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Les plantes

SABER
• C
 aracterístiques del regne
de les plantes
• Els òrgans vegetals
• La nutrició en les plantes
• La relació en les plantes

Les flors del mangle són petites
i creixen agrupades. Un cop
el pol·len arriba a l’ovari
de la flor, comença
a desenvolupar-se el fruit.

• La reproducció de les plantes
• L a reproducció sexual
de les angiospermes
SABER FER
• Fer una clau per classificar fulles.
• E
 studi de la influència de la llum
en el creixement de llavors.

Algunes arrels dels mangles estan
submergides en l’aigua i altres són
aèries.
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Com són els manglars?
Els manglars són boscos molt especials, perquè els arbres que
els formen estan adaptats per sobreviure en terrenys negats d’aigua.
Es troben a prop de la costa, sovint en desembocadures de rius. Les
plantes del manglar suporten bé les inundacions del riu, la pujada
de les marees i la salinitat de l’aigua.
El mangle és l’arbre més abundant. Absorbeix aigua i sals minerals
per les seves arrels i, com que l’aigua del manglar té molta sal, la pot
eliminar a través de les fulles.
El mangle es pot reproduir per brots que surten directament d’un
tronc o branca i donen lloc a una altra planta nova. També es
reprodueixen mitjançant flors que donen lloc al fruit. El fruit
es desprèn de la planta i sura en l’aigua, mentre li creixen les arrels.
Un cop la petita planta arriba a un lloc adequat, creix i es desenvolupa.

Per eliminar l’excés de sal que
capten les arrels, els mangles
expulsen la sal per unes glàndules
situades a les fulles.

CLAUS PER COMENÇAR
• Q
 uines són les parts d’una planta? Quines d’aquestes
parts pots observar en les fotografies?
• S
 aps com s’alimenten les plantes? Què tenen d’especial
els mangles?
• E
 xplica les dues maneres com es reprodueix el mangle.
Saps quina és una forma de reproducció sexual? I quina
és asexual?
• F
 es una llista de deu plantes que coneguis i explica com
les agruparies segons les característiques que tinguin.
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Característiques del regne de les plantes

El regne de les plantes reuneix un grup d’organismes ampli i variat, amb unes característiques comunes:
• T
 ots són organismes pluricel·lulars. Dins d’aquest regne és possible trobar una gran varietat de nivells de complexitat estructural.
• E
 stan constituïts per cèl·lules eucariotes vegetals. Aquest
tipus de cèl·lules tenen parets rígides de cel·lulosa i cloroplasts.
• T
 enen nutrició autòtrofa. Fan la fotosíntesi aprofitant l’energia
de la llum solar gràcies a pigments com la clorofil·la, localitzada als cloroplasts.
• S
 ón organismes incapaços de desplaçar-se per si mateixos, ja
que viuen fixos a un sòl.
La majoria de les espècies de plantes
són terrestres, tot i que també n’hi
ha que viuen completament
submergides sota l’aigua, com
la posidònia.

Les plantes poden classificar-se en dos grans grups segons si es
reprodueixen o no per llavors.
Les plantes sense flors
En aquest grup s’inclouen plantes senzilles que no tenen flors
ni llavors. Aquestes plantes viuen en ambients molt humits i protegits del sol. Es reprodueixen per espores, un tipus de cèl·lules
molt resistents que originen noves plantes. Les plantes sense
flors poden pertànyer al grup dels briòfits o dels pteridòfits.

Briòfits

Pteridòfits

Són les plantes d’estructura més senzilla. Inclouen les molses
i les hepàtiques. No tenen teixits especialitzats en
el transport d’aigua i nutrients, totes les seves cèl·lules
absorbeixen l’aigua i les sals minerals que necessiten.
Aquesta característica explica que tinguin una mida petita
i que visquin de manera exclusiva en ambients molt humits.

Són les falgueres i els equisets. Aquest tipus de plantes
presenten estructures més complexes: tenen arrel, tija i fulles.

