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D’on treurem la informació?


www.continguts.llibrewebsantillana.cat (Llibre digital)



http://www.aula2005.com/html/cn1eso/13molsesifalgueres/13molsesifalgueres.htm



http://www.aula2005.com/html/cn1eso/14gimnospermes/14gimnospermes.htm



http://www.aula2005.com/html/cn1eso/15angiospermes/15angiospermes.htm



http://continguts.llibrewebsantillana.cat (Llibre digital de l’Editorial Santillana)



Tema 6 del llibre de primer d’ESO (Disponible un arxiu 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) té 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.

REGNE DE LES PLANTES
Recordes aquest esquema dels temes anteriors? Defineix les característiques del regne de les plantes seguint el camí
des de l’inici (éssers vius) fins arribar a les plantes.
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Ara tornem a repassar els conceptes més importants d’aquest curs. Escriu la definició que hem treballat a classe:
 Pluricel·lulars

 Pluricel·lulars amb estructura de tal·lus

 Pluricel·lulars amb teixits

 Eucariotes

 Procariotes

PLANTES

 Contesta 1 - Completa aquest esquema amb la classificació de les plantes que proposa el llibre:

PLANTES

En realitat, aquest esquema que utilitza el llibre no és totalment correcte i el regne de les plantes es classifica en tres
fílums, que el professor explicarà a classe. Completa l’esquema amb la informació del professor:

Escriu ara com són cada un dels fílums en que es classifiquen les plantes:

Briòfits



Pteridòfits



Espermatòfits (plantes amb flors)



Gimnospermes
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Angiospermes

 Contesta 2 - Classify the plants as in the example:

 Contesta 3 - Completa les taules següents (escriu SI/NO en cada cel·la):

Les molses i les (1) provenen, per evolució, d’un grup d’(2) i que l’adquisició d’un
teixit (3) els va permetre ser les primeres (4) a colonitzar la terra ferma.

1
2
3
4

Descriu quines son les funcions d’aquests òrgans de les plantes:
Arrels
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Relacionat amb les fulles de les plantes, descriu aquests conceptes:
 Limbe

 Pecíol

 Anvers

 Revers

 Nervis

 Estomes

Quins gasos entren i surten pels estomes de les fulles?

D’on provenen aquests gasos?

 Contesta 4 - Relaciona els òrgans vegetals de la primera columna amb les funcions de la segona. Alguns òrgans
tenen més d’una funció.
A. Absorbeix aigua i sals minerals
B. Sosté les fulles
1. Arrels
C. Fa la fotosíntesi
2. Tija
D. Pot acumular substancies de reserva
3. Fulles
E. Permet la reproducció de la planta
4. Flors
F. Fixa la planta al sòl
G. Comunica l’arrel amb les fulles
H. Realitza l’intercanvi de gasos
Relacionat amb les tiges de les plantes, descriu aquests conceptes:
 Nus

 Gemma apical

 Gemma axil·lar
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Relacionat amb les arrels de les plantes, descriu aquests conceptes:
 Caliptra

 Pèls absorbents

La nutrició de les plantes. Com ja saps, les plantes són __________________, és a dir, produeixen el seu propi
aliment. Ho fan a través d’un procés anomenat _________________ i necessiten tenir tot un sistema per portar
l’aigua i les sals minerals i per distribuir l’aliment que han fabricat.
 Contesta 5
Les plantes són organismes autòtrofs gràcies a la capacitat que tenen de fer la fotosíntesi. L’arrel de la planta pot fer
la fotosíntesi? Raona la teva resposta

 Contesta 6
Ordena les etapes que tenen lloc en la nutrició de les plantes:
a) El diòxid de carboni entra a la planta a través dels
estomes
b) La saba bruta puja des de l’arrel fins a les fulles
c) Es desprèn oxigen i es forma la saba elaborada
d) L’arrel absorbeix l’aigua i les sals minerals del sòl i es
forma la saba bruta
e) La saba elaborada és transportada a totes les parts
verdes de la planta
f) Les cèl·lules de les parts verdes fan la fotosíntesi

1
2
3
4
5
6

 Contesta 7 - Explica les diferències entre la saba bruta i la saba elaborada:

La fotosíntesi
La fotosíntesi és un procés molt important que realitzen les plantes i que
has de conèixer bé. Ja l’havíem treballat al tema 3 i ara tornem a repassarho. Quins éssers vius la fan (a més de les plantes)?
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Quin és l’objectiu d’aquest procés (de la fotosíntesi)?

Com funciona? (quins elements es necessiten, quins productes s’obtenen, ...)

En quina part de la cèl·lula i en quin moment es realitza la fotosíntesi?

La respiració cel·lular
Semblant a la fotosíntesi, a les cèl·lules de les plantes es realitza un altre
procés molt important anomenat respiració cel·lular.
Quins éssers vius la fan, a més de les plantes?

Com funciona la respiració cel·lular? (quins elements es necessiten, quins productes s’obtenen, ...)

En quina part de la cèl·lula i en quin moment es realitza la respiració cel·lular?

 Contesta 8
En aquests dibuixos es mostren els intercanvis de gasos que es produeixen en una fulla en diferents moments del
dia: A l’alba, al migdia i a la nit.
a) A quin moment del dia correspon cada dibuix?

b) Les plantes respiren durant tot el dia? Fan la
fotosíntesi? Raona la resposta.
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 Contesta 9 - Escriu quina és la diferència entre un tropisme i una nàstia:

 Contesta 10

Descriu com funcionen aquests exemples de reproducció de les plantes:
Estolons

Bulbs

Tubercles

Rizomes

Explica les diferències entre la reproducció Sexual i la reproducció Asexual:
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Parts de la Flor. Explica què són, en quin lloc de la flor es troben i quina funció realitzen.
 Peduncle

 Calze

 Sèpals

 Corol·la

 Pètals

 Estams

 Filaments

 Antera

 Grans de pol·len

 Gàmetes. Recordes què són els gàmetes? Explica-ho (amb una mica de detall):

 Contesta 11
Recorda que els gàmetes (cèl·lules sexuals) masculins i femenins tenen noms diferents i que també tenen noms
diferents si parlem dels gàmetes dels animals o de les plantes. En el dossier dels temes anteriors ja hi havia una
taula com aquesta. La pots omplir de nou?
NOMS

Animals

Plantes

Gàmetes masculins
Gàmetes femenins
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 Contesta 12 - Els cactus tenen fulles molt petites i en forma d’espines o agulles.
Quins avantatges creus que pot representar aquesta característica per als cactus?
Avantatges és una paraula que està en plural, o sigui que com a mínim indica dues, i si vols quedar bé, tres.

Activitats finals

Floridures
Busca al traductor
mould fungi

 Contesta 13 - Complete the sentences with words in the box
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 Contesta 14 - Match the questions and answers

 Contesta 15 - Complete the sentences with words in the box

1. Plants are ___________________: they produce their own food through ___________________.
2. However, fungi are _________________: they need other organisms to produce their food.
3. Plants which have seeds inside a real fruit are called ______________________.
4. The seeds of _______________________ are not protected by a fruit.
5. Fungi can be ______________________ or ______________________: they can have one cell or many cells.

 Contesta 16 - Read the definitions. What do they refer to?
1. They are small and non-vascular ___________________________.
2. This is the name of the stem of a fern __________________________.
3. This is the name for trees that have leaves all year _____________________.
4. This is the name for trees that lose their leaves in winter _______________________.
5. Flowering plants grow these to reproduce ______________________.

 Contesta 17 - Circle the correct answer
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