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Aquests bacteris es diuen
termòfils perquè poden
viure a temperatures molt
altes. Els científics
estudien bacteris presents
a l’aigua, com ara
el Thermus aquaticus, per
trobar nous medicaments.
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Quins éssers vius habiten als guèisers?
El Parc Nacional de Yellowstone té la particularitat de contenir
una gran quantitat de guèisers, fonts termals i fumaroles, a causa
de l’activitat volcànica contínua. En aquestes zones podem observar
que l’aigua es tenyeix d’uns colors molt intensos, que podrien
semblar deguts a abocaments de substàncies artificials, però
en realitat són provocats per a la gran quantitat de bacteris que viuen
en aquestes aigües.
Així doncs, els bacteris són la causa dels colors blaus, vermells
i grocs tan intensos. Les condicions de vida són realment extremes,
ja que es tracta d’un medi molt àcid degut al sofre i amb
temperatures molt altes (70 ºC), de manera que els bacteris són
pràcticament l’única forma de vida que hi pot sobreviure.
A més de ser capaços de viure en condicions extremes, els bacteris
són una de les formes de vida més primitives de la Terra.

Els cianobacteris són les úniques
cèl·lules procariotes capaces de fer
la fotosíntesi.
Presenten pigments clorofíl·lics,
com les algues.

CLAUS PER COMENÇAR
• Q
 uins són els éssers vius capaços de sobreviure
a les condicions ambientals més extremes? Quines són
les condicions dels guèisers, fumaroles i fonts termals
de Yellowstone?
• Q
 uin tipus de cèl·lula és un bacteri? Per què creus que pot
ser beneficiós l’estudi dels bacteris?
• S
 aps què són els protozous i què tenen en comú amb
les algues?
• Què tenen en comú els bolets, les floridures i els llevats?
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El regne dels fongs

El regne dels fongs inclou una gran diversitat d’organismes, tots
constituïts per cèl·lules eucariotes. Poden ser unicel·lulars,
com els llevats, o pluricel·lulars, com les que formen els bolets,
encara que mai presenten teixits diferenciats.
A més, tenen les característiques següents:
• F
 orma i mida. Els fongs unicel·lulars acostumen a tenir forma
arrodonida o ovalada i la seva mida és microscòpica. Els
pluricel·lulars s’organitzen de manera que les seves cèl·lules
formen filaments microscòpics anomenats hifes. Aquests filaments s’agrupen per donar lloc a un cos o miceli. Els micelis
d’algunes espècies poden abastar grans superfícies.

hifes

El miceli d’aquest fong sapròfit creix sobre
la superfície d’una fruita de la qual
s’alimenta descomponent-la.

• N
 utrició. Són organismes heteròtrofs, molts d’ells sapròfits
ja que s’alimenten de matèria orgànica en descomposició o de
les restes d’altres éssers vius.
• F
 ormes de vida. Poden presentar vida lliure o relacionar-se
amb altres éssers vius de dues formes diferents. Si com a resultat d’aquesta relació ambdós organismes surten beneficiats,
són simbionts. Si el fong perjudica l’altre organisme, és paràsit.
• R
 eproducció. Els fongs unicel·lulars es reprodueixen de forma asexual per gemmació. Els fongs pluricel·lulars es reprodueixen asexualment o sexualment a través d’espores.

Reproducció per gemmació

Les cèl·lules es divideixen desigualment i es forma
una protuberància anomenada gemma que acaba
separant-se de la cèl·lula. A partir d’aquesta gemma
s’origina un individu nou.
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Reproducció per espores

Les espores són petites estructures que s’emmagatzemen
en els esporangis. A partir d’una espora es pot originar
el miceli d’un individu nou.
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Classificació dels fongs
Hi ha una gran varietat de fongs que es poden classificar en tres
grups: llevats, floridures i fongs que formen bolets.
Llevats

Floridures

Són fongs unicel·lulars de forma arrodonida. Es reprodueixen
asexualment per gemmació.
Molts llevats són organismes de vida lliure i només un petit
grup són paràsits.
Algunes de les seves espècies s’utilitzen en processos
de fermentació en la indústria alimentària; per exemple,
en l’elaboració de pa.

Són fongs pluricel·lulars, molts microscòpics, les hifes
dels quals formen filaments solts. Es reprodueixen mitjançant
espores.
Solen créixer sobre les fruites, ja que s’alimenten dels sucres
que aquestes contenen. Alguns són paràsits que originen
infeccions als animals i les plantes. Altres floridures de vida
lliure són sapròfites.

Fongs que formen bolets
Reben aquest nom els fongs pluricel·lulars amb un miceli
que creix sota terra o sobre fusta en descomposició, que
en l’època reproductora forma el bolet.

barret

El bolet consta d’una base anomenada volva, de la qual parteix
el peu, que pot presentar un anell o no, i acaba en el barret, en
la part inferior del qual s’observen unes làmines. A les làmines
s’hi localitzen els esporangis on es formen les espores.
Els fongs que formen bolets són organismes de vida lliure
que viuen en zones humides, com ara boscos de fulla caduca
o amb molts matolls.

làmines
peu

anell

volva

ACTIVITATS
1 Per què creus que els fongs no pertanyen ni al regne de les plantes

ni al dels animals? Justifica la teva resposta.
2 Tots els fongs formen hifes? En què es diferencia una hifa

del miceli?

