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1.- LA REPRODUCCIÓ I ELS SEUS TIPUS

“Reproduir-se per asseguar la supervivència de l'espècie”

La reproducció és  una de les  funcions essencials  dels  éssers  vius,  que 
asseguara la superviviència dels organismes al llarg del temps, donant 
lloc a nous individus de la mateixa espècie.
Tots els éssers vius es reprodueixen, des dels organismes microscòpics, és a 
dir, aqueslls que només es poden veure amb el microscopi, fins a les plantes 
i els animals més grans.
Ara bé, no tots els éssers vius ens reproduïm de la mateixa manera. Segur 
que coneixes moltes formes de reproducció. En primer lloc la nostra, la dels 
éssers humans i la de la resta d'animals superiors.
També la de les plantes, mitjançant les flors que amb l'ajut dels insectes 
porten  els  grans  de  pol·len,  d'unes  flors  a  les  d'altres.  Però  parlant  de 
plantes, no has plantat mai un esqueix? Existeixen plantes que en arrancar-
les un tros i plantar-lo, aquest és capaç d'arrelar donant lloc a una planta 
nova.
Això  sense  oblidar  els  bacteris  i  altres  organismes  que  són  capaços  de 
dividir-se en dos, donant lloc a dos individus.
L'ésser  que es reprodueix és el  progenitor mentres que els  éssers  nous 
originats per reproducció  són els descendents.

1A) Aquí tens com es reprodueixen alguns éssers vius. Anota 
en cada cas si es tracta de reproducció sexual o asexual.

Ésser humans Granotes
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Estrelles de mar i planàries Creïlleres

Bacteris i protozous Llevats

Maduixeres Hidres d'aigua dolça
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Algues i fongs
Asexual

Plantes amb llavors
Sexual

1B) Què és la reproducció sexual? Què és la reproducció asexual?

1C)  Coneixes  alguns  casos  en  què  un  ésser  viu  tinga  òrgans 
masculins  i  òrgans  femenins?  Com  és  sexualment  aquest 
organisme?

Els caragols Els cucs de terra
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2.- LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL

2.1- La reproducció ASEXUAL el LES PLANTES

2A) Com es reprodueixen asexualment les plantes?

Tubercles

Bulbs

Rizomes
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Estolons

Bulbils

2B) Aquestes plantes que es reprodueixen asexualment, també 
poden reproduir-se sexualment? Té cap avantatge?

2C)  Realitza  un  esquema  que  resumesca  la  reproducció 
asexual de les plantes.
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2.2- La reproducció asexual en els animals

3A) Com es reprodueixen asexualment els animals?

Estrelles de mar

Planàries

Hidres d'aigua dolça

Bacteris i protozous
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Llevats

Algues i fongs

3B)  Realitza  un  esquema  que  resumesca  la  reproducció 
asexual de les plantes.
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3.- LA REPRODUCCIÓ SEXUAL EN LES PLANTES

4) Descriu les parts d'una flor.
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5) Explica el procés de reproducció sexual d'una planta. La 
pol·linització, la fecundació de l'òvul, la formació del fruit i la 
germnianció de la llavor.
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6) Per què hi ha fruits que només tenen una llavor i d'altres 
que en tenen més?

7) Per què hi ha fruits carnosos i fruits secs?
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4.- LA REPRODUCCIÓ SEXUAL EN ELS ANIMALS

8) Com es reprodueix sexualment un animal?
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5.- LA REPRODUCCIÓ SEXUAL EN L'ÉSSER HUMÀ

9)  Com  es  reprodueix  sexualment  l'ésser  humà?  És  a  dir, 
l'aparell  reproductor  masculí  i  el  femení,  la  fecundació, 
l'embaràs i el part.

Aparell reproductor femení

Aparell reproductor masculí
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L'espermatozoide i l'òvul

La fecundació: la unió de l'espermatozoide i de l'òvul

14



La fecundació es realitza a les trompes de Fal·lopi i l'embrió 
es desenvolupa a l'úter

Anatomia de la dona embarassada
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10) Quan i on es pot produir la fecundació en l'ésser humà?

Cicle menstrual: aquestes dades poden variar

17



18



10) Com es produeixen els bessons?
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