No tenen òrgans complexos, com ara arrels, fulles o tija.
En canvi, disposen de rizoides, uns pèls petits que els
serveixen per fixar-se a una superfície, cauloides, filaments
que actuen com a sostenidors, i fil·loides, unes làmines fines
que surten del cauloide a manera de fulles. En determinades
èpoques del cicle vital produeixen espores en unes càpsules
que es desenvolupen a la part alta del cauloide.
Fil·loide

Rizoide
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Cauloide

Tenen teixits conductors que transporten i distribueixen
substàncies per tota la planta. Presenten òrgans que fan
les funcions de l’arrel, la tija i les fulles. La tija es coneix com
a rizoma, i és subterrània. Del rizoma surten les fulles,
anomenades frondes. Les arrels creixen al llarg del rizoma
i s’encarreguen de fixar la planta al sòl i d’absorbir aigua i sals
minerals.
Les espores s’agrupen en unes estructures fosques
anomenades sorus, localitzades al revers de les frondes.
Sorus
Frondes

Arrels

Rizoma
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Les plantes amb flors
Les plantes amb flors són el grup més conegut i més abundant.
Aquest grup inclou les plantes més complexes i variades: des dels
cereals, com el blat, fins a grans arbres, com les sequoies. Totes
les plantes amb flors es reprodueixen per llavors.
Se’n distingeixen dos grans grups: les gimnospermes i les an·
giospermes.
Gimnospermes
Es caracteritzen perquè no formen fruits. Les llavors
es troben en unes estructures denominades cons o pinyes.
En obrir-se les pinyes deixen les llavors en contacte
amb l’exterior.
Dins d’aquest grup es troben molts dels grans arbres que
formen els extensos boscos de l’hemisferi nord. El grup més
conegut i nombrós és el de les coníferes, com el pi, l’avet
o el xiprer.

Angiospermes
Aquest grup comprèn totes les plantes que produeixen fruits
per protegir les llavors. A més, es caracteritzen per produir
autèntiques flors.
Dins les angiospermes podem trobar una gran varietat
d’espècies, amb mides molt diferents, capaces de viure
en ambients molt diversos. Les alzines o les tulipes són
angiospermes.

Pinyes
Llavors

Fruit

Importància de les plantes
Les plantes fan tasques fonamentals per al sosteniment de la vida
a la Terra:
• S
 ón les principals productores de l’oxigen de l’aire que respirem.

Llavor

ACTIVITATS
1 Explica en què s’assemblen

i en què es diferencien
una molsa i una falguera.
I aquestes d’un pi?

• A
 bsorbeixen diòxid de carboni per fabricar les seves pròpies
substàncies orgàniques.

2 Què tenen en comú un

• T
 enen una important funció en les cadenes alimentàries dels
ecosistemes terrestres. Són les productores de les substàncies
orgàniques que serveixen d’aliment a la resta d’organismes de
l’ecosistema (fongs i animals).

3 Què passaria si

avet i una tulipa? En què
es diferencien?

desapareguessin totes
les plantes de la Terra?

• Eviten l’erosió del sòl, ja que el retenen amb les arrels.
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Els òrgans vegetals

En les plantes amb llavors, els teixits estan ben diferenciats i desenvolupen òrgans complexos. Els principals òrgans vegetals són
l’arrel, la tija i les fulles.
L’arrel
Les funcions de l’arrel són:
• Absorbeix aigua i sals minerals del sòl.
• Fixa la planta al terreny.
• P
 ot acumular substàncies de reserva, com en el cas de la
remolatxa i la pastanaga.
Algunes arrels acumulen substàncies
de reserva comestibles, com
la remolatxa.

Els extrems de les arrels són
zones de creixement, amb
cèl·lules en contínua divisió, que
permeten l’allargament de l’arrel.
Les puntes de l’arrel estan
protegides per un caputxó
anomenat caliptra o còfia.

En general, l’arrel es troba sota terra i sol tenir una estructura
ramificada, que s’estén pel sòl per augmentar l’eficàcia en l’absorció de substàncies.
Arrel
secundària

Arrel
principal

L’absorció d’aigua
i sals minerals es
produeix gràcies
als pèls absorbents
que es troben a la
superfície de l’arrel.

La tija
La tija compleix tres funcions principals:
• Serveix de suport a la resta de la planta i la manté dreta.

El creixement en longitud
de la tija es fa per
les gemmes terminals
o apicals, localitzades
als extrems.