INTERPRETA LA IMATGE
5 Quina part del bolet

no es veu en la fotografia?
Per què?

3 Explica les diferents formes de vida predominants en cada

un dels tres grups de fongs.
4 És el mateix un bolet que un fong? Per què? Quina funció fan

els bolets?
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La importància dels fongs a la natura

A causa de les seves característiques i formes de vida, els fongs
compleixen un paper vital en el nostre planeta, ja que fan
funcions com ara les següents:
• S
 ón descomponedors de la matèria orgànica en els sòls, converteixen les restes orgàniques en compostos senzills que puguin ser utilitzats per les plantes.
• A
 ssociats a algues, formen els líquens, que intervenen en la
formació del sòl i són indicadors de la puresa ambiental dels
ecosistemes, principalment dels boscos.
• S
 ’associen a les arrels d’algunes plantes i fixen el nitrogen de
l’atmosfera, que és essencial per formar les proteïnes dels éssers vius i altres molècules orgàniques.
Els fongs també tenen importància per a les persones:
• S
 ón molt apreciats en gastronomia, i destaquen espècies com
les tòfones, els rovellons, els ceps, els xampinyons, etc.
• E
 ls llevats s’utilitzen per a l’elaboració de productes comestibles com el pa.
La tòfona negra, Tuber melanosporum, creix
sota el sòl en zones boscoses, en associació
amb les arrels de roures i alzines.

• E
 n l’àmbit de la salut, la penicil·lina, un dels antibiòtics més
usats en el món, prové d’un fong anomenat Penicillium.
• A
 lguns fongs microscòpics ens produeixen infeccions, com el
peu d’atleta, que afecta la pell.

SABER-NE MÉS
Els líquens
Els líquens són una associació simbiòtica entre una alga i un fong. Això vol dir
que ambdós organismes estan íntimament relacionats entre si i obtenen
un benefici mutu. El cos principal del liquen està format pel fong. Les seves hifes
es disposen a mode de xarxa, sobre la qual se situen les cèl·lules de l’alga.
L’alga fabrica, mitjançant la fotosíntesi, les substàncies que utilitza el fong per
alimentar-se. El fong, a la vegada, proporciona l’aigua i la matèria inorgànica
necessària perquè l’alga pugui realitzar la fotosíntesi.
Cèl·lules de l’alga

Viuen en llocs inhòspits, sobre les roques, teulades o troncs dels arbres.
En créixer sobre la roca nua, provoquen petites esquerdes que permeten
que es desintegrin per l’acció del vent i de l’aigua, de manera que col·laboren
en la formació del sòl.
S’utilitzen com a indicadors de contaminació, ja que en zones contaminades
són els primers organismes a desaparèixer. També s’utilitzen en la producció
d’antibiòtics i en la fabricació de pigments i colorants alimentaris.

Hifes del fong
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És fàcil trobar líquens a les ciutats? Per què?
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Bolets comestibles i bolets verinosos
A Catalunya hi ha una gran tradició boletaire, però per anar a
collir bolets cal conèixer quins són comestibles i quins verinosos.
Alguns dels bolets comestibles més preuats són:
• E
 l cep, Boletus edulis, té el barret molt arrodonit i de color marró fosc. La superfície és viscosa i presenta rugositats. En comptes de làmines presenta una esponja, on conté les espores. El
peu és ample per la base i de color gris.
• E
 l rovelló, Lactarius sanguifluus, té el barret ample que s’enfonsa pel centre. Tant el barret com el peu són rogencs. Les
làmines tenen coloració violeta. En tallar-lo deixa anar una llet
vermellosa.
Alguns dels bolets tòxics més comuns són:

El rovelló (Lactarius deliciosus) viu associat
a les arrels dels pins.

• E
 l rovelló de cabra, Lactarius torminosus, té el barret ample que
s’enfonsa pel centre. Tant el peu com les làmines són blanquinosos. En tallar-lo deixa anar una llet blanca. Pot provocar trastorns gastrointestinals de certa importància. Cal tenir prudència, perquè el podríem confondre pel rovelló.
• L
 a farinera borda, Amanita phalloides, té el barret arrodonit i
de color groguenc o gris. Les làmines són blanques, llises
i humides. És un bolet que pot provocar la mort amb la ingestió
de només un exemplar.
SABER FER
Collir bolets de manera adequada
A l’hora de collir els bolets, el primer que cal tenir en compte és anar
acompanyat d’una persona experimentada. Així s’evita confondre
els bolets comestibles amb altres de verinosos que s’hi assemblen
molt.

Amanita phalloides. És un bolet
extremament verinós.

Mitjançant un ganivet, s’extreu el bolet per poder identificar-lo bé.
Cal no remenar el terra, per no fer malbé el miceli; així el fong continua
viu. A continuació, es diposita el bolet en un cistell de vímet perquè
les espores caiguin al terra del bosc i es desenvolupin fongs nous.
És important collir només la quantitat de bolets que es consumiran,
perquè si se’n cullen molts podem provocar-ne la desaparició.
6 Busca informació sobre

el tipus de bolets que
se solen collir en el lloc
on vius i fes un breu
informe sobre on i quan
es cullen.

