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Les funcions vitals
en els animals

SABER
• L a funció de nutrició. El procés
digestiu
• La respiració
• La circulació
• L’excreció
• La funció de relació
• Els sistemes de coordinació
• L’aparell locomotor
• La funció de reproducció
• L a fecundació.
El desenvolupament embrionari
i postembrionari
SABER FER
• E
 laborar un esquema funcional
sobre la circulació.

En el pioc salvatge (Otis tarda) el festeig comença quan
el mascle trepitja amb força el terra i sacseja les ales.
A continuació, obre la cua en direcció al sol, la recolza sobre
el dors, infla el plomatge de manera que quedin visibles
totes les plomes blanques, amaga el cap entre les espatlles
i els bigotis queden drets. Aquest ritual s’anomena
«la roda».

El ritual acaba quan la femella
tria el mascle que aconsegueix
fer la millor exhibició.
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Què és el festeig sexual?
En moltes espècies d’animals la trobada de dos individus de diferent
sexe desencadena una sèrie de rituals de moviments i actituds,
previs a l’aparellament, anomenats festeig. El seu objectiu és
sincronitzar els estats reproductors d’ambdós organismes, evitar
les conductes agressives i propiciar la trobada amb la parella.

En l’època de zel, els mascles tenen enfrontaments
mitjançant rituals.

CLAUS PER COMENÇAR
• A
 mb quina funció està relacionat el ritual de «la roda» del pioc
salvatge?
• És el mateix alimentació que nutrició?
• Per a què necessiten els animals l’oxigen?
• Què és l’aparell circulatori? Quines són les seves funcions?
• Com perceben els animals els canvis en el seu entorn?
• Quina funció fa el sistema nerviós?
• Per què és tan important la funció de reproducció?
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1
SABER-NE MÉS
El metabolisme
És el conjunt de processos
químics que experimenten
els nutrients dins de la cèl·lula.
Poden ser reaccions per
transformar els nutrients
en substàncies simples
i obtenir energia, o reaccions
que converteixen
les substàncies petites
i senzilles en matèria orgànica
necessària per créixer
i construir estructures noves.

La funció de nutrició. El procés digestiu

Tots els animals necessiten matèria per mantenir i renovar les
seves estructures, i energia per fer les funcions vitals.
S’entén per nutrició el conjunt de processos pels quals els éssers
vius incorporen substàncies del medi que els envolta i les trans·
formen en la seva pròpia matèria viva i en energia per dur a ter·
me totes les seves activitats.
Els animals són éssers heteròtrofs; és a dir, s’alimenten d’altres
éssers vius o de les seves restes.
Les substàncies que permeten sintetitzar matèria orgànica pròpia
i obtenir energia s’anomenen nutrients. Aquests nutrients es
troben en els aliments, que són les substàncies que els éssers vius
prenen de l’exterior. A més, els animals necessiten capturar oxi·
gen de l’entorn que els envolta i que els nutrients i l’oxigen arri·
bin a totes les cèl·lules de l’organisme.
En els animals, perquè els nutrients puguin arribar a totes les cèl·
lules i aportin matèria i energia, és necessari que tinguin lloc di·
versos processos:
• L
 a digestió dels aliments. Consisteix a transformar els ali·
ments en nutrients. Es duu a terme a l’aparell digestiu.
• L
 ’intercanvi de gasos. Es pren oxigen del medi i s’expulsa el
diòxid de carboni que es produeix com a resultat del metabo·
lisme. Té lloc a l’aparell respiratori.
• E
 l transport. Els nutrients i l’oxigen són distribuïts per tot l’or·
ganisme fins arribar a les cèl·lules. El fa l’aparell circulatori.
• L
 ’excreció. El diòxid de carboni i la resta de substàncies de
rebuig produïdes durant el metabolisme són eliminades a l’ex·
terior. L’expulsió del diòxid de carboni té lloc a l’aparell respi·
ratori i l’eliminació de les substàncies de rebuig la fa l’aparell
excretor.
El procés digestiu en els animals
Aquest procés comprèn les fases següents:
• Ingestió. Consisteix en la captura dels aliments.
• D igestió. Transformació de l’aliment en nutrients. Pot ser
intracel·lular, quan cada cèl·lula transforma els nutrients que
ella mateixa captura, o extracel·lular, quan té lloc a l’interior
de l’aparell digestiu.
• A
 bsorció. Els nutrients obtinguts durant la digestió són absor·
bits pel cos de l’animal i transportats per la sang a totes les cèl·
lules de l’organisme.

Els animals poden ingerir l’aliment
de formes molt diverses.
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• E
 gestió. Eliminació a l’exterior de les substàncies no digerides
o no aprofitades dels aliments.
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El procés digestiu en animals invertebrats
En els invertebrats el procés digestiu pot ser de tres tipus segons
el tipus de digestió que realitzen.
Intracel·lular
Es dóna en les esponges. Generen uns
corrents d’aigua a través dels seus
nombrosos porus que fan passar
les partícules a l’interior de la cavitat
atrial. A continuació, són captades per
unes cèl·lules anomenades coanòcits,
disposades com un tapís a la part interior
del cos, encarregades de realitzar
la digestió intracel·lular.

