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1.- LA RELACIÓ EN LES PLANTES

“Perseguint la llum sense cames...Es poden moure les 
plantes?”

Les plantes són organismes que viuen fixos al sòl i, per tant, no 
poden desplaçar-se  per  buscar  aliment,  per  situar-se  en un lloc 
més adequat o allunyar-se d'un perill com ho fan els animals.
Per compensar això, són capaces de créixer en la direcció més 
adequada.  Per  exemple,  com  les  plantes  necessiten  llum  per 
desenvolupar-se, quan estan a la foscor o a l'ombra, al detectar 
llum són capaces de canviar la dirrecció del seu creixement cap 
on hi ha llum.
Aquesta  forma  de  créixer  en  la  direcció  adequada  s'anomena 
tropisme. En concret, aquest moviment s'anomena fototropisme.

1A) Dissenya un experiment per comprovar com les plantes 
són  capaces  de  canviar  la  direcció  de  creixement  quan 
canviem la direcció de la llum que reben.
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1B) Com s'anomena aquest tipus de relació que tenen les tiges 
de les plantes amb la llum?

2A) Dissenya un experiment per comprovar com les plantes 
són capaces de dirigir les seues arrels cap a l'interior de la 
terra.

2B)  Com  s'anomena  aquest  tipus  de  relació  que  tenen  les 
arrels de les plantes amb la terra?
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3A) Dissenya un experiment per comprovar com les plantes 
són capaces de dirigir les seues arrels cap a la humitat del sòl. 

3B)  Com  s'anomena  aquest  tipus  de  relació  que  tenen  les 
arrels de les plantes amb la humitat (aigua) del sòl?

3C) Les sals  minerals  del  sòl  estan dissoltes  en l'aigua.  Per 
tant,  les  arrels  de  les  plantes  es  dirigiran  cap  a  les  sals 
minerals.  Com s'anomena aquest tipus de relació que tenen 
les arrels de les plantes amb les sals de l'aigua del sòl?
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4A)  Posa  exemples  en  què  algunes  plantes,  segons  la 
temperatura i la llum, obrin les flors de dia i les tanquen de 
nit.

De dia De nit

4B) Posa un exemple en què algunes plantes mouen les fulles.
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4C) Com s'anomena aquest tipus de relació que tenen les flors 
o  les  fulles  de  les  plantes  amb la  temperatura  o  la  llum i 
l'alimentació?

5) Les plantes tenen un sistema nerviós fromat per nervis? 
Com  és  que,  tanmateix,  poden  relacionar-se  amb  el  medi 
exterior amb els tropismes i les nàsties?
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2.- LA RELACIÓ EN ELS ANIMALS (I).
ELS RECEPTORS

“Els animals reben la informació amb els òrgans receptors: els 
sentits”

No hi ha cap animal que puga viure sense saber què ocorre al medi exterior 
on viu i a l'interior del seu cos. Els animals necessiten capturar aliment, 
buscar parella, defensar-se dels depredadors, triar el lloc més favorable per 
a la seua vida... en definitiva necessiten relacionar-se.
Per tant, la funció de relació permet als animals de conéixer millor el medi 
ambient que els envolta o el seu cos per assegurar-se la seua supervivència 
i respondre de manera més adequada davant dels canvis possibles.
Els  animals  es  poden  comunicar  de  formes  diverses:  de  forma  visual, 
sonora, olfactiva o tàctil. Aquestes senyals són emeses per uns animals i 
rebudes per uns altres. Les informacions emeses són  estímuls que poden 
ser  captades  per  uns  altres  animals  amb  uns  òrgans  receptors.  Aquesta 
informació  és  cedida  al  sistema  nerviós,  el  qual  emetrà  una  resposta 
adequada elaborada  pels  músculs  o  glàndules  que  actuen com a  òrgans 
efectors.

6) Als animals, de quins estímuls els informen els òrgans de 
l'olfacte i del gust?
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7) Als animals, de quins estímuls els informen els òrgans de la 
visió?

8)  Als  animals,  de  quins  estímuls  els  informen  els  òrgans 
tàctils?
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9)  Als  animals,  de  quins  estímuls  els  informen  els  òrgans 
auditius?

10)  Per  tant,  els  animals  com  capten  els  canvis  que  es 
produeixen al medi ambient?
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3.- LA RELACIÓ EN ELS ANIMALS (II).
LA COORDINACIÓ NERVIOSA I LES RESPOSTES

“El sistema nerviós interpreta la informació i dóna una 
resposta”

La  funció  de  relació en  els  animals  la  realitza  el  sistema  nerviós.  El 
sistema  nerviós  rep  la  informació  dels  sentits,  la  interpreta  i  dóna  una 
resposta. El sistema nerviós ordena el moviment que es produeix quan els 
músculs es contrauen i es relaxen.
Tots els animals compten amb cèl·lules nervioses, anomenades  neurones, 
als  òrgans receptors (els sentits) que transportaran els estímuls al centre 
nerviós.  Aquest  centre nerviós  interpretarà la informació i  traslladarà la 
resposta als òrgans efectors (els músculs), els quals l'ejecutaran.

11) A la il·lustració hi ha dues neurones conectades. Observa-
les i trau-ne conclusions.
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12)  Observa  el  sistema  nervió  d'aquests  animals.  A quina 
conclusió pots arribar pel que fa al seu sistema nerviós?

11



4.- EL SISTEMA NERVIÓS EN L'ÉSSER HUMÀ

13) Observa la il·lustració.  Com s'anomenen les tres parts 
del  sistema  nerviós  de  l'èsser  humà?  Què  són?  On  estan 
situades?
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14) Observa la il·lustració. Com s'anomenen les tres parts de 
l'èncèfal? Quina funció fa cadascuna?
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15) Observa les dues il·lustració. Quina funció fa la medul·la 
espinal? Quina funció fan els nervis?
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16) Explica, a l'exemple següent, com l'ésser humà dóna una 
resposta VOLUNTÀRIA.

17) Explica, a l'exemple següent, com l'ésser humà dóna una 
resposta INVOLUNTÀRIA (O ACTE REFLEX).
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