ACTIVITATS
7 Quina funció ecològica

porten a terme els fongs
sapròfits? Quines
conseqüències tindria
la seva desaparició?
8 Busca informació sobre

l’efecte que tenen
els llevats sobre la massa
a partir de la qual
s’elabora el pa.
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El regne dels protoctists. Els protozous

El regne dels protoctists inclou una gran varietat d’organismes
eucariotes, que poden ser unicel·lulars, colonials o pluricel·
lulars, i que no presenten teixits ni òrgans. Pertanyen a aquest
regne els protozous i les algues.
Els protozous
Els protozous són organismes unicel·lulars que presenten les
característiques següents:
• F
 orma i mida. Presenten formes cel·lulars molt variades: ovalades, arrodonides, allargades o semilunars. Tots tenen una
mida microscòpica.
• N
 utrició. Són heteròtrofs. Poden alimentar-se de microorganismes com els bacteris, les algues i altres protozous o bé alimentar-se de restes de matèria orgànica.
• F
 ormes de vida. Acostumen a ser organismes de vida lliure,
és a dir, no depenen de cap altre ésser viu per poder viure. Habiten medis terrestres molt humits o medis aquàtics, tant d’aigua dolça com salada.
Hi ha protozous que viuen a l’interior d’altres organismes; a
alguns els produeixen beneficis i a altres malalties, aleshores es
diu que són paràsits.

INTERPRETA LA IMATGE
9 Descriu la forma de cada

una de les estructures
de locomoció representades
en les imatges dels protozous
mòbils.

• R
 eproducció. Es reprodueixen generalment de forma asexual
per bipartició.
• L
 ocomoció. La majoria són mòbils i es desplacen per mitjà
d’estructures com flagels, cilis o pseudòpodes. Les espècies
que no es desplacen s’anomenen sèssils.

Protozous mòbils
Flagel

Cilis

Protozous sèssils
Pseudòpodes

Cilis
Peduncle

Es desplacen agitant
els flagels. Són estructures
que apareixen en nombre
reduït, un o dos per
cèl·lula.
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Es desplacen gràcies
al moviment coordinat
dels seus cilis, que
envolten tota la superfície
de la cèl·lula.

Es desplacen mitjançant
pseudòpodes.
Són prolongacions
del citoplasma que
s’estenen i es contreuen.

Es fixen al substrat per
mitjà d’una estructura
anomenada peduncle.
Acostumen a tenir cilis
que utilitzen per capturar
l’aliment.
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Classificació dels protozous
Els protozous es classifiquen en quatre grans tipus: flagel·lats,
ciliats, rizòpodes i esporozous.
Flagel·lats
Presenten un o més flagels per desplaçar-se. Hi ha espècies
de vida lliure que abunden en medis aquàtics i formen part
del plàncton (A) i altres de paràsites que viuen a l’interior
d’altres éssers vius, com el tripanosoma (B).
A

Ciliats
La majoria són microorganismes que habiten en el medi
aquàtic; uns són mòbils, com el parameci (A) que utilitza
els cilis per desplaçar-se, i altres sèssils, com la vorticel·la (B)
que els utilitza per alimentar-se.

B

A

Rizòpodes
Són protozous molt senzills que es mouen i capturen l’aliment
mitjançant pseudòpodes. La majoria dels rizòpodes pertanyen
al grup de les amebes. Les amebes poden ser protozous
de vida lliure, aquàtics, tant d’aigua salada com dolça; poden
viure en el cos humà sense causar cap perjudici, o ser paràsits
i produir malalties.

B

Esporozous
Constitueixen l’únic grup en què tots els seus membres,
en ser paràsits, no tenen estructures locomotores. Són
microorganismes molt simples que infecten tot tipus
d’animals, com per exemple el Plasmodium, que provoca
la malària. Els esporozous tenen aquest nom perquè moltes
espècies desenvolupen formes de resistència o espores.

ACTIVITATS
10 Què significa que els protoctists són eucariotes?
11 Quines característiques cel·lulars tenen els protozous? En què

es diferencien dels fongs?
12 Fes una relació de les diferents formes de vida que poden tenir

els protozous, posa’n un exemple de cada i especifica el grup
al qual pertany.
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Les algues

Les algues són també un grup divers de protoctists. Estan formades per cèl·lules eucariotes semblants a les vegetals, cobertes,
generalment, per una paret cel·lular.
En el citoplasma presenten orgànuls abundants, entre els quals
destaquen els cloroplasts.
Les algues poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars.

Les diatomees són algues unicel·lulars
amb paret cel·lular de sílice dividida
en dues parts que encaixen com una
capsa i la seva tapa. Tenen formes molt
diverses i hi ha un gran nombre
d’espècies.

INTERPRETA LA IMATGE
13 Quina forma tenen

les cèl·lules de l’alga
pluricel·lular? De quin
color són? Per què?

