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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
Sexual

Granotes
Sexual
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Estrelles de mar i planàries
Asexual

Creïlleres
Asexual

Bacteris i protozous
Asexual

Llevats
Asexual

Maduixeres
Asexual

Hidres d'aigua dolça
Asexual
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Algues i fongs
Asexual

Plantes amb llavors
Sexual

1B) Què és la reproducció sexual? Què és la reproducció asexual?
En la    reproducció sexual   de dos individus -el mascle 
aporta una cèl·lula sexual masculina i la femella una 
cèl·lula  sexual  femenina-  naix  un o  més  individus 
descendents semblants als progenitors.
En  la reproducció asexual d'un individu naix un o 
més  individus  descendents  idèntics  al  progenitor,  no 
participen les cèl·lules sexuals.

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
L'ésser viu que té un òrgan sexual masculí i un altre de 
femení s'anomena  hermafrodita.  Però  no  es  pot 
autofecundar, sempre cal dos organismes.
Per  exemple,  els  caragols  i  els  cucs  de  terra  són 
hermafrodites.
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2.- LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL

2.1- La reproducció ASEXUAL el LES PLANTES

2A) Com es reprodueixen asexualment les plantes?

Tubercles

Tija  subterrània 
engrossida d'aliment  a 
la  qual  li  apareixen 
gemmes.  De  cada 
gemma  eixirà  una 
planta  nova  (la 
creïllera, la begònia).

Bulbs

Tija  subterrània  amb 
fulles carnoses  a  la 
qual  li  apareixen 
gemmes.  De  cada 
gemma  eixirà  una 
planta  nova  (la  ceba, 
l'all, el lliri, el safrà).

Rizomes

Tija  subterrània 
horitzontal a la qual li 
apareixen  gemmes.  De 
cada gemma eixirà una 
planta  nova  (la  gespa, 
les  canyes,  les 
gramínies).
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Estolons

Tija sobre la superfície 
del  sòl a  la  qual  li 
apareixen  gemmes.  De 
cada gemma eixirà una 
planta  nova  (la 
maduixera, la viola).

Bulbils

Fulla a  la  qual  li 
apareixen  gemmes.  De 
cada gemma eixirà una 
planta petita. Caurà al 
sòl i arrelarà.

2B) Aquestes plantes que es reprodueixen asexualment, també 
poden reproduir-se sexualment? Té cap avantatge?
Les plantes que es reprodueixen asexualment també 
tenen flors  i per això, a més,  poden reproduir-se 
sexualment.  Per  tant,  per  a  la  planta  és  un 
avantatge  que  es  puga  reproduir  asexual  i 
sexualment. A més, la reproducció asexual és molt 
més ràpida que la sexual.

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

Escissió:  un  braç  de 
l'estrella es  desprén  i 
formarà  un  organime. 
L'estrella  progenitora 
refarà el seu braç.

Planàries

Fragmentació:  la 
planària progenitora se 
separa en moltes  parts. 
Cada part formarà una 
planària.

Hidres d'aigua dolça

Gemmació: en una part 
d'una  hidra apareix 
una  gemma.  Aquesta 
caurà  i  es  fixarà  al 
fons aquàtic.

Bacteris i protozous

Bipartició:  l'organisme 
unicel·lular es divideix 
en  dos  organismes 
unicel·lulars.
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Llevats

Gemmació: en una part 
de  l'organisme 
unicel·lular  apareix 
una  gemma  la  qual 
formarà  un  organisme 
unicel·lular.

Algues i fongs

Esporulació:  un 
organisme  unicel·luar 
es  divideix  moltes 
voltes  a  dins  d'ell. 
Finalment,  l'organisme 
unicel·lular  progenitor 
es  trenca  i  s'alliberen 
els  organismes 
unicel·lulars.

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.

