesta característica dóna origen al nom del grup (echinos, ’espina’ i derma,
’pell’).
• T
 é una estructura pròpia del grup, l’aparell ambulacral, format per un seguit de tubs interns plens d’aigua que acaben en
tubs fins, amb ventoses al final, anomenats peus ambulacrals.

ACTIVITATS
18 Per què s’anomenen

equinoderms els animals
que pertanyen a aquest
grup?
19 Quina funció exerceix

l’aparell ambulacral
en les estrelles
i els eriçons de mar?

Aparell
ambulacral

20 Investiga de quina manera

captura les seves preses
l’estrella de mar.
L’estrella de mar és carnívora i utilitza
els peus ambulacrals per desplaçar-se.

L’eriçó de mar és herbívor
i es desplaça utilitzant
les espines i els peus
ambulacrals.
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L’holotúria, o cogombre de mar,
és un animal filtrador que viu
als fons sorrencs.

Els ofiuroïdeus poden ser
carnívors, carronyaires
o filtradors, i tenen gran
capacitat de moviment.

Peus
ambulacrals

Els lliris de mar són animals
filtradors i la majoria viuen
fixos al fons marí.
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SABER FER
Elaboració del model d’un insecte
Els insectes tenen un esquelet extern format per quitina, una
substància dura i resistent.
Al seu torn, la quitina està recoberta per una capa prima
de cera o de greix que la impermeabilitza. Aquesta
impermeabilització és d’una importància vital,
especialment per als insectes que viuen en contacte
amb l’aigua, com el sabater (Gerris lacustris).
Aparentment, podríem dir que el sabater no s’enfonsa
a l’aigua perquè és un animal molt lleuger, però la realitat
és que, per a un animal de la mida d’un sabater,
l’aigua és molt perillosa, ja que si l’insecte s’arribés a mullar no es podria desenganxar de l’aigua.
Un model dels dos que construirem ens permetrà observar la diferència que hi ha entre un sabater
amb les potes impermeabilitzades i un altre amb les potes sense impermeabilitzar.
Preparació dels models
Figura
amb cera

• R
 etalla dues figures iguals de cartolina,
per representar dos insectes sabaters.
El cos ha de ser un rectangle de 4 3 6 cm,
i les potes han de tenir una longitud d’uns 5 cm.
• A
 continuació, doblega les potes perquè l’insecte
se sostingui.

Figura
sense cera

• A
 mb una espelma, cobreix amb cera les potes
d’un dels dos insectes fins a la meitat de l’altura de l’animal.
• Observa si tots dos insectes se sostenen sobre les potes.
• P
 osa els dos models de sabater amb les potes recolzades
sobre l’aigua d’un recipient i observa què passa al cap
de dos minuts i un cop passats deu minuts.

Observació i anotació dels resultats
• C
 ompleta la taula
següent.

Es manté sobre les potes
abans de posar-lo a l’aigua

Sura
al principi

Sura després
de dos minuts

Sura després
de deu minuts

Model amb les potes
sense encerar
Model amb les potes
encerades

21 Podem dir que la cera impermeabilitza

el model de cartolina de la mateixa manera
que impermeabilitza el cos dels insectes? Per què?
22 Què podria passar als insectes com els sabaters

23 Les aranyes poden recórrer la tela que han elaborat

sense quedar-s’hi enganxades. Aquest fet té alguna
relació amb el que has observat en el model
experimental del sabater?

si perdessin la capa impermeabilitzant?
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ACTIVITATS FINALS
REPASSA L’ESSENCIAL
24 RESUM. Fes un resum de la unitat responent

les preguntes següents.
•	Quins són els principals grups d’invertebrats?
Indica un exemple de cadascun.

28 Indica a quin grup d’invertebrats pertanyen

els animals representats i escriu el nom de les parts
indicades.
3

•	Quines són les característiques principals
de les esponges i dels cnidaris?
1

• Quines semblances i quines diferències hi ha entre
anèl·lids, platihelmints i nemertins?
• Quantes classes de mol·luscs coneixes? Indica tres
característiques pròpies de cada grup, així com
diferents exemples.
• Quins són els principals grups d’artròpodes? Quines
característiques són pròpies de cada grup?
Posa exemples de cadascun.

2
29 Elabora una taula comparativa dels diferents grups

d’artròpodes en la qual indiquis les parts en què
es divideix el seu cos, el nombre de potes
i alguns exemples.

• Quines característiques defineixen el grup
dels equinoderms?
25 Explica el significat de:

30 Completa el text següent, relacionat amb els insectes.

• metàmer

Després, identifica a quin grup pertanyen els insectes
de les fotografies.