Algunes algues unicel·lulars, com ara
el vòlvox, formen colònies en què
cada una de les cèl·lules que
les formen és capaç de realitzar
totes les funcions vitals com un ésser
viu independent.

Totes les cèl·lules de les algues
pluricel·lulars presenten la mateixa
aparença i desenvolupen les mateixes
funcions, per la qual cosa no
formen veritables teixits ni òrgans.

Tenen, a més, les característiques següents:
• F
 orma i mida. Les algues unicel·lulars presenten formes molt
variades i la seva mida és microscòpica. Les pluricel·lulars formen filaments, semblants a les tiges de les plantes i poden assolir mides grans com algunes algues marines que arriben a
mesurar 100 metres.
• N
 utrició. Són autòtrofes. Gràcies a la clorofil·la i a altres
pigments fotosintètics continguts en els cloroplasts, realitzen la fotosíntesi per fabricar matèria orgànica.
• R
 eproducció. Presenten reproducció sexual i asexual. Les
unicel·lulars poden reproduir-se de forma asexual per bipartició i les pluricel·lulars per fragmentació.
• D
 esplaçament. La majoria de les algues unicel·lulars floten a
l’aigua, tant dolça com salada, on formen part del plàncton. Altres es desplacen mitjançant flagels. Les algues pluricel·lulars
són sèssils i viuen fixades al fons dels mars i els llacs.
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Classificació de les algues
Les algues es poden classificar en tres grups segons els pigments
fotosintètics predominants: algues verdes, algues brunes i algues
vermelles.
Algues verdes
Són el grup d’algues en què el pigment fotosintètic predominant
és la clorofil·la, que els proporciona el color verd.
Les algues verdes poden ser unicel·lulars, de vegades
flagel·lades, o pluricel·lulars, i presenten diferents mides
i formes.
La major part de les algues verdes són organismes aquàtics.
Encara que gairebé totes viuen en aigües dolces continentals,
es poden trobar algues verdes en zones poc profundes del mar.
També hi ha espècies que habiten superfícies humides com
troncs d’arbres, roques o murs.
Algues brunes

Algues vermelles

En aquest tipus d’algues predominen els pigments groguencs
que, combinats amb la clorofil·la, donen una coloració entre
beix i marró.

Es tracta d’algues amb predomini de pigments vermellosos,
que emmascaren la clorofil·la i els donen una coloració entre
el rosa i el violeta fosc.

Són pluricel·lulars i algunes espècies tenen una mida gran
i formen autèntics boscos submarins que contenen una
multitud d’espècies aquàtiques.

Gairebé totes les algues vermelles són pluricel·lulars i les seves
mides varien molt d’unes espècies a unes altres.

Totes les algues brunes són marines i viuen fixades al fons.
Algunes floten perquè presenten vesícules plenes d’aire.

La major part de les algues vermelles són marines i viuen
fixades al fons, a escassa profunditat; encara que també n’hi
ha a grans profunditats, on són les úniques algues que habiten.

ACTIVITATS
14 En què es diferencien les algues dels protozous? I de les plantes?
15 Per què les algues verdes s’anomenen d’aquesta manera? Tenen

clorofil·la les algues brunes i les algues vermelles? Per què no són
verdes aquestes algues? Raona les teves respostes.
16 Quines algues podem trobar en els profunds fons oceànics?
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El paper dels protoctists a la natura

Els protoctists desenvolupen un paper molt important, tant per a
les persones com per a la resta d’éssers vius. Serveixen d’aliment,
produeixen oxigen, depuren les aigües, etc. Però també alguns
ens produeixen malalties greus, per la qual cosa és important conèixer-los per poder prevenir-les.
Importància dels protozous
Les espècies de vida lliure formen part del zooplàncton, tant en
aigües dolces com marines, i serveixen d’aliment a molts peixos
petits. En ambients terrestres viuen sempre en llocs humits, especialment sobre la matèria orgànica en descomposició, on tenen
un paper important per al sòl.
També hi ha espècies simbionts que viuen en l’aparell digestiu
d’alguns animals, i n’obtenen un benefici mutu.
De les espècies paràsites de protozous que hi ha, només una
vintena afecten l’ésser humà, però són importants perquè causen
malalties a milions de persones cada any i poden ser mortals.
Entre aquestes malalties destaquen:

El zooplàncton està format per una gran
varietat d’organismes heteròtrofs entre
els quals hi ha els protozous.

• D
 isenteria. Es produeix per protozous dels gèneres Balantidium (ciliat), Entamoeba (rizòpode) i Giardia (esporozou). Es contreuen pel consum d’aigua o aliments contaminats per excrements de persones o animals infectats.
	Afecten les cèl·lules de l’intestí. Els seus símptomes són: gran
debilitat general, fortes diarrees i vòmits.
• M
 alària. També anomenada paludisme, es deu a esporozous
del gènere Plasmodium. Es contreu a través de la picada de les
femelles del mosquit Anopheles, portadores del protozou.
	Infecten el fetge i els glòbuls vermells, on es multipliquen. Produeixen molta febre.
• M
 alaltia de la son. Es produeix per protozous flagel·lats del
gènere Trypanosoma. Es contreu per la picada de la mosca tsetse, portadora del paràsit.
	El símptoma que produeix és una gran debilitat general de manera periòdica, que origina la somnolència que dóna el nom a
la malaltia.
Algunes mesures específiques per a la prevenció de malalties
causades pels protozous són:
• No beure aigua sense estar segurs de la seva qualitat sanitària.