• P
 el seu interior es transporten l’aigua i les sals minerals absorbits per l’arrel.
• T
 ransporta els nutrients elaborats per la planta, mitjançant el
teixit conductor.
En general, les tiges són aèries, però també poden ser subterrànies, per exemple, en els tubercles com la patata. En aquest cas, també tenen una funció de magatzem de substàncies de reserva.

Nus

gemma
axil·lar
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Entrenús

Al llarg de la superfície de la tija es poden observar
unes petites protuberàncies anomenades nusos. En
aquests punts es troben les zones de creixement lateral
de la tija, anomenades gemmes axil·lars, de les quals
broten noves branques o fulles.

Les plantes

9

Les fulles
Solen ser de color verd, a causa d’un pigment anomenat clorofil·
la. Normalment tenen forma laminar, tot i que és possible trobar-ne una gran varietat de formes i mides.
En les fulles tenen lloc els processos de la fotosíntesi i l’intercan·
vi de gasos.
En una fulla podem distingir les parts següents:
Anvers

Pecíol. És la part de la fulla
que uneix el limbe amb la tija.

Nervi

Beina. És la zona
del pecíol que
entra en contacte
amb la tija.

Limbe. És la part ampla i llisa
de la fulla. La part superior
es diu anvers, mentre que
la inferior rep el nom de revers.
A la superfície del limbe se solen
apreciar els nervis, formats per
teixit conductor i encarregats
de distribuir substàncies per tota
la fulla.

Revers

SABER FER
Utilitzar una clau per classificar fulles
En la natura és possible trobar una gran varietat de tipus
de fulles, amb formes i mides diferents.
Podem classificar les fulles en diferents grups segons
les característiques que tenen, com ara la forma, el tipus
de nerviació, la foma de la vora o si són simples
o compostes. Per a això utilitzem una clau
de classificació.

Clau de classificació de fulles
1. Amb forma d’acícula................................. Grup A
Sense forma d’acícula.............................. Vés a 2
2. Nervis paral·lels..........................................Grup B
Nervis no paral·lels.................................... Vés a 3
3. Fulles simples............................................ Vés a 4
Fulles compostes...................................... Vés a 5

Amb forma
d’acícula

Amb nervis
paral·lels

4. Vora llisa......................................................Grup C
Vora no llisa................................................Grup D
5. En nombre parell........................................ Grup E

Grup A

Fulles simples
Vora
llisa

En nombre imparell.................................... Grup F

Grup B

Vora
no llisa

Fulles compostes
En nombre
parell

En nombre
imparell

4 Observa la clau que hem elaborat i classifica

aquestes dues fulles.
A

Grup C

Grup D

Grup E

B

Grup F
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La nutrició en les plantes

Les plantes són éssers vius autòtrofs, és a dir, capaços de fabricar el seu aliment. Per fer-ho, realitzen els processos següents:
absorció de nutrients, transport de la saba bruta i la saba elaborada, intercanvi de gasos, fotosíntesi i respiració cel·lular.
Ascens
de la
saba bruta

Absorció de nutrients
Les plantes prenen del sòl
l’aigua i les sals minerals que
hi ha dissoltes mitjançant els
pèls absorbents que tenen
les arrels.
Un cop dins l’arrel, tots
aquests nutrients formen
una barreja que s’anomena
saba bruta.

Pèls
absorbents

Fotosíntesi

Absorció
d’aigua
i sals
minerals

Transport de la saba bruta i la saba elaborada
La saba bruta passa a uns
conductes anomenats vasos
llenyosos. El conjunt de vasos
llenyosos forma un teixit
anomenat xilema, que s’estén
fins a les fulles i la resta
de la planta a través de la tija
i les seves ramificacions.

Floema

Xilema
Saba bruta
Saba elaborada

Les substàncies produïdes
en la fotosíntesi constitueixen
la saba elaborada, que es
distribueix a la resta de la planta
a través d’una xarxa de conductes
coneguda com a vasos liberians.
Aquests conductes formen
el floema, un teixit que recorre
la tija paral·lel al xilema.