Mixta

Extracel·lular

Es dóna en els cnidaris. Capturen
les preses amb l’ajuda dels seus
tentacles, les ingereixen a través
de la boca i realitzen una digestió mixta
en dues etapes: una d’extracel·lular
a la cavitat gàstrica i una altra
d’intracel·lular a l’interior
de les cèl·lules.

Es dóna en la majoria d’invertebrats.
Presenten un tub digestiu dividit
en diferents parts, cadascuna
de les quals fa funcions diferents.
Per exemple, en els artròpodes
es divideix en dues parts, una d’anterior
encarregada de l’absorció i una altra
de posterior, de l’egestió.

Boca

Esòfag

Cavitat
gàstrica

Anus

Coanòcits
Boca
Porus

Boca

Cavitat
atrial
Coanòcit realitzant la digestió intracel·lular.

Intestí

Tentacles
Cèl·lula realitzant la digestió intracel·lular.

Tub digestiu d’artròpode.

El procés digestiu en animals vertebrats
Tots els vertebrats presenten digestió extracel·lular. Té lloc a
l’aparell digestiu, que consta de diverses parts:
• U
 n tub digestiu dividit en boca, faringe, esòfag, estómac i in·
testins prim i gruixut.
• U
 nes glàndules digestives que secreten substàncies i afavo·
reixen la digestió: les salivals, el fetge i el pàncrees.
ACTIVITATS
Glàndules
salivals

Pàncrees
Fetge

Intestí gruixut.
On té lloc l’egestió.

Faringe

Boca.
On es tritura
l’aliment i es
barreja amb la
saliva.

1 Enumera els quatre

aparells que intervenen
en la funció de nutrició
dels animals.
2 Per què és necessària

la digestió en els organismes
heteròtrofs?
3 Quins avantatges creus

Esòfag. Facilita el
trànsit de l’aliment.
Estómac.
On s’emmagatzema l’aliment.

Intestí prim.
Realitza la digestió i absorbeix
els nutrients.

que té la digestió
intracel·lular enfront
de l’extracel·lular?
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2
Respiració cel·lular
Matèria
orgànica

Oxigen

Energia
Diòxid de
carboni

Aigua

La respiració

Els animals prenen l’oxigen del medi on viuen, aire o aigua, i el
condueixen fins a les cèl·lules. En els mitocondris s’utilitza per de·
gradar els nutrients i obtenir-ne una gran quantitat d’energia, ne·
cessària per realitzar les funcions vitals. Aquest procés és la res·
piració cel·lular. En aquestes reaccions es produeix com a residu
diòxid de carboni, que cal eliminar a l’exterior.
Els animals realitzen aquest intercanvi d’oxigen i diòxid de carbo·
ni amb el medi que els envolta a través de l’aparell respiratori,
en un procés anomenat respiració externa.
Els animals presenten diferents modalitats de respiració externa:
cutània, branquial, traqueal i pulmonar.
Respiració cutània
L’intercanvi de gasos es realitza a través de tota la superfície del
cos. Per a això, la pell ha de ser fina, mantenir-se humida i posse·
ir una densa xarxa de vasos sanguinis que capten l’oxigen i elimi·
nen el diòxid de carboni.
Aquest tipus de respiració és pròpia d’animals petits que viuen en
ambients humits o aquàtics com els platihelmints o alguns anèl·
lids com el cuc de terra.
Respiració branquial
Es fa a través de les brànquies, que són prolongacions molt fi·
nes de les parets del cos envoltades de nombrosos vasos sangui·
nis encarregats de realitzar l’intercanvi de gasos.
És pròpia d’animals aquàtics com els peixos, les larves d’amfibis,
els mol·luscs, els crustacis i alguns anèl·lids marins.

Sang
oxigenada

INTERPRETA LA IMATGE
4 Explica el moviment

de l’aigua des que entra
fins que surt de l’animal.
5 Com estan formades

les brànquies?
6 Què es vol indicar

en el dibuix quan es pinta
la sang de vermell?
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Brànquies
Entrada
d’aigua amb
oxigen

Sang
desoxigenada

Les funcions vitals en els animals

8

Respiració traqueal
Es realitza a través de les tràquees, que són uns tubs molt rami·
ficats que arriben a totes les cèl·lules de l’animal. Les tràquees
comuniquen amb l’exterior per uns orificis anomenats estigmes,
situats al llarg del cos, a través dels quals entra i surt l’aire.
És característica dels artròpodes terrestres: insectes, aràcnids i
miriàpodes.

ACTIVITATS
7 Quines diferències hi ha

entre la respiració cel·lular
i la respiració externa?
Estigmes
Tràquees

8 Quin tipus de respiració

té un cuc de terra?

Cèl·lules

9 Quins tipus de respiració

són exclusius dels animals
terrestres? I dels aquàtics?

Respiració pulmonar
Es realitza a través de pulmons, que són unes cavitats de parets
fines i humides allotjades a l’interior de l’organisme.

10 Quins avantatges suposa

per als rèptils, enfront dels
amfibis, tenir els pulmons
compartimentats amb
parets?

És la manera més freqüent de respiració entre els animals terres·
tres, tant d’alguns invertebrats, com els caragols terrestres i al·
guns aràcnids, com de vertebrats. També es dóna en alguns ver·
tebrats aquàtics, com els dofins i les balenes.