La picada del mosquit Anopheles transmet
la malària.
190

• U
 sar mosquiteres i insecticides davant del risc de picades d’insectes que puguin portar paràsits.
• Rentar les fruites i les verdures abans de consumir-les.
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Importància i utilització de les algues
Les algues són un dels principals grups d’éssers vius que produeixen matèria orgànica a partir d’inorgànica en el medi marí. En
els ecosistemes aquàtics, els organismes productors constitueixen l’anomenat fitoplàncton. Les algues són una part del fitoplàncton, en què també s’inclouen els cianobacteris, i que alimenten molts organismes aquàtics.
A més de servir d’aliment dels animals marins, les algues són
utilitzades en l’alimentació humana, especialment en la cuina
oriental.
De la paret cel·lular d’algunes algues s’obté l’agar-agar, una
substància gelatinosa amb múltiples aplicacions en la indústria
farmacèutica per produir medicaments, en perfumeria, com a
mitjà de cultiu en microbiologia o en la indústria alimentària per
fabricar sopes, gelats i postres.
Les algues unicel·lulars es reprodueixen amb una gran rapidesa
i es poden cultivar en tancs amb aigua per produir biocombustible.

ACTIVITATS
17 El zooplàncton

és el conjunt de petits
animals i protoctists
heteròtrofs que floten
en l’aigua. Què podria
passar si desaparegués?
18 Les algues són organismes

autòtrofs. Per què són
tan importants en els
ecosistemes aquàtics?

SABER FER
Observar protozous i algues microscòpiques
En una gota d’aigua d’una bassa es poden trobar multitud
de microorganismes. Per observar-los s’ha d’utilitzar
un microscopi òptic i seguir aquests passos.
• F
 es un cultiu de protozous i algues microscòpiques:
pren una mostra d’aigua, en un flascó de vidre,
d’una bassa, font o estany on la matèria orgànica
hi sigui abundant. Afegeix al flascó una mica
de fullaraca triturada dels voltants. Tapa el flascó
i deixa’l en repòs durant uns dies en un lloc càlid.
• P
 ren una mostra de cultiu amb un comptagotes
i diposita-la sobre un portaobjectes; col·loca-hi
al damunt un cobreobjectes sense que es formin
bombolles.

Euglena
Stentor
Cosmarium

Paramecium
Didinium

• O
 bserva la preparació al microscopi amb menor
i major augment.
19 Dibuixa a la llibreta les algues microscòpiques

Stylonichia

i els protozous que observes en la mostra intentant
identificar-los. Indica els augments en què estàs
treballant.
20 En observar per l’objectiu, quines diferències trobes

entre les algues i els protozous?

Scenodesmus
Spirogyra

21 Trobes algunes algues que formin colònies?

Com s’anomenen?

Protozous i algues observables en una gota d’aigua.
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El regne de les moneres

El regne de les moneres agrupa organismes unicel·lulars amb
cèl·lules procariotes, és a dir, aquelles que no tenen un embolcall que separa el nucli de la resta del citoplasma. Pertanyen a
aquest regne els bacteris.
Hi ha bacteris a tots els llocs del planeta. Podem trobar bacteris al
sòl, a l’aigua, a l’aire, a l’interior d’altres éssers vius o en els aliments.
Poden suportar diversos graus sota zero i fins i tot temperatures
superiors als 100 °C, com els bacteris que viuen a les fonts hidrotermals submarines.
Normalment viuen aïllats, però de vegades s’agrupen i formen
colònies, que són grups de bacteris en què cada individu conserva la seva independència.
Hi ha evidències per pensar que els bacteris van ser els primers
éssers vius que van habitar la Terra, fa més de 3.500 milions
d’anys.
Tipus de bacteris

Oscillatoria és un bacteri que forma
colònies filamentoses.

Una manera molt senzilla de classificar els bacteris és fer-ho segons la seva forma en quatre grans grups: cocs, bacils, vibrions
i espirils.

Cocs.

Bacils.

Vibrions.

Espirils.

INTERPRETA LA IMATGE
22 Descriu la forma que

té cadascun dels tipus
de bacteris de les fotografies.
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La nutrició dels bacteris
La majoria dels bacteris tenen nutrició heteròtrofa, és a dir, que
obtenen els nutrients de la matèria orgànica produïda per altres
éssers vius. Segons la forma en què obtenen la matèria orgànica,
se’n diferencien diversos tipus.
• S
 apròfits. Viuen sobre la matèria orgànica morta o en descomposició com les fulles que s’acumulen al sòl del bosc, els
animals morts o els aliments.
• P
 aràsits. S’alimenten gràcies als nutrients que els proporciona
l’organisme que parasiten i al qual causen algun perjudici. Alguns d’aquests bacteris produeixen malalties.
• S
 imbionts. Són bacteris que viuen en associació íntima amb
altres organismes amb un benefici mutu per a ambdós. En el
nostre intestí viuen bacteris com l’Escherichia coli, que produeix vitamines i altres substàncies beneficioses per al nostre
organisme. El bacteri, a canvi, obté els nutrients que necessita
de les restes del nostre procés digestiu.
Hi ha també bacteris autòtrofs que són capaços de fabricar les
seves substàncies orgàniques a partir d’inorgàniques. Entre
aquests trobem els cianobacteris, un grup de bacteris que tenen
un pigment semblant a la clorofil·la amb què fan la fotosíntesi.
La reproducció dels bacteris
Els bacteris es reprodueixen asexualment. La majoria ho fa per
bipartició.