INTERPRETA LA IMATGE
5 Identifica la circulació de la saba bruta i la saba elaborada

en els dibuixos i descriu el procés. En quin lloc de la planta
es fa la fotosíntesi?
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Fotosíntesi

Respiració cel·lular

La fotosíntesi és el procés mitjançant el qual les plantes elaboren la
seva pròpia matèria orgànica a partir d’aigua i diòxid de carboni.

Les cèl·lules vegetals també fan la respiració
cel·lular gràcies als mitocondris. Aquest
procés els permet obtenir energia a partir de
la degradació de substàncies orgàniques
complexes, prèviament elaborades en la
fotosíntesi, que es transformen en substàncies
més senzilles.

L’energia que necessiten per fer la fotosíntesi l’obtenen de la llum
solar i la capten gràcies a pigments com la clorofil·la, que es
troben en els cloroplasts de les cèl·lules. Per això la fotosíntesi es
duu a terme a les fulles i en les altres parts verdes de les plantes.
Com a conseqüència de la fotosíntesi, la planta produeix oxigen.
Una part d’aquest oxigen es reutilitza en la respiració cel·lular
i una altra part és expulsada a l’exterior.
Matèria
orgànica

Cloroplast
Diòxid
de carboni

9

Com a conseqüència d’això, les cèl·lules
produeixen aigua i diòxid de carboni, que
necessita ser alliberat a l’exterior.
Matèria
orgànica

Oxigen

Oxigen

Energia
Aigua

Saba
bruta

Saba
elaborada

Intercanvi de gasos
L’entrada i la sortida dels gasos
implicats en la fotosíntesi i en la
respiració es duu a terme gràcies als
estomes, uns orificis petits localitzats
al revers de les fulles.

Vapor Oxigen
d’aigua

Diòxid
de carboni

Vapor
d’aigua

Diòxid
de carboni

A través dels estomes s’intercanvia
oxigen, diòxid de carboni i vapor
d’aigua.

ACTIVITATS
6 Raona si l’afirmació següent és certa: «De nit, les plantes continuen

respirant, però no fan la fotosíntesi. Per això només agafen oxigen
i expulsen diòxid de carboni».
7 Fes un esquema explicant què és la fotosíntesi, en quines parts

de la planta té lloc i de quina manera estan relacionades la saba
bruta i la saba elaborada en el procés.
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La relació en les plantes

Les plantes, com tot ésser viu, són capaces de rebre informació
del medi i detectar-hi canvis. Encara que no tenen òrgans sensorials ni un sistema nerviós, són capaces de captar estímuls i reaccionar-hi elaborant respostes.
Com que no tenen capacitat per desplaçar-se, les respostes de les
plantes són més lentes i, de vegades menys perceptibles, que les
dels animals. Les més importants són els tropismes i les nàsties.

INTERPRETA LA IMATGE
8 Quin d’aquests tropismes

permet a una planta créixer
sobre una altra? Com
ho farà?

Tropismes
Són respostes que generen canvis permanents en el creixement de la planta. Els tropismes es consideren positius quan el
moviment es dirigeix cap a la font de l’estímul. Per contra, es consideren negatius quan el moviment és en direcció contrària.
Segons l’estímul, poden produir-se diferents tropismes.

Fototropisme
L’estímul que el provoca és la llum. Les tiges creixen cap
a la llum, mentre que les arrels ho fan en sentit contrari
a la font de llum.

Geotropisme
És una resposta davant la gravetat. Les arrels creixen cap
a l’interior de la terra, i això facilita l’obtenció d’aigua i sals
minerals. Les tiges creixen en direcció contrària.
A

B

Hidrotropisme
És provocat per l’aigua. Les arrels de les plantes creixen cap
a zones del sòl més humides.
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Tigmotropisme
Són respostes davant contactes físics. Les plantes
enfiladisses, com la vinya, s’enrotllen entorn d’objectes,
com ara un suport.

Les plantes
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Nàsties
Les nàsties són respostes temporals. Un cop l’estímul cessa, la
planta torna al seu estat anterior.
Les nàsties també es poden classificar segons l’estímul que les
produeix.

Fotonàsties

Quimionàsties

Són moviments transitoris que fan les plantes, en general
lents, per ajustar-se a les fonts de llum.

Es produeixen com a resposta a la presència o absència de
determinades substàncies químiques.

Per exemple, moltes plantes tanquen les flors a la nit.