Pulmons dels vertebrats
Pulmó
tabicat
Pulmó
amb paret
llisa

Els pulmons dels amfibis són uns òrgans buits, sense
parets, amb forma de sac. Han de completar aquest tipus
de respiració amb la cutània.
Sacs
aeris

Els pulmons dels ocells presenten unes expansions
en forma de bosses que s’allotgen en diferents regions
del cos. Són els sacs aeris, que serveixen com a reserva
d’aire i permeten alleugerir el pes de l’ocell en volar.

Els pulmons dels rèptils són mes grans i presenten
cavitats dividides per parets en cambres, de manera que
la superfície d’intercanvi de gasos és major.
Alvèols
pulmonars

En els mamífers, la superfície d’intercanvi és major
a causa de la presència de nombrosos sacs, anomenats
alvèols pulmonars, en les parets dels pulmons. Els alvèols
estan envoltats de vasos sanguinis.
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La circulació

En la majoria d’animals, el transport dels gasos i els nutrients el
duu a terme l’aparell circulatori, que està constituït per:
• L
 íquid circulatori. Transporta l’oxigen i els nutrients a totes
les cèl·lules del cos i en retira el diòxid de carboni i altres pro·
ductes de rebuig.
	En els vertebrats és la sang, de color vermell; en els anèl·lids,
mol·luscs i artròpodes, l’hemolimfa, que pot tenir colors dife·
rents o ser incolora; i en els equinoderms, la hidrolimfa, amb
una composició similar a l’aigua de mar.
• Vasos sanguinis. Són tubs de diàmetres diferents pels quals
circulen els líquids. N’hi ha de tres tipus:
Capil·lar
Artèria

Vena

– A
 rtèries. Vasos pels quals surt la sang del cor.
– V
 enes. Vasos a través dels quals la sang entra al cor.
– C
 apil·lars. Vasos de parets molt fines. A través seu es fa l’in·
tercanvi de gasos, nutrients i residus, amb cadascuna de les
cèl·lules i amb el medi extern.
• Cor. Òrgan que bomba el líquid circulatori a tot l’organisme.
Les esponges, els cnidaris i els platihelmints tenen una organitza·
ció interna tan simple que no els cal un aparell circulatori.
La resta d’animals, a causa de la seva mida, complexitat i activitat,
sí que han desenvolupat un aparell circulatori que pot ser de dos
tipus: obert o tancat.
El sistema circulatori obert és propi de la majoria dels artròpodes
i mol·luscs no cefalòpodes. El sistema circulatori tancat el trobem
en anèl·lids, mol·luscs cefalòpodes i vertebrats.
Aparell circulatori tancat

Aparell circulatori obert
Cor

Cor

Hemolimfa
Sang
pobra en oxigen

Sang
rica en oxigen

Vas anterior
Cor tubular

Vas lateral

Els vasos no formen un circuit tancat.
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Vas dorsal
Cors

Vas central

La sang sempre circula per l’interior dels vasos.

8
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L’excreció

En els animals, com a conseqüència del metabolisme, es produ·
eixen substàncies de rebuig que no són aprofitables. Aquestes
substàncies, que resulten tòxiques si s’acumulen, són eliminades
per mitjà d’un procés anomenat excreció.
Les principals substàncies que eliminen els animals són: diòxid de
carboni, aigua, l’excés de sals minerals dissoltes, amoníac i urea.
El diòxid de carboni s’elimina a través de l’aparell respiratori. La
resta de substàncies de rebuig s’eliminen a través dels òrgans de
l’aparell excretor.

INTERPRETA LA IMATGE
11 Descriu cada un dels òrgans

d’excreció. Fixa’t en
el següent:
• E
 n quina part de l’animal
estan situats.
• O
 n vessen els productes
d’excreció.

Òrgans d’excreció en invertebrats
Les esponges i cnidaris no tenen estructures especialitzades en
l’excreció, i aboquen les substàncies de rebuig directament al
medi a través de la superfície. En la resta d’invertebrats hi ha di·
ferents òrgans especialitzats, com ara els tubs de Malpighi en
els insectes, o les glàndules verdes en els crustacis.

ACTIVITATS
12 De què està constituït

Tubs de Malpighi
Tubs
de Malpighi

Glàndules verdes
Glàndules verdes

Tubs prims tancats per
un extrem i oberts per
l’altre a l’intestí, on
aboquen els productes
de rebuig que ha
recollit l’hemolimfa
a l’interior del cos.

Glàndules localitzades
al cap, prop de la base
de les antenes,
per mitjà de les quals
recullen les
substàncies de rebuig
i les eliminen
a l’exterior.

l’aparell circulatori
en els animals?
13 Quins aparells estan

relacionats amb l’excreció
en animals?
14 És el mateix excreció que

egestió? Raona la resposta.

Ronyons
Urèters
Bufeta
de l’orina

Òrgans d’excreció en vertebrats
Els òrgans d’excreció característics dels vertebrats són els ro·
nyons. La seva funció consisteix a filtrar la sang, és a dir, d’una
banda recuperen les substàncies útils per a l’organisme i de l’al·
tra retenen les substàncies de rebuig que conté la sang i les ex·
pulsen a l’exterior en forma d’orina.

Uretra
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5

La funció de relació

La relació és la funció vital mitjançant la qual els animals capten
diferents tipus d’informacions, anomenades estímuls, que de·
sencadenen algun tipus de resposta en l’organisme.

A

Aquest procés, des que l’organisme rep un estímul fins que ela·
bora una resposta, necessita de l’acció de diferents estructures
que es poden classificar en tres grups.