Alguns bacteris, com els cianobacteris,
presenten pigments fotosintètics gràcies
als quals fan la fotosíntesi.

ACTIVITATS
23 En quins llocs del planeta

viuen els bacteris?
24 Què significa que els

Un bacteri es divideix en dues parts iguals i genera dues cèl·lules filles.
Si les condicions ambientals són favorables poden produir en poc temps
nombrosos descendents.

Quan les condicions són adverses s’enquisten i formen espores
de resistència, estructures arrodonides, de cobertes protectores, que els permeten suportar llargs períodes de temps. Quan les
condicions tornen a ser favorables, sorgeix un bacteri nou a partir d’aquestes espores.

bacteris poden viure
formant colònies?
25 Busca informació i explica

quins són els tipus
de nutrició en els bacteris.
Posa un exemple
de cada tipus.
26 Descriu com es

reprodueixen la majoria
dels bacteris.
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Les funcions dels bacteris en la biosfera

Els bacteris es troben en tots els medis i desenvolupen funcions
molt importants a la biosfera. Tot i que n’hi ha alguns que poden
produir malalties als éssers vius, molts els resulten beneficiosos.
Alguns exemples de les funcions que fan els bacteris són:
• E
 ls bacteris fotosintètics que van habitar els oceans primitius van alliberar grans quantitats d’oxigen a l’atmosfera i en
van canviar la composició. Gràcies a la seva activitat hi pot haver vida tal com la coneixem avui dia.

Els estromatòlits són restes fòssils
dels primers bacteris que van viure
a la Terra. Produïen carbonats que van anar
dipositant-se i van formar uns sediments
característics.

• E
 ls bacteris descomponedors actuen sobre les restes d’animals i vegetals morts, i els transformen en substàncies més
senzilles que tornen a l’atmosfera o al sòl, on seran utilitzades
de nou per les plantes.
• L
 a flora intestinal està formada per bacteris que viuen a l’interior del tub digestiu dels animals. La seva activitat ajuda a la
digestió dels aliments i l’absorció dels nutrients.

SABER FER
Fer iogurt a casa
Alguns bacteris intervenen en la fabricació d’aliments
com el iogurt i el formatge. Podem fer iogurt a casa seguint
els passos que s’indiquen.
El material que necessitarem és el següent:
– Un iogurt natural (no ens serveixen els derivats
làctics, ja que s’hi han eliminat els bacteris perquè
durin més).
– Un litre de llet sencera.
– Quatre gots de vidre.
– Un recipient gran.
Els passos seran els següents:
1. Escalfem la llet en una cassola, fins que comenci
a pujar l’escuma, i la deixem refredar dos minuts.
2. Posem una cullerada de iogurt en cada got i omplim
la resta amb la llet escalfada. Removem bé la mescla
i tapem els gots amb film transparent.
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Recorda que encara que estiguin a la nevera hauràs
de consumir-los en el termini d’una setmana, si no
es faran malbé.

3. S’introdueixen els gots en el recipient i hi posem
aigua calenta fins a la meitat de l’alçada
dels vasos.

27 Busca informació i explica què li ha passat a la llet.

4. Es cobreix tot amb un drap de cuina net per
conservar l’escalfor.

28 Quin paper tenen l’escalfor i el fred en la producció

5. Al cap de 6 hores introduïm els gots a la nevera
i en unes hores els nostres iogurts estaran llestos
per menjar.

29 Per què l’hem de conservar a la nevera

On es troben els bacteris que ho fan possible?

del iogurt?

i menjar-nos-el abans d’una setmana?

Els fongs, els protoctists i les moneres
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Mesures per evitar malalties per bacteris
Els bacteris capaços de produir malalties, tant en les persones
com en altres éssers vius, s’anomenen patògens. Algunes malalties causades per bacteris són la salmonel·losi, el tètanus i la meningitis.
Perquè aquests bacteris puguin desenvolupar els seus efectes patògens han d’introduir-se dins dels éssers vius.
Les principals vies d’entrada de microorganismes en el nostre
cos són la pell, les vies respiratòries, la via digestiva i la via sexual.
Per prevenir les malalties produïdes pels agents patògens podem
tenir en compte una sèrie d’hàbits que evitaran que ens infectin.
La higiene personal
és fonamental per
evitar les infeccions.
Fes servir productes
higiènics adequats,
però no en facis un
abús perquè pots
destruir la protecció
natural de la pell.

Renta, manipula
i conserva els
aliments de manera
adequada per evitar
intoxicacions
alimentàries.