• exosquelet
• ràdula

Els insectes es classifiquen en aquests vuit grups:

• muda.
26 Assenyala a quin grup d’invertebrats fan referència

les característiques següents.
a) Presenten simetria radial, esquelet intern format
per plaques calcàries i es desplacen amb peus
ambulacrals.
b) Tenen el cos tou i sense segmentar. Poden no tenir
esquelet i, quan en tenen, està format
per una conquilla d’una o dues peces.
c) Es caracteritzen per tenir el cos perforat mitjançant
un gran nombre de porus inhalants, que comuniquen
amb l’exterior per la cavitat interna o atrial.

•	Coleòpters, com les

.

•	

, com les llagostes.

•	

, com les papallones.

•	Dípters, com les
•	

.

, com les libèl·lules.
.

•	Himenòpters, com les
•	

, com les

•	

, com el pugó.

.

A

B

C

D

d) Tenen una cavitat central, la cavitat gastrovascular,
que comunica amb l’exterior per una sola obertura,
la boca, envoltada per tentacles.
e) Tenen el cos dividit en segments, amb un esquelet extern
de quitina i potes articulades mòbils.
27 Indica a quin grup d’invertebrats pertanyen els animals

següents i quin tipus de simetria presenten.
A

B
31 Escriu correctament l’oració següent.

Els equinoderms són animals que no es poden
desplaçar. Els lliris de mar i els musclos són
exemples d’animals equinoderms.
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PRACTICA
32 Observa aquests dos animals i indica a continuació

35 Observa els animals següents i indica a quin grup

a quin grup pertanyen, quins trets tenen en comú
i què els diferencia.
A

d’invertebrats pertany cadascun.
D

B

B

A

C

36 Indica en quins ambients podria sobreviure cadascun

dels invertebrats següents: escorpí, escolopendra,
musclo, cogombre de mar.

33 Indica a quin grup d’artròpodes pertanyen

les descripcions següents.
a) Presenten dos parells d’antenes.
b) Tenen quatre parells de potes.

A

B

C

D

c) Presenten tres parells de potes articulades.
d) El seu cos està dividit en cap i tronc.
34 Les imatges d’animals obtingudes per un fotògraf

es van agrupar en dues llistes segons el grup a què
pertanyien; no obstant això, es va produir algun error.
Indica quin animal sobra de cada llista i el perquè.
Grup A: • mosca

• xinxa

		

• abella

• aranya

		

• llagosta

		
37 Hi ha un tipus de cranc, el bernat ermità, que utilitza

la closca de caragols morts per cobrir el seu abdomen.

Grup B: • escopinya

• sípia

		

• calamar

• caragol de terra

		

• estrella de mar

Investiga per quina raó presenta aquest comportament
i la relació que hi ha entre els caragols i aquest tipus
de cranc.

AMPLIA
Les espècies invasores
Les espècies invasores són espècies d’animals o plantes
introduïdes en un ecosistema, ja sigui de manera
intencionada o per accident, que es converteixen en
autèntiques plagues. Es considera que les espècies
invasores són les responsables del 40 % de les extincions
que han tingut lloc en els últims 250 anys.
Aquestes espècies, com que no són natives
de l’ecosistema, l’alteren i perjudiquen seriosament
les espècies pròpies del lloc, i en provoquen fins
i tot la desaparició.
A Catalunya trobem entre aquestes espècies invasores
el morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
Es tracta d’una espècie d’escarabat, d’uns 2 a 5 cm
de llarg, originari del sud-est asiàtic i la Polinèsia.

Les seves larves excaven llargues galeries dins
del tronc de les palmeres, en concret de
les palmeres datileres. Com a conseqüència
d’això, la majoria de les palmeres no sobreviuen.
38 COMPRENSIÓ LECTORA. Respon a les preguntes.

a) Què són les espècies invasores?
b) Per què són perjudicials?
c) Quines plantes perjudica i com ho fa el morrut
de les palmeres?
39 Busca informació sobre el caragol poma. Explica’n

les característiques, per què es considera una
espècie invasora i quins efectes té sobre el medi.
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SABER FER
Observar i descriure invertebrats del sòl
El sòl és un dels llocs on més diversitat d’invertebrats
podem trobar.
Per inculcar a les persones la riquesa en invertebrats
que ofereix un sòl i el paper que exerceixen, el teu
institut ha decidit organitzar una exposició
en què es mostrin les espècies d’invertebrats més
representatives que hi habiten. El teu treball consistirà
a observar i catalogar els invertebrats més freqüents
del sòl proper al centre on estudies i elaborar
una fitxa amb les característiques de cadascun.