B

• Receptors. Estructures especialitzades a captar els estímuls
del medi. Cada receptor és sensible a un determinat tipus d’es·
tímul.
	En els animals, els òrgans dels sentits són estructures capa·
ces de captar estímuls de l’exterior del cos i transmetre’ls als
òrgans coordinadors.

C

• C
 oordinadors i reguladors. Són aquells òrgans que reben la
informació dels receptors i la processen per després enviar els
missatges adequats als òrgans efectors.
Receptors dels animals.
A. Fossetes de les serps.
B. Línia lateral dels peixos.
C. Ulls compostos dels artròpodes.

	Els sistemes de coordinació són el sistema nerviós i el siste·
ma endocrí.
• Efectors. Són les estructures encarregades de portar a terme
les respostes. Poden ser de dos tipus:
– Músculs, si la resposta implica algun tipus de moviment.
– Glàndules, si la resposta implica la secreció de substàncies.
Els receptors
Els receptors són les estructures encarregades de captar els estí·
muls, tant externs com interns.
Poden estar formats per cèl·lules aïllades, com els pèls tàctils dels
insectes, o agrupades formant estructures especialitzades anome·
nades òrgans dels sentits, com ara l’ull i l’oïda.
Segons el tipus d’estímul al qual són sensibles, els receptors es clas·
sifiquen en:

INTERPRETA LA IMATGE
15 Descriu cadascun

dels receptors que es
veuen a les imatges.
Busca informació a la web
per explicar com funciona
cada un.

150

• Termoreceptors. Perceben canvis de temperatura en el
medi. Per exemple, en els vertebrats se situen a la pell.
• Mecanoreceptors. Poden ser sensibles al moviment, al tac·
te, a la pressió, al dolor o al so. Per exemple, els receptors del
tacte i de l’audició.
• Quimioreceptors. Capten substàncies químiques presents
en l’ambient. Poden ser olfactius o gustatius.
• Fotoreceptors. Capten la llum i es localitzen als ulls. En són
exemples els receptors de la visió.

Les funcions vitals en els animals
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Els sistemes de coordinació

Els animals tenen dos sistemes de coordinació i regulació que
funcionen estretament relacionats:
• S
 istema nerviós. Està format per unes cèl·lules especials ano·
menades neurones que transmeten la informació per mitjà
d’impulsos nerviosos. Els impulsos nerviosos són corrents
elèctrics de baixa intensitat que recorren els nervis i porten in·
formació.
	Actua elaborant respostes ràpides i poc duradores, com per
exemple, la coordinació de l’aparell locomotor per realitzar un
moviment.

Neurones vistes al microscopi.

• S
 istema endocrí. Està constituït per un conjunt d’òrgans es·
pecials anomenats glàndules endocrines que produeixen
i secreten substàncies químiques, anomenades hormones. Les
hormones es vessen al medi circulatori en petites quantitats
i actuen sobre altres cèl·lules o òrgans de l’animal.
	Produeix respostes lentes però duradores, com per exemple,
els canvis que es produeixen en el cos d’un animal que el fan
apte per reproduir-se.

Neurona del sistema nerviós.

El sistema nerviós
Les neurones que formen el sistema nerviós de tots els animals
són molt semblants. No obstant això, l’organització del sistema
nerviós varia d’uns grups a uns altres, a causa, fonamentalment,
de com es disposen les neurones en cadascun.

Xarxa
de neurones

• El sistema nerviós en animals invertebrats.
	Excepte les esponges, tots els invertebrats presenten neurones
que condueixen els impulsos nerviosos.
	Els cnidaris presenten un sistema nerviós molt senzill. Consis·
teix en una xarxa de neurones interconnectades que s’ex·
pandeixen per tot el cos de l’animal sense que hi hagi òrgans
nerviosos de control. A través d’aquesta xarxa es transmet
l’impuls nerviós en totes direccions.
	En anèl·lids, artròpodes, crustacis i mol·luscs s’organitzen for·
mant el sistema ganglionar. En aquest sistema les cèl·lules
nervioses s’agrupen en ganglis units per cordons nerviosos.
Els ganglis més grans es localitzen al cap, i formen el cervell,
que recull informació dels òrgans dels sentits que hi estan si·
tuats.

Cervell

Cordons
nerviosos

Ganglis

	En els equinoderms el sistema nerviós forma un anell nerviós
situat al voltant de l’esòfag, des d’on parteix un nervi fins a
cada braç.
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• El sistema nerviós en animals vertebrats.
	Tots presenten el sistema nerviós dividit en dues parts:
– Sistema nerviós central. Format per l’encèfal i la medul·
la espinal, també anomenats centres nerviosos, encarregats
de processar la informació i elaborar respostes.
– Sistema nerviós perifèric. Format pels nervis, que poden
ser sensitius o motors.
Encèfal. Centre nerviós
situat al cap de l’animal
i protegit pel crani.

Medul·la espinal. Cordó
nerviós que recorre
l’esquena de l’animal i que
es troba protegit per les
vèrtebres.

Nervis motors. Transmeten
la informació des dels centres
nerviosos fins als òrgans
efectors del cos: els músculs
i les glàndules.

Nervis sensitius.
Transmeten la informació
des dels receptors fins
als centres nerviosos.

