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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.

1r)  Folrem per  l'interior  dues  caixes  de  cartó 
amb una bossa de fem negra per assegurar-nos 
que no entra ni es reflecteix la llum.
2n) Posarem dos testos petits amb una planta de 
llentilles  a  cadascun  en  una  caixa  amb 
l'obertura cap amunt i dos testos més a l'altra 
caixa amb l'obertura en un lateral.
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3r)  Després  de  cinc  hores,  observem  que  les 
plantes que eren a la caixa amb l'obertura cap 
amunt han crescut verticalment. Mentres que les 
plantes  que  eren  a  la  caixa  amb  l'obertura 
lateral s'han torçut i han crescut dirigint-se cap 
a la llum.

1B) Com s'anomena aquest tipus de relació que tenen les tiges 
de les plantes amb la llum?
S'anomena fototropisme.

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

1r) Posem llavors de cigrons en un recipient de 
plàstic,  airejat,  amb  temperatura  i  humitat 
adequades.
2n)  Observem  que  l'arrel  creix  quasi 
horitzontalment, però després es dirigeix cap a 
la terra.

2B)  Com  s'anomena  aquest  tipus  de  relació  que  tenen  les 
arrels de les plantes amb la terra?
S'anomena geotropisme.
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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. 

1r) Durant molts  dies  regem sempre el  mateix 
lloc del costat d'una planta.
2n) Finalment, excavem la terra i observem que 
les  arrels  s'han  dirigit  al  lloc  on  hem  regat 
sempre.
Nota: ocorre el mateix quan les arrels d'un arbre 
han clivellat una piscina o ha alçat part d'una 
casa. En tots dos casos, les arrels han crescut cap 
on hi ha humitat.

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

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?
S'anomena quimiotropisme.
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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

Les  margarides  i  les  tulipes  obrin  els  pètals 
durant el dia per captar més llum solar i fer la 
fotosíntesi.  Mentres que de nit els tanquen per 
no gelar-se les flors.

4B) Posa un exemple en què algunes plantes mouen les fulles.

Les  plantes  carnívores  quan  detecten  la 
presència  d'un  insecte  tanquen  les  fulles  per 
atrapar-lo.
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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?
S'anomena nàstia.

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?
Les plantes no tenen un sistema nerviós format 
per nervis. És a dir, no tenen voluntat per fer 
una cosa.
No  obstant  això,  poden  fer  alguns  moviments 
perque tenen hormones que són unes substàncies 
que reaccionen davant la llum (fototropisme), la 
gravetat  de  la  terra  (geotropisme),  l'aigua 
(hidrotropisme),  les  sals  minerals 
(quimiotropisme),   la  temperatura  i  el  tacte 
(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?

La majoria dels animals detecten l'olor o el gust amb 
les antenes, la boca, la llengua i les fosses nasals.
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7) Als animals, de quins estímuls els informen els òrgans de la 
visió?

Les  aranyes i  les  meduses només  detecten  la  llum i 
formes poc definides.
Els  insectes tenen ulls compostos, és a dir, formats per 
molts ulls que donen una visió en mosaic.
Alguns  invertebrats tenen  ulls  complexos  que  els 
permeten  veure  en  tres  dimensions  i  diferencien  els 
colors.

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

Amb aquests  òrgans  detecten  el  dolor,  la  pressió,  la 
calor. Per això utilitzen l'exterior del cos i en els cas 
dels vertebrats la pell.
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9)  Als  animals,  de  quins  estímuls  els  informen  els  òrgans 
auditius?

Amb  aquests  òrgans  poden  detectar  sons  amb 
menor o major precisió. En alguns casos capten 
els sons amb un conducte que ix a l'exterior per 
un orifici. Només els mamífers tenen un pavelló 
auditiu o oïda que dóna més informació. Cada 
animal percep sons diferents.

10)  Per  tant,  els  animals  com  capten  els  canvis  que  es 
produeixen al medi ambient?

Amb els òrgans receptors: els òrgans de la visió, 
de l'olfacte, de gust, de l'oïda i del tacte.
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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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Les cèl·lues nervioses s'anomenen neurones. Totes les 
neurones  estan  connectades  amb  moltíssimes 
neurones.
Els nervis estan formats per un cordó (conjunt) de 
neurones.
La informació viatja pels nervis (d'una neurona a 
una altra) en forma d'impulsos elèctrics.

12)  Observa  el  sistema  nervió  d'aquests  animals.  A quina 
conclusió pots arribar pel que fa al seu sistema nerviós?

En  els  animals  més  senzills (invertebrats)  les 
neurones  estan  connectades  i  ramificades.  En 
alguns les neurones s'acumulen en diversos llocs del 
cos. Per tant, tenen diversos centres nerviosos.
A  mesura  que  els  animals  són  més  complexos 
(vertebrats) hi ha una sola acumulació de neurones 
al cap, protegida pel crani. En el cas dels vertebrats 
els  milions  de  neurones  acumulades  s'anomena 
l'encèfal i  té  tres  parts  diferenciades.  Per  tant, 
només hi ha un gran centre nerviós.
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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?

El  sistema nerviós de l'èsser humà està format 
per tres parts:
L'encèfal, una massa nerviosa, a dins del crani.
La medul·la espinal, un cordó nerviós, a dins de 
la columna vertebral.
Els  nervis, un cordó prim, ramificats  per tot el 
cos.
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14) Observa la il·lustració. Com s'anomenen les tres parts de 
l'èncèfal? Quina funció fa cadascuna?

L'encèfal està format per tres parts:
El  cervell controla  les  capacitats  intel·lectuals 
(la intel·ligència, els pensaments, el llenguatge, 
els records, la memòria, els sentits)
El cerebel controla els moviments voluntaris (els 
músculs i l'equilibri).
El  bulb  raquidi controla  els  moviments 
involuntaris (el ritme del cor, la respiració, la 
fam, la set, la tos, l'esternut, el vòmit).
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15) Observa les dues il·lustració. Quina funció fa la medul·la 
espinal? Quina funció fan els nervis?

La  medul·la  espinal transporta  la  informació 
des de l'encèfal als nervis, i al revés.
Els  nervis transporten  la  informació  des  de 
l'èncèfal i la medul·la espinal a tot el cos, i al 
revés.
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16) Explica, a l'exemple següent, com l'ésser humà dóna una 
resposta VOLUNTÀRIA.

El so arriba a la nostra oïda. Els nervis transmeten 
la  informació  a  l'èncèfal.  L'encèfal analitza  la 
informació i  dóna una resposta. La informació va 
als nervis i aquests executen la resposta.

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

La flama arriba a la nostra pell. A la pell hi ha 
nervis.  Els  nervis  transporten  la  informació  a  la 
medul·la  espinal.  La  medul·la  espinal  dóna una 
resposta.  Els  nervis  transporten  la  informació  i 
executen la resposta.
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