Així, quan hi ha poca humitat ambiental, per evitar la pèrdua
d’aigua les plantes tanquen els estomes.

Termonàsties

Sismonàsties

Tenen lloc quan les plantes són sotmeses a variacions
de la temperatura.

Són moviments ràpids que fan algunes plantes davant
un estímul tàctil.

És el cas de la flor del lotus o les flors de les tulipes, que
s’obren o es tanquen segons la temperatura ambient.

Les plantes carnívores, per exemple, tanquen les fulles per
atrapar els insectes que es posen a sobre d’elles.

ACTIVITATS
9 Les plantes es relacionen amb el seu entorn?

Posa’n algun exemple.
10 El gira-sol gira la tija per rebre més llum solar. Quin tipus de resposta

és aquest moviment?
11 Per què l’arrel de les plantes creix cap a les zones més humides

del terreny? De quin tipus de resposta es tracta?
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La reproducció de les plantes

En les plantes existeixen dos tipus de reproducció: asexual i
sexual.

Càpsula

Reproducción asexual
En la reproducció asexual intervé un sol progenitor, per la qual
cosa els nous individus seran genèticament idèntics a ell.
• R
 eproducció per espores. Les espores són cèl·lules molt resistents que són dispersades pel medi. Quan les condicions
ambientals són favorables, donen lloc a un individu nou sense
unir-se a altres cèl·lules.

Quan les càpsules de les molses
s’obren es dispersen les espores.

És una forma de reproducció pròpia de molses, hepàtiques i
falgueres.
• R
 eproducció vegetativa. Moltes plantes tenen la capacitat de
formar nous individus a partir del desenvolupament d’algunes
de les seves parts, en general de les gemmes de la tija.
Són exemples de reproducció vegetativa els estolons, els tubercles, els bulbs i els rizomes.

Estolons

Tubercles

Són tiges fines que creixen paral·leles al sòl. D’aquestes tiges
poden sortir-ne arrels i desenvolupar-se una nova planta. Per
exemple, les maduixes i la menta.

També són tiges subterrànies amb funció d’emmagatzematge
de nutrients. Cada tubercle pot donar lloc a una nova planta.
Per exemple, la patata, la iuca o el moniato.

Estoló
Tubercle

Bulbs
Són tiges subterrànies embolcallades per fulles carnoses que
tenen funció d’emmagatzematge de nutrients. Aquests bulbs
poden donar lloc a una nova planta. És el cas de la tulipa, la ceba
i l’all.

Bulb
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Rizomes
Són tiges subterrànies que creixen paral·leles al sòl.
D’aquestes tiges es poden desenvolupar noves plantes.
El gingebre, la canya i el lliri són exemples de plantes amb
rizomes.

Rizoma

9
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Reproducció sexual
En la reproducció sexual de les plantes hi intervenen dos indivi·
dus, cada un dels quals aporta una cèl·lula reproductora o gà·
meta. Els dos gàmetes s’uneixen i, posteriorment, es forma una
nova planta amb caràcters dels dos progenitors.
L’estructura en la qual es troben els òrgans reproductors és la
flor.
La flor de les angiospermes consta de les parts següents:
• E
 mbolcall floral. Cobreix i protegeix els òrgans reproductors.
Està format per la corol·la i el calze.
• Ò
 rgans reproductors. Són els encarregats de produir els gàmetes. Els estams produeixen els gàmetes masculins i el pistil
els gàmetes femenins.

Corol·la. Està formada
per un conjunt de pètals,
generalment de colors
vistosos.

Calze. Està format per
unes fulles verdes i petites
anomenades sèpals, que
són a la base i protegeixen
la flor fins que s’obre.

Peduncle. És la part
que uneix la flor a la tija
A vegades és gairebé
inexistent.

Estams. Són els òrgans
reproductors masculins. Estan
formats per una part prima
i allargada, anomenada
filament, i un engruiximent
final, que rep el nom d’antera.
A les anteres hi ha els grans
de pol·len, dins dels quals
es troben els gàmetes
masculins.

Pistil. És l’òrgan reproductor
femení. Està constituït per una
o diverses estructures en forma
d’ampolla. La part superior rep
el nom d’estigma, el coll
s’anomena estil, i la base és
l’ovari, que conté els gàmetes
femenins, anomenats oosferes.