Mantingues neta
la teva casa per
evitar generar focus
d’infecció.

Renta’t les mans
sovint, especialment
abans de menjar; són
portadores de tot tipus
d’agents patògens.

Raspalla’t les dents
de manera
regular, evitaràs
les infeccions bucals
i el deteriorament
de la teva dentadura,
ja que els bacteris
produeixen les càries
dentals.

Si et fas una ferida
renta-la amb aigua
i sabó i utilitza un
antisèptic per evitar
les infeccions. Les
ferides greus les ha
de tractar el metge.

ACTIVITATS
30 Estàs d’acord amb l’afirmació que la majoria dels bacteris

són perjudicials? Explica per què.
31 Investiga quins bacteris patògens produeixen les malalties

esmentades i quina és la via d’entrada de cadascun.
32 Quines mesures de prevenció són les que compleixes millor?

En quines podries millorar?
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ACTIVITATS FINALS
REPASSA L’ESSENCIAL
33 RESUM. Fes el resum de la unitat responent a aquestes

preguntes:
•	Quines són les característiques principals dels fongs?
• Com es classifiquen els fongs?

37 Explica els tres tipus de locomoció que es donen

en els protozous. Fes un dibuix representatiu
de cadascun.
38 Copia i completa la taula següent.

•	Quina importància tenen els fongs a la biosfera?
Protozous

• Què són els protozous i quines característiques
tenen?
•	Com es classifiquen els protozous?

Algues

Tipus de cèl·lules

•	Quines són les característiques principals
de les algues?

Mida

•	Com es classifiquen les algues?

Nutrició

•	Quin paper tenen els protoctists en la biosfera?
•	Quines són les característiques del regne
de les moneres?
•	Quina importància tenen els bacteris a la biosfera?
34 Fes un esquema de claus amb els tres grups de fongs

i tres característiques de cadascun.

Z
]
]
]
]
]
[
]
]
]
]
]
\

Fongs

Z
]
[
]
\
Z
]
[
]
\
Z
]
[
]
\

Medi on viuen
Reproducció

39 Fes al teu quadern una taula amb els tres tipus

d’algues i les característiques següents:

•

•	Organització cel·lular.

•

•	Pigments fotosintètics.

•

•	Hàbitat.

•
•
•

40 Dibuixa a la llibreta la forma dels bacteris següents.

A continuació, descriu-la i indica a quin tipus
pertanyen.

•
•

A

B

C

D

•

35 Copia el dibuix d’aquest fong, retola’n les parts i indica

la funció que té el bolet.

3

4
2

1

41 Explica quins són els diferents tipus de nutrició

que es dóna en bacteris i posa’n un exemple
de cadascun.
42 Què significa que un bacteri és patogen?
36 Fes un dibuix esquemàtic de les formes

de reproducció dels fongs.
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Fes una llista de mesures d’higiene per evitar
el contagi de malalties produïdes per bacteris.
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PRACTICA
43 Busca informació sobre el procés de fabricació

d’algun derivat làctic en què intervinguin bacteris
i elabora un informe breu en què expliquis quin
producte s’obté i quins bacteris són els que
hi intervenen.

45 Per què no es veuen les hifes en els fongs que formen

els bolets? I en els fongs filamentosos, es veuen a ull
nu? Els llevats formen hifes? Raona les teves respostes.
46 Identifica els diferents tipus d’organització cel·lular

que poden presentar les algues.

44 Indica el tipus d’organisme que observes i respon
B

les preguntes següents de cadascun.
• A quin gran grup d’éssers vius pertany.

A

C

•	Organització cel·lular.
•	Tipus de nutrició.
•	Forma de vida.
A

B
47 Compara els processos de bipartició (A) i gemmació (B)

i explica quines semblances tenen i en què es diferencien.
A

Protozou ciliat.

B

Llevat de la cervesa.

AMPLIA
Els bacteris simbiòtics humans
En el nostre cos hi viuen una gran quantitat
de microorganismes, sobretot bacteris.
Aquests bacteris no són perjudicials i per això el nostre
organisme no els destrueix. A poc a poc alguns
d’aquests bacteris s’han convertit en els nostres aliats.
Ens aporten beneficis i el nostre cos els ofereix un
hàbitat idoni i els nutrients que necessiten.
Els bacteris de la pell i les mucoses, en estar en
contacte amb l’exterior, s’han convertit en el nostre
primer mecanisme de defensa, ja que competeixen amb
els bacteris patògens i altres microorganismes que
intenten instal·lar-s’hi i els eliminen.
En l’aparell digestiu, els bacteris instal·lats en l’intestí
gruixut fermenten els aliments que no hem pogut
digerir i ens aporten nutrients necessaris, com ara
vitamines i minerals.

Lactobacillus.

48 COMPRENSIÓ LECTORA.

a) Què significa el terme simbiont?
b) Quins beneficis ens aporten els bacteris simbiòtics
humans?
c) Què obtenen els bacteris del nostre organisme?
49 EXPRESSIÓ ESCRITA. Explica per què podríem dir que

el nostre organisme és un gran ecosistema.