La flor és l'òrgan reproductor de la planta.
L'estam és l'òrgan masculí de la flor. Està format 
pel filament i l'antera (on hi ha el pol·len).
El pistil és l'òrgan femení de la flor. Està format 
per l'estigma (la boca d'entrada), l'estil (un tub) 
i l'ovari (on hi ha els òvuls).
A banda, també hi ha els  sèpals (subjecten la 
flor) i la corol·la (el conjunt de pètals de colors 
vistosos per atraure els pol·linitzadors).
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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.

1r – La pol·linització: Els grans de pol·len de les 
anteres dels estams són transportats pel vent, les 
gotes  de  pluja,  els  insectes  i  altres  animals  al 
pistil.
2n  –  la  fecundació  de  l'òvul:  Els  grans  de 
pol·len passen per l'estigma,  l'estil  i  arriben a 
l'ovari del pistil. Un gra de pol·len s'uneix amb 
un òvul, sempre que siga de la mateixa espècie.
3r – La formació del fruit: Els sèpals i els pètals 
de la flor s'assequen.
L'òvul  fecundat  es  transforma  en  la  llavor  i 
l'ovari es transforma en el fruit.
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4t – La germinació de la llavor: Pot ocórrer que 
la llavor caiga al sòl quan el fruit madure, o un 
animal se la menge i després la defeque, o a un 
animal se li enganxe i més tard li caiga en un 
altre lloc, o que la llavor se l'enduga el vent a 
un altre punt.
La  llavor  al  sòl  germinarà  (creixerà)  si  troba 
aigua, sals minerals i temperatura adequada. És 
a dir, de la llavor creixerà una planta nova de 
la mateixa espècie.

6) Per què hi ha fruits que només tenen una llavor i d'altres 
que en tenen més?

Si el fruit té una llavor és perquè un gra de pol·len 
només ha fecundat un òvul. Si el fruit té més llavors és 
perquè els  grans de pol·len han fecundat tants  òvuls 
com llavors té el fruit.

7) Per què hi ha fruits carnosos i fruits secs?
L'ovari es transforma en el fruit. Si l'ovari s'ompli de 
substàncies dolces (sucres) el fruit serà carnós. Si l'ovari 
s'endureix el fruit serà sec.
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4.- LA REPRODUCCIÓ SEXUAL EN ELS ANIMALS

8) Com es reprodueix sexualment un animal?
La  fecundació  externa  en 
els peixos.
La  femella  expulsa  els 
òvuls a l'aigua i el mascle 
els espermatozoides.
Un espermatozoide fecunda 
un òvul fora de la femella.

La  fecundació  interna  de 
les aus. 
El  mascle  introdueix  els 
espermatozoides  per  la 
cloaca de la femella.
Un espermatozoide fecunda 
un òvul a l'interior de la 
femella.
Com l'embrió es forma dins 
de  l'ou  es  diu  que  són 
animals ovípars.
La fecundació interna en els 
mamífers.
El  mascle  introdueix  els 
espermatozoides amb el penis 
a la vagina de la femella.
Un  espermatozoide  fecunda 
un òvul de la femella.
Com  l'embrió  es  forma  a 
l'úter  de  la  femella  es  diu 
que són vivípars.
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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
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La fecundació es realitza a les trompes de Fal·lopi i l'embrió 
es desenvolupa a l'úter

Anatomia de la dona embarassada

L'aparell  reproductor  masculí està  format  per  dos 
testicles, dos conductes i el penis (on hi ha la uretra).
L'aparell reprodctor femení està format per  dos ovaris 
(on hi ha els òvuls), dues trompes de Fal·lopi, l'úter, la 
vagina i la vulva.
Per  una  banda,  l'home  produeix  milions 
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d'espermatozoides als testicles. Per l'altra part, la dona 
pordueix un òvul cada 28 dies en un dels dos ovaris, 
de  manera  alterna,  i  el  diposita  a  la   trompa  de 
Fal·lopi.
Durant el coit l'home introdueix el penis a la vagina 
de  la  dona  i  diposita  milions  d'espermatozoides.  Els 
espermatozoides travessen l'úter i arriben a les trompes 
de  Fal·lopi.  L'objectiu  dels  espermatozoides,  alliberats 
per l'home, és fecundar l'òvul