Observa els invertebrats amb una lupa
Un cop passat el temps, retira el llum, el tamís i l’embut.
Col·loca els animals que hi ha dins del pot de vidre
en una placa de Petri o en un platet.
Examina els diferents animals amb una lupa.

Per fer-ho, el primer que necessites és prendre petites
quantitats de terra humida, preferiblement amb
fullaraca, col·locar-les en bosses de plàstic i tancar-les
amb un filferro. En cada bossa, posa-hi una etiqueta
amb la data i el lloc de procedència.

Recol·lecta els invertebrats del sòl
Un cop obtingudes les mostres de sòl,
has de recol·lectar els invertebrats que hi ha presents.
Per recollir els que resulten invisibles a simple vista,
ho pots fer amb la tècnica de l’embut Berlese.
Segueix aquests passos per construir-lo:
1. A
 mb unes tisores, fes un tall a la part final
d’una ampolla de plàstic que farà d’embut.
Pinta l’ampolla de color fosc.
2. C
 ol·loca un tamís o una reixeta metàl·lica a la part
final de l’ampolla i introdueix la part de la boca
de l’ampolla en un recipient de vidre que contingui
al seu interior un paper humitejat.
3. A
 continuació, situa sobre el tamís la mostra del sòl.
Col·loca un llum a prop de l’embut, però sense que
es toquin. Encén el llum i espera entre 12 i 24 hores.

40 EXPRESSIÓ ESCRITA. Per a cada animal observat,

elabora una fitxa amb un dibuix de l’animal i amb
la informació que tens i has observat: nom, mida,
color, número de potes, data, etc.
Fitxa 1. Aranya
Mida: 2 cm
Color: marró clar
Nombre de potes: 8
Nombre d’ales: 0
Data de recol·lecció:
2 d’octubre
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41 Per què hem utilitzat en l’experiència el llum

i el paper humitejat? Per què hem pintat l’ampolla
d’un color fosc?
Descriu el funcionament de la tècnica de l’embut
Berlese basant-te en les teves respostes.
42 Fes una llista amb tots els invertebrats del sòl

que apareixen a la mostra de sòl de la pàgina
anterior.

• A quin grup d’invertebrats pertanyen.
• Les seves característiques principals.
• El paper que exerceixen en el sòl.
46 Els cucs de terra són invertebrats del sòl que pots

veure a simple vista. Mentre excaven per fer
els seus túnels, porten a terme una important
funció.

		 A continuació, elabora un esquema classificant-los
segons el grup a què pertanyen.

		 Quins beneficis aporten al sòl i a la resta
d’organismes amb els quals comparteixen el mateix
hàbitat?

43 Quins grups d’artròpodes no estan representats

47 Busca informació sobre el paper dels invertebrats

en la mostra de sòl? Escriu exemples de cadascun
d’ells.
44 Series capaç d’assenyalar algun tipus d’adaptació

al medi on habiten d’algun dels animals observats?
45 Entre els animals que has trobat a la mostra de sòl

potser hi ha algun escarabat. Busca informació
sobre aquests animals i explica:

7

del sòl en la cadena alimentària. Què creus que
passaria si desapareguessin del sòl?
48 EXPRESSIÓ ESCRITA. Tria una espècie i fes una

descripció detallada de la seva estructura,
indicant en quines regions es divideix el seu cos,
el tipus de simetria, els apèndixs visibles,
la forma del cos, la presència o absència
d’exosquelet, etc.

APRENENTATGE COOPERATIU

Un còmic sobre el mimetisme
Una actitud força comuna en els éssers vius és mirar
d’enganyar els altres amb diferents finalitats,
que podem resumir en protegir-se, tant el depredador
com les preses, per no ser vist per l’altre, i aparentar
ser perillós quan en realitat s’és inofensiu.
El mimetisme es dóna quan un ésser viu s’assembla
molt a un altre, pel que fa a l’aspecte físic
o al comportament, per obtenir algun avantatge
enfront dels seus depredadors. A Internet, en llibres
o en revistes especialitzades trobareu diferents
exemples d’invertebrats que utilitzen el mimetisme.

• D
 os s’encarregaran de recopilar informació
i redactar els textos per al còmic, inventant-se
una breu historieta sobre aquest animal.
• U
 ns altres dos buscaran diverses fotografies perquè
serveixin com a model per a la il·lustració.
• E
 ls dos companys que dibuixin millor faran
les diferents vinyetes.

En un còmic és tan important el text
com la il·lustració, a més de l’enllaç lògic
d’una vinyeta amb la següent. Per elaborar-lo,
feu grups de sis persones. Busqueu entre tots
un invertebrat amb mimetisme que us agradi
i repartiu el treball de la manera següent:
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