197

SABER FER
Analitzar mètodes per desinfectar l’aigua
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’aigua
ha de complir una sèrie de requisits per poder ser
consumida per les persones de manera segura.

Però en zones rurals de països de Sud-amèrica, Àsia
i Àfrica, es consumeix regularment aigua procedent
de pous i fonts sense procedir a la seva potabilització.

Un d’aquests requisits és que no ha de contenir
contaminants biològics, entre els quals es troben
diversos tipus de protozous i bacteris. Aquests
microorganismes poden produir malalties greus
a les persones que consumeixen aigua que està
contaminada.

En molts casos, l’aigua d’aquests llocs presenta
contaminació biològica amb bacteris i protozous, fet que
pot ser molt perillós per a la salut: malalties que poden
ser greus, com l’amebiasi i la toxoplasmosi, són
produïdes per protozous que infecten l’organisme.

L’aigua que arriba a les aixetes de les nostres cases és
aigua potable. Aquesta aigua la podem beure sense risc
per a la nostra salut, ja que ha estat sotmesa a un procés
de potabilització que la fa apta per al consum humà.
Desinfecció per calor
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Hi ha algunes mesures senzilles per a la desinfecció
de l’aigua que s’utilitza per beure que ajuden a eliminar
els microorganismes patògens. De tota manera, no són
mètodes del tot segurs i hem de consumir sempre aigua
potable.

Desinfecció química

Desinfecció solar

1. 
S’omple una cassola neta amb
aigua i es deixa que s’escalfi
a la cuina o al foc.

1. 
Es necessita lleixiu apte per
a la desinfecció d’aigua
i un recipient net.

1. 
Es necessiten ampolles de plàstic
transparent amb el tap que
estiguin ben netes.

2. 
Quan hi apareguin bombolles,
es deixa que l’aigua bulli almenys
durant 10 minuts.

2. 
S’omple el recipient d’aigua,
posant-hi dues gotes de lleixiu per
cada litre i es barreja bé.

2. 
Un cop plenes d’aigua, es tapen
bé i es col·loquen en un lloc
exposat al sol.

3. 
Abans de beure l’aigua s’ha
de refredar sempre amb
el recipient tapat.

3. 
Es deixa que reposi durant
almenys 30 minuts mantenint
sempre el recipient tapat.

3. 
Cal deixar-les almenys durant
un dia, o dos si està ennuvolat.
Abans de beure es deixa refredar.
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50 En la desinfecció solar s’utilitzen dos efectes per

eliminar els microorganismes: els rajos ultraviolats
i l’escalfor del sol.
Confecciona una taula per analitzar cadascun
dels mètodes utilitzats en la desinfecció de l’aigua
amb els elements següents:
• Materials necessaris.
• Agent o agents desinfectants.
• Temps necessari per a la desinfecció.
51 Busca informació sobre els protozous i els bacteris

que acostumen a trobar-se més sovint en aigües
contaminades. Comenta sobre cadascun
les malalties que poden produir.
52 Explica els avantatges i els inconvenients

de cadascun dels mètodes descrits per desinfectar
l’aigua.
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53 Quin mètode dels anteriors et sembla més

adequat per desinfectar les joguines de goma,
els coberts, etc., d’un nadó?
54 Quin mètode seria el més adequat per desinfectar

l’aigua de beure durant un viatge per zones rurals
de diversos països de Sud-amèrica?
55 EXPRESSIÓ ESCRITA. Moltes persones tenen

el costum de beure sense prendre cap tipus
de precaució de fonts, pous, etc. De vegades
acostumen a dir que «l’aigua corrent no mata
la gent». Redacta una explicació sobre per què
aquesta actitud és imprudent i què convé fer
si ens cal beure aigua d’aquestes procedències.
56 L’11  % de la població mundial, és a dir, uns

783 milions de persones, encara no tenen accés
a l’aigua potable. Per grups, penseu quines mesures
es podrien adoptar per eradicar aquest problema.

APRENENTATGE COOPERATIU

Un còmic sobre «les bestioles de l’aigua»
Imagineu que voleu explicar als nens i nenes
de primària la importància de beure aigua neta,
lliure de microorganismes patògens que puguin
causar-los malalties.

forma de coc o espiril, etc., perquè la resta
dels vostres companys puguin reconèixer-los.
• Exposeu els vostres còmics a l’aula o als taulers
del centre perquè tots puguin veure-ho.

Una manera senzilla i amena per a ells és explicar-ho
a través d’un còmic amb diverses vinyetes. Tant
els protozous com els bacteris són éssers vius fàcils
de caricaturitzar: la seva forma és fàcil de dibuixar
i és senzill aconseguir imatges divertides per
representar diferents situacions.
• Formeu grups de dues o tres persones. Escolliu
els personatges (amebes, paramecis, flagel·lats,
bacteris, etc.). Podeu buscar en llibres o a Internet
informació sobre quin tipus de microorganismes
acostumen a contaminar l’aigua.

Parameci

• Amb aquests personatges, inventeu una història
curta per presentar de manera clara el que voleu
explicar.
• Dibuixeu els microorganismes amb les seves
característiques peculiars: cilis, flagels, pseudòpodes,
Ameba
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