Antera

Filament

Estigma
Estil

Ovari
Òvuls

A

ACTIVITATS
12 Explica la diferència entre estolons i rizomes. Busca exemples

C

de plantes que es reprodueixin mitjançant aquests dos sistemes.
13 Escriu el nom de cadascuna de les parts senyalades a la flor.

B
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La reproducció sexual
de les angiospermes

La reproducció de les plantes angiospermes consta de les etapes
següents: la pol·linització, la fecundació, la formació de la llavor i
del fruit i la dispersió i la germinació de la llavor.
Pol·linització
La pol·linització consisteix en els transport dels grans de pol·len
des de l’antera d’una flor fins a l’estigma d’una altra.
Aquest procés es pot dur a terme pel vent o per animals.
• P
 ol·linització pel vent. El pol·len és dispersat pel vent a l’atzar. Per això és necessari que les flors produeixin nombrosos
grans de pol·len, amb la finalitat d’assegurar que algun gra arribi a una altra flor. És típic de les flors poc vistoses, com les
dels pins o dels avets.
• P
 ol·linització per animals. La duen a terme animals com ara
insectes, ocells i ratpenats. L’arribada del gra de pol·len a una
altra flor és molt més segura, per això, les plantes necessiten
produir menys quantitat de pol·len. És típic de flors amb pètals
vistosos i olors agradables, com ara les roses i les orquídies.

Pol·len

Fecundació

Tub
pol·línic
Ovari
Òvul
Fruit

Els estams de la flor d’alzina són molt llargs
per facilitar que el pol·len sigui transportat
pel vent.

Les flors amb colors i formes vistoses, com
aquesta orquídia, criden l’atenció dels
insectes pol·linitzadors.

Fecundació i formació del fruit i de la llavor
Llavor
Embrió

Albumen

L’òvul fecundat es transforma
en la llavor, que conté l’embrió
i l’albumen.
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Quan el gra de pol·len arriba a l’estigma, desenvolupa un tub pol·
línic que arriba fins a una oosfera de l’ovari. A l’interior de l’ovari
es produeix la fecundació, que és la unió del gàmeta masculí i
del gàmeta femení. L’oosfera fecundada es converteix en la lla·
vor, que conté l’embrió de la futura planta i les seves reserves
alimentàries anomenades albumen.
A continuació, el calze i la corol·la s’assequen i cauen. L’ovari comença a créixer per formar el fruit, que té com a funció protegir
la llavor i facilitar que es dispersi.
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La dispersió i la germinació de la llavor
Quan els fruits estan madurs, se separen de la planta per dispersar les llavors que contenen. La dispersió evita que les plantes
creixin juntes i competeixin per l’espai, els nutrients i la llum. És
duta a terme pel vent, per animals o per l’aigua.
A

B

Els animals en alimentar-se de fruits com les pomes
(A), participen en la dispersió de les llavors. Altres
fruits, com l’arç (B), tenen estructures que aprofiten
la força del vent per dispersar-se.

Un cop les llavors arriben al sòl, en unes condicions d’humitat i
de temperatura favorables, es produeix la germinació.
Durant la germinació, la llavor s’infla i es trenca, i l’embrió creix
fins que es desenvolupa una nova planta. En primer lloc creix la
radícula, que permet la fixació de la planta al sòl. Els cotilèdons
proporcionen els nutrients necessaris per al creixement.
Cotilèdons

Radícula

ACTIVITATS
14 Per què els pètals d’algunes flors tenen colors vius? Posa

un exemple per explicar-ho.
15 Com es forma el fruit? Quina funció té?
16 Els animals i el vent poden participar en dos processos molt

importants relacionats amb la reproducció. De quins processos
es tracta?
17 Busca informació i explica un cas de dispersió de llavors

per l’aigua.
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ACTIVITATS FINALS
REPASSA L’ESSENCIAL
18 RESUM. Respon aquestes preguntes per fer el resum

de la unitat.
• Quines són les característiques comunes a totes
les plantes?

22 Creus que dormir amb plantes a l’habitació és dolent

per a la salut? Per què?
23 Fixa’t en el dibuix de la molsa i assenyala-hi aquests

elements.