INTERPRETA LA IMATGE
16 Busca informació sobre

la funció de cadascuna
de les glàndules endocrines
dels vertebrats
representades a la imatge.

ACTIVITATS
17 Què passa quan un animal

percep una presa? Explica
la funció de relació amb
aquest exemple.

El sistema endocrí
L’organització del sistema endocrí presenta certes diferències en·
tre els animals invertebrats i els vertebrats.
• A
 nimals invertebrats. En la majoria d’aquests animals el sis·
tema endocrí està format per neurones especialitzades a fabri·
car hormones. Només alguns grups com els crustacis o els in·
sectes presenten glàndules. El sistema endocrí participa en
processos com la reproducció, la metamorfosi o la muda de
l’exosquelet.
• A
 nimals vertebrats. Està format per glàndules, distribuïdes
per tot el cos, que alliberen hormones diferents encarregades
de controlar certes funcions de l’organisme com el creixement
del cos, el desenvolupament dels caràcters sexuals o el com·
portament de l’individu.
Glàndula suprarenal

18 Per mitjà de quines

estructures capten
els animals els estímuls?
Qui porta a terme
les respostes?

Ovari
Hipotàlem i hipòfisi

Testicle

19 En què es diferencien

el sistema nerviós
i l’endocrí?
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Pàncrees
Tiroide i paratiroide
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L’aparell locomotor

En nombroses ocasions la resposta dels animals davant d’un es·
tímul determinat és el moviment. Poden ser moviments sense
desplaçament, com tancar les parpelles, o amb desplaçament,
com volar. El moviment és possible gràcies a l’aparell locomo·
tor, que està format per dos tipus d’estructures: l’esquelet i els
músculs.
L’aparell locomotor dels invertebrats
Molts invertebrats tenen un esquelet extern o exosquelet que in·
tervé en les funcions de locomoció, sosteniment i protecció. El prin·
cipal problema que planteja aquest tipus d’esquelet és que impedeix
el creixement de l’animal.
Els insectes, animals de locomoció ràpida, tenen un exosquelet dur
i rígid, però lleuger i flexible en les articulacions, que permet el des·
plaçament de l’animal. El problema del creixement el resolen per
mitjà de les mudes, que fan diverses vegades a la vida.

Els mol·luscs bivalves tenen una closca
externa formada per sals de calci que
els protegeix.

Els artròpodes, com ara els insectes,
tenen un exosquelet que
els recobreix.

Els equinoderms, com ara els eriçons,
tenen un esquelet intern format per
plaques calcàries dures.

L’aparell locomotor dels vertebrats
Els vertebrats presenten un esquelet intern o endosquelet consti·
tuït per ossos, que s’uneixen entre si per les articulacions.
Encara que els ossos individualment són rígids, l’esquelet és flexible,
i permet un ampli marge de moviments. L’esquelet, a més de donar
forma al cos i sostenir-lo, serveix d’ancoratge per als músculs es·
quelètics, i també de caixa protectora per a determinats òrgans.
Els músculs esquelètics són òrgans que tenen la capacitat de con·
treure’s i relaxar-se, i gràcies a això executen els moviments volun·
taris de resposta davant d’estímuls. Els músculs esquelètics s’unei·
xen als ossos per mitjà dels tendons.

ACTIVITATS
20 Com pot créixer un insecte

si es troba dins d’un
exosquelet?
21 Per què els músculs

esquelètics reben aquest
nom?
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La funció de reproducció

La reproducció és la funció vital mitjançant la qual els éssers vius
són capaços de produir descendents idèntics o semblants a ells
mateixos, fet que garanteix el manteniment de l’espècie. En tota
reproducció hi ha un o diversos progenitors que donen lloc als
descendents.
En els animals hi ha dos tipus de reproducció: asexual i sexual.
Reproducció asexual
Es caracteritza perquè intervé un sol organisme i produeix descen·
dents iguals al progenitor i iguals entre si, ja que posseeixen la
mateixa informació genètica. Pot fer-se de maneres diferents.
Escissió o fragmentació
És un mètode mitjançant el qual un organisme es divideix
en dos o més fragments, cadascun dels quals és capaç
de convertir-se, després de desenvolupar-se, en un animal
complet. Es dóna en les esponges, cnidaris, platihelmints
i alguns anèl·lids.

Gemmació
A la superfície del cos es forma una protuberància
o gemma per la multiplicació d’algunes cèl·lules. La gemma
pot desprendre’s i donar lloc a un individu nou, com
en la hidra d’aigua dolça, o quedar-se unida a l’organisme
progenitor formant una colònia, com succeeix
en les esponges i els coralls.

Gemma

SABER-NE MÉS
Un mecanisme de defensa
Alguns animals poden utilitzar un mecanisme conegut com a regeneració
per tornar a formar tot l’individu a partir d’un fragment, com passa per
exemple amb el braç fragmentat d’una estrella de mar després de perdre’l
de forma accidental.
En animals com les sargantanes o les salamandres aquesta capacitat
els permet regenerar tota una extremitat com la cua.
F Per què aquest mecanisme no es considera un tipus de reproducció asexual?
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Reproducció sexual
La reproducció sexual es realitza mitjançant la unió de dues cèl·
lules sexuals o gàmetes provinents, generalment, de dos indi·
vidus diferents. Els descendents posseeixen característiques
d’ambdós progenitors.
Els gàmetes es produeixen en uns òrgans especials anomenats
gònades, que es troben en l’aparell reproductor.
Gairebé tots els animals tenen sexes separats: masculí (♂) i fe·
mení (♀). Cada sexe produeix un sol tipus de gàmetes, esperma·
tozoides o òvuls. En les espècies amb sexes separats és freqüent
la diferència entre individus d’un o altre sexe, procés conegut
com a dimorfisme sexual.

En els mascles les gònades són
els testicles, on es produeixen
els gàmetes masculins
o espermatozoides. Aquests
gàmetes són petits i mòbils,
ja que tenen un flagel per
desplaçar-se.

♂

♀

INTERPRETA LA IMATGE
22 Quina diferència hi ha entre

el cos del gall i la gallina?
23 I entre els espermatozoides

i l’òvul?

En les femelles, les gònades
són els ovaris, on es produeixen
els gàmetes femenins o òvuls.
Aquests gàmetes són immòbils
i grans, i emmagatzemen
substàncies nutritives perquè
es desenvolupi el nou ésser
en les primeres etapes.

Espermatozoides

Òvul

Determinats invertebrats, com el cuc de terra, el caragol, el per·
cebe o la sangonera, tenen individus portadors d’ambdós tipus
de gàmetes i se’ls coneix com a hermafrodites.
En alguns casos hi ha animals que alternen la reproducció sexu·
al amb l’asexual, com la medusa. Aleshores es diu que presen·
ten reproducció alternant.
Pòlip reproductor que
produeix meduses per
reproducció asexual

ACTIVITATS
24 Per què és necessària

la funció de reproducció
en els éssers vius?
25 Quina diferència hi ha

Reproducció asexual
per gemmació

Meduses que es
reprodueixen
sexualment

entre l’escissió
i la gemmació? Què tenen
en comú?
26 Indica quatre animals

en què podem distingir
un clar dimorfisme sexual
i altres quatre on no sigui
possible.
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La fecundació. El desenvolupament
embrionari i postembrionari

La fecundació és la unió dels gàmetes, l’òvul i l’espermatozoide,
per formar el zigot, la primera cèl·lula de l’individu. El zigot es
divideix successivament i dóna lloc a l’embrió, que es desenvolupa fins a originar un nou individu. Hi ha dos tipus de fecun·
dació:
• F
 ecundació externa. Es produeix fora de l’organisme matern,
a l’aigua, on són expulsats els gàmetes. Es dóna en la majoria
dels animals aquàtics i en alguns de terrestres, com en els am·
fibis i insectes.

En la majoria d’animals hermafrodites,
com el caragol, els gàmetes no
procedeixen del mateix individu
(autofecundació), sinó que procedeixen
de dos individus diferents (fecundació
creuada).

• F
 ecundació interna. Té lloc a l’interior de l’aparell reproduc·
tor femení. Es dóna en alguns crustacis, peixos i cetacis, i en la
majoria dels animals terrestres. Perquè es produeixi, és en la
majoria dels casos necessari l’aparellament o còpula entre el
mascle i la femella. En algunes espècies els mascles tenen un
òrgan copulador amb el qual introdueixen els espermatozoi·
des en els conductes reproductors de les femelles, on té lloc la
fecundació.
Desenvolupament embrionari
El desenvolupament embrionari és el conjunt de canvis que es pro·
dueixen des que es forma el zigot fins que neix el nou individu, que
té lloc amb el trencament o l’eclosió de l’ou o amb el part.
Segons on es produeixi i les estructures que hi intervenen, es
distingeixen tres tipus d’animals.

Ovípars
El desenvolupament de l’embrió té lloc
fora del cos de la mare, a l’ou, i es
nodreix de les reserves que hi ha dins.
Ocorre en la majoria de peixos, rèptils,
aus i mamífers monotremes.
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Vivípars
L’embrió es desenvolupa a l’interior
del cos de la mare, a expenses dels
nutrients que ella l’hi aporta. Ocorre
en la majoria de mamífers i en alguns
taurons.

Ovovivípars
L’embrió es desenvolupa i es nodreix
dins d’un ou, però a l’interior del cos
de la mare. Ocorre en diversos insectes,
en alguns taurons i en algunes serps
i llangardaixos.
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Desenvolupament postembrionari
El desenvolupament postembrionari dels animals és el conjunt de
processos que tenen lloc des del naixement de l’individu fins que
arriba a la fase adulta o reproductora.

8

A

Es poden distingir dos tipus de desenvolupament postembrionari:
• E
 l desenvolupament directe. Les cries són d’aspecte similar
a l’adult. Es tracta d’un simple procés de creixement.
Es dóna en animals ovípars amb una gran quantitat de subs·
tàncies nutritives en l’ou, com aus, rèptils i alguns insectes.
També es dóna en els mamífers vivípars.
• E
 l desenvolupament indirecte. Les cries són diferents dels
adults i s’anomenen larves, les quals pateixen una sèrie de
transformacions fins a adquirir la conformació d’adult. El con·
junt d’aquestes transformacions s’anomena metamorfosi.
Es dóna en animals amb poques substàncies nutritives en l’ou,
per la qual cosa el desenvolupament embrionari acaba en una
fase primerenca.

B

En les espècies amb desenvolupament
indirecte, com la granota, la larva (A) no
només és diferent de l’adult (B), sinó que
també en són diferents el comportament,
l’alimentació i el lloc que habiten.