• Com es classifiquen les plantes?
• Q
 uina és l’estructura i la funció de cadascuna
de les parts de les plantes amb flors?

Espores – fil·loide
càpsula – cauloide

D
A

• Com duen a terme la funció de nutrició?
• Quines diferències i quines semblances hi ha entre
la fotosíntesi i la respiració cel·lular?

C
B

• Q
 uins tipus de respostes als canvis de l’entorn
fan les plantes?
• Quines formes de reproducció asexual coneixes?
• C
 om té lloc la reproducció sexual en les plantes
amb flors?
19 Copia aquest model d’esquema i completa’l amb

la classificació de les plantes.
Classificació de les plantes

24 Fes un dibuix d’una flor i localitza-hi les estructures

següents:
• Estigma

• Pistil  

• Antera

• Estam   

• Pètals

• Calze

• Estil  

• Pol·len

25 En el procés de reproducció de les angiospermes

es duen a terme els processos següents:
• Distribució de la llavor
• Formació de la llavor
20 Observa la fitxa següent. Copia-la i completa’n la

informació per als quatre tipus principals de plantes.

• Fecundació de l’òvul
• Desenvolupament del tub pol·línic
• Germinació de la llavor

Tipus de planta:

• Pol·linització

Teixits conductors:

• Formació del fruit

Principals òrgans vegetals:
Tipus de reproducció:

		 Fes un esquema com el següent i ordena tots
els passos anteriors.

Denominació dels òrgans reproductors:

2
1

3

21 Dibuixa les fulles següents, indica les seves parts

i digues a quin tipus de fulla pertany cadascuna.
A

B

7

4
6

5

26 Escriu les definicions dels termes següents:

Pecíol – gemma axil·lar – estoma
caliptra – nus – entrenús
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PRACTICA
27 Copia l’esquema de la planta i escriu el nom

de les parts indicades.

28 Fixa’t en els dibuixos. Explica en cada cas quin procés

té lloc i de quin tipus de resposta es tracta.
A
B

A
B

C

D
D
C

E

AMPLIA
Els anells dels arbres
Si t’has fixat alguna vegada en un arbre tallat, hauràs
pogut observar que el tronc té diferents anells
concèntrics. Aquestes marques circulars són
el resultat del creixement de la planta.
Cada any es formen dos anells: un de clar i un altre
de més fosc. La banda clara, que sol ser més ampla,
correspon a la primavera, que és quan l’arbre creix més
ràpid i hi ha més pluges. La banda fosca, generalment
més prima, correspon a la tardor/hivern, quan
el creixement és menor.

29 COMPRENSIÓ LECTORA. Per què les bandes clares

Per saber l’edat d’un arbre només cal comptar cada
parell d’anells clars i foscos. A més, podem mesurar
el gruix dels anells i observar el color que tenen.

30 EXPRESSIÓ ESCRITA. La ciència

Gràcies a això, podem saber quines èpoques han estat
més plujoses (bandes blanques més amples)
i en quines hi ha hagut sequera; i també si la planta
ha sobreviscut a incendis o ha estat afectada per
plagues d’insectes.

solen ser més amples que les fosques? Quin factor
determina que la banda clara sigui més ampla
en un any que en un altre?

de la dendrocronologia es basa en l’estudi
dels anells de creixement dels arbres. Com creus
que pot ajudar a reconstruir el clima d’una zona?
31 Totes les plantes tenen anells de creixement?

Busca informació i raona la resposta.
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SABER FER
Estudi de la influència de la llum en el creixement de llavors
El creixement d’una planta que comença a germinar
és un procés complex condicionat per diversos
factors:
• La quantitat de llum.
• La humitat.
• La presència de nutrients.
• La salinitat del sòl.
• L’abundància d’oxigen, etc.
Per comprendre i estimar la influència de cada factor
per separat, hem de dissenyar un experiment
en el qual fem germinar diverses llavors simultàniament,
manipulant el factor que volem estudiar i mantenint
els altres factors controlats.
A mesura que anem obtenint resultats, anirem
anotant les diferències que apareixen en cadascuna
de les mostres al llarg del procés.
La terminologia que utilitzarem serà la següent:
• E
 l factor que estudiarem l’anomenarem variable
independent.