Tipus de metamorfosi
Metamorfosi simple
La larva és molt semblant a l’adult i es desenvolupa sense
passar per un període d’inactivitat. Només pateix una sèrie de
mudes a la pell que li permeten créixer. Ocorre en els
anèl·lids, els mol·luscs, els crustacis, alguns insectes,
equinoderms i amfibis.
Ous

Metamorfosi complexa
La larva és molt diferent de l’adult. Passa per una fase
d’inactivitat anomenada pupa o crisàlide, en què
es destrueixen teixits i se’n formen altres de nous.
És característica d’insectes, com les papallones
o les mosques.
Ous

Larva

Adult

Adult

Larva

Pupa

ACTIVITATS
27 Quina és la diferència entre zigot i embrió?
28 Explica les diferències entre el procés de reproducció d’una au,

d’un mamífer i d’un insecte com la papallona.
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ACTIVITATS FINALS
REPASSA L’ESSENCIAL
29 RESUM. Fes el resum de la unitat en base als conceptes

clau següents:

33 Observa els esquemes següents i fes les activitats.
A

•	Els processos que intervenen en la nutrició
són
.

2

•	Les fases del procés digestiu en els animals són

3

4

5

.

6

• En els invertebrats el procés digestiu
pot ser
.
• L’aparell digestiu dels vertebrats consta de

.

1

• Els quatre tipus de respiració que poden realitzar
els animals són
.

10

• L’aparell circulatori dels animals està constituït
per
.
• Alguns òrgans d’excreció en animals invertebrats
i vertebrats són
.

9
B

• Els tres tipus d’estructures que intervenen
en la funció de relació són
.
• Els receptors es classifiquen en

7

8

1

2

3

.

• Les característiques dels dos sistemes que coordinen
i regulen les funcions vitals dels animals són
.
• L’aparell locomotor dels animals està constituït
per
.

10

• Els dos tipus de reproducció en els animals són
• La fecundació, el desenvolupament embrionari
i el postembrionari en els animals pot ser

.
.

30 Defineix els conceptes següents i digues amb quina

funció es relacionen.
• Cavitat atrial

• Nervis

• Tub digestiu

•	Hormones

•	Tràquees

•	Exosquelet

•	Hidrolimfa

•	Gònada

•	Glàndules verdes

• Crisàlide

4

5
9

8

7

6

a) Identifica el grup a què pertany cada animal.
b) Escriu el nom de l’òrgan que correspon a cada nombre
i l’aparell a què pertany.
34 Completa el quadre comparatiu següent entre

els diferents grups de vertebrats.

A

B

Reproducció

Fecundació

Desenvolupament
embrionari
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Ocells

següents i, a continuació, explica per a què els serveix.

Rèptils

32 Indica quin tipus d’esquelet presenten els animals

Amfibis

Peixos

els animals següents: papallona, cavall, peix, caragol?

Mamífers

31 Quin tipus d’aparell respiratori i circulatori presenten

Les funcions vitals en els animals
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PRACTICA
35 Explica com realitzen les meduses la digestió.

a) Es poden considerar animals depredadors? Per què?
b) Per què les meduses i les esponges no tenen aparells
respiratori ni excretor?
36 L’aparell digestiu dels ocells té diverses diferències

amb els d’altres vertebrats. Primerament guarden
l’aliment al pap, un eixamplament de l’esòfag,
i després el passen al pedrer, on el trituren.

han de ser fines i trobar-se sempre humides i envoltades
de vasos sanguinis?
39 Explica els sistemes de coordinació que regulen

el moviment i el creixement d’un lleó.
40 Observa els animals següents i descriu les

característiques del sistema nerviós de cadascun.
A

B

C

D

a) Quina relació té la presència del pap amb l’absència
de dents en les aus?
b) Per què creus que moltes aus, com les gallines,
els coloms o els ànecs, ingereixen sorra juntament
amb els aliments d’origen vegetal?
37 Busca informació, dibuixa i explica al teu quadern com

és l’aparell digestiu dels mamífers herbívors remugants,
com per exemple les vaques.
38 Tots els aparells respiratoris tenen superfícies per

realitzar l’intercanvi de gasos entre l’interior i l’exterior
de l’organisme. Per què creus que aquestes superfícies

41 És possible que un animal vivípar tingui fecundació

externa? Per què?

AMPLIA
Els mamífers bussejadors
Els mamífers bussejadors, com les balenes,
els catxalots, els dofins o les orques, poden
submergir-se a una gran velocitat i mantenir-se durant
un llarg període sense tornar a la superfície, mentre
que els mamífers terrestres poden contenir la respiració
només pocs minuts.
Com aconsegueixen, aleshores, mantenir-se submergits
tanta estona? La resposta a aquesta pregunta és que
aquests animals disposen de dos dipòsits.
• L a sang. En els éssers humans representa un 7 %
del pes corporal, mentre que en un animal que
busseja suposa entre el 10 i el 15 %. A més,
la quantitat de glòbuls vermells és més gran que
en els mamífers terrestres.
• E
 l múscul. Els músculs dels vertebrats disposen
d’una proteïna, la mioglobina, la funció de la qual
és acumular oxigen. Així, en les cèl·lules musculars
dels mamífers marins hi ha, per comparació, molt més
oxigen que en la resta de mamífers.

42 COMPRENSIÓ LECTORA. Respon a les preguntes:

a) Quines són les causes per les quals els mamífers
marins poden estar submergits durant una estona
llarga?
b) Quin és el nom de les cèl·lules sanguínies que
intervenen en el transport de gasos?
c) Què és la mioglobina? On es troba?
43 EXPRESSIÓ ORAL. Informa’t i explica què és el raig

que surt pel llom de les balenes.
44 A les persones que bussegen se les instrueix perquè

evitin els ascensos ràpids i així no pateixin un
accident de descompressió. Els mamífers marins,
en canvi, són capaços de submergir-se a una gran
velocitat i fer el mateix en retornar a la superfície.
Informa-te’n i fes una breu redacció sobre l’accident
de descompressió i per què els mamífers marins no
el pateixen.
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SABER FER
Elaborar un esquema funcional sobre la circulació
En biologia hi ha processos que s’entenen millor
si s’estudien d’una forma esquemàtica i gràfica.
Un esquema funcional ens mostra:
• La representació gràfica simplificada d’un procés.
• Els elements que hi intervenen.
• La relació que hi ha entre els elements.

Elabora l’esquema
A continuació, confecciona l’esquema seguint aquests
passos:
• R
 epresenta de manera senzilla les estructures
implicades en el procés. A continuació, indica’n
el nom en el dibuix.

L’objectiu d’aquests esquemes és facilitar i millorar
la comprensió de certs processos biològics.
Un dels principals avantatges que tenen és que
amb els esquemes aprofitem al màxim la nostra
memòria visual, ja que d’una sola ullada som capaços
de veure totes les idees, els conceptes i la relació
entre tots ells. Per això són un recurs molt útil per
a l’estudi.
Per elaborar-los només et cal paper, llapis i pintures
o retoladors de colors.
Com a exemple serviria l’elaboració de l’esquema
de la circulació dels mamífers.

• Indica amb fletxes el sentit de la circulació, en cada
un dels dos circuits.

Busca informació
Primerament, ens informem sobre el tipus de circulació
que presenten els mamífers i les estructures
implicades.
A continuació, dividim el procés en les fases més
importants.

1. La sang desoxigenada, procedent de tot el cos,
arriba a l’aurícula dreta a través la vena cava.
2. De l’aurícula dreta, la sang passa al ventricle
dret i la impulsa als pulmons a través de l’artèria
pulmonar.
3. Un cop en els pulmons cedeix diòxid de carboni
i es carrega d’oxigen.
4. La sang oxigenada arriba a l’aurícula esquerra
a través de les venes pulmonars; des d’aquí
passa al ventricle esquerre, que la impulsa a tot
el cos a través de l'artèria aorta.
5. En els capil·lars cedeix l’oxigen a les cèl·lules
del cos i recull el diòxid de carboni i torna
a començar en el punt 1.
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• P
 inta l’esquema per fer-lo més visual. En aquest cas
pinta la sang oxigenada de color vermell i la sang sense
oxigenar de color blau. Afegeix, a més, les fletxes que
indiquen l’intercanvi gasós.
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45 Observa l’esquema de l’aparell circulatori

d’un mamífer i respon a les qüestions següents.
a) Per què es diu que la circulació dels mamífers
és doble i completa?

8

47 Copia al teu quadern l’esquema següent, que

representa la circulació doble i incompleta
que es dóna en els amfibis, i respon a les preguntes.

b) Podem dir que les artèries transporten sang
oxigenada i les venes sang sense oxigenar?
Raona la resposta.
c) Compara les dues zones on té lloc l’intercanvi
de gasos i explica’n les diferències.
46 El sistema circulatori dels peixos és tancat i senzill.

Busca informació sobre aquest sistema circulatori
i fes un esquema que mostri la circulació d’aquest grup
d’animals, assenyalant-hi les estructures implicades
i el recorregut de la sang. A continuació, respon
a les preguntes següents.
a) Per què es diu que la circulació en els peixos
és senzilla?
b) Compara l’esquema de la circulació en peixos
i en mamífers i explica quines diferències i
semblances hi ha entre aquests animals.

a) Indica el nom de les estructures principals
representades en l’esquema.
b) Identifica els dos circuits i indica amb fletxes
el recorregut de la sang.
c) Pinta la sang oxigenada i la no oxigenada amb color
vermell i morat respectivament.
d) En què es diferencia aquest esquema respecte
del dels mamífers? En què s’hi assembla?

APRENENTATGE COOPERATIU

Un panell explicatiu sobre les funcions
vitals en els animals
Els panells explicatius s’utilitzen en molts llocs en què
cal donar indicacions i informacions sobre determinats

• Repartiu-vos la feina dins de cada grup. Alguns
companys poden anar escrivint els textos i altres
poden anar buscant fotografies o dibuixant
esquemes funcionals dels diferents processos
que voleu representar.

punts d’interès. Per exemple, en rutes del camp,
en museus, etc.
Generalment, són cartells de grans dimensions que
inclouen textos explicatius i imatges de caràcter
didàctic més que decoratiu.
Amb aquest treball explicareu com es fan les tres
funcions vitals d’un animal en concret a través
de panells explicatius.
• Per a això, escolliu un animal, vertebrat o invertebrat,
entre tota la classe. Formeu grups segons els panells
que fareu. Pot ser un per a cada funció, encara que
per a la nutrició seria millor fer-ne més d’un.
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