Desenvolupament de l’experiment
1. P
 osem quatre pots iguals i en cada un posem
la mateixa quantitat de cotó.
2. E
 ls mullem amb la mateixa quantitat d’aigua
i posem tres mongetes en cada envàs, a un centímetre
de profunditat entre el cotó i el vidre.
3. T
 apem els quatre pots per poder controlar la quantitat
d’oxigen i l’entrada d’humitat.
4. L a variable independent és la quantitat de llum que
rep cada pot. Per això emboliquem amb paper
d’alumini un pot; amb paper de seda marró un altre
pot; amb paper de seda blanc un altre i, l’últim pot
el deixem sense embolicar perquè rebi la llum
normalment.
5. S
 ituem els quatre pots a prop d’una finestra, amb
les llavors orientades de la mateixa manera. Així tots
tindran la mateixa quantitat de llum.

• E
 ls factors que mantenim constants es denominen
variables controlades.
• E
 l que observem i mesurem, en aquest cas, l’alçada
de la planta en germinar, ho anomenem variable
dependent.

Disseny de l’experiment
En aquest cas el nostre objectiu és observar com influeix
la llum en la germinació d’una llavor i en el creixement
de la planta.
Escollim una llavor que germini fàcilment, per exemple
la mongeta.
• La variable independent és la quantitat de llum.
• L a variable dependent és l’alçada a què arriben
les plantes de cada mostra al cap d’una setmana.
• Les variables controlades són:
– la quantitat d’humitat del sòl,
– la salinitat,
– la quantitat de nutrients del sòl,
– la quantitat d’oxigen disponible,
– la temperatura.
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32 Pots predir quins seran els resultats? Quina mostra

creixerà més?
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33 Per què és important que les altres variables

estiguin controlades per poder determinar
la influència de la llum en el creixement de la planta?
De quina manera es controlen?
34 Observa les taules següents, que mostren

els resultats de dos experiments diferents
de germinació i creixement de llenties, amb
variables controlades.
A

B

Temperatura
(graus centígrads)

Longitut de la planteta
al cap d’una setmana (mm)

–4

0

15

40

35

55

90

0

Humitat
del cotó

Longitut de la planteta
al cap d’una setmana (mm)

Sec

0

Poc humit

10

Molt humit

45

Submergit en aigua

5

9

a) Explica en cada cas quin és l’objectiu
de l’experiment, la variable independent,
les variables controlades i la variable dependent.
b) Descriu com hauries dissenyat i de quina manera
s’hauria desenvolupat l’experiment per a cada cas.
c) Veient els resultats que mostren les taules, quines
condicions ambientals utilitzaries en un planter
per aconseguir un resultat òptim de germinació
de llavors?
35 La fotosíntesi és el procés mitjançant el qual

les plantes fan servir energia lluminosa per fabricar
l’aliment. Podria pasar que en el pot que té foscor
total germinés la planta i creixés? Per què?
36 Dissenya un experiment

que permeti comprovar
la influència de la humitat
en la germinació
i el creixement
d’una planta.

APRENENTATGE COOPERATIU

Un vídeo sobre les plantes
Mitjançant un vídeo és possible mostrar detalls
molt interessants sobre les plantes: la caiguda
de les fulles d’un arbre, les parts d’una planta,
l’estructura d’una flor, la dispersió de les llavors, etc.
Una altra utilitat important dels vídeos és mostrar
els efectes de les activitats humanes sobre el medi.
Poden ser negatives, com les conseqüències
d’un incendi forestal, o positives, com la protecció
dels espais naturals.
Per fer aquesta activitat:
• Formeu grups de tres o quatre alumnes.
• Aconseguiu una càmera o un mòbil amb càmera.
• El vídeo ha de ser curt: d’un a deu minuts.

• A
 bans de començar a gravar decidiu quins aspectes
de la biologia de les plantes voleu mostrar i quin
missatge voleu transmetre.
• H
 eu d’elaborar un guió i escollir el lloc on fareu
la gravació.
• P
 odeu aparèixer en el vídeo fent una explicació
o bé, gravar la veu a part. També podeu utilitzar
música o llegir un text mentre es veuen
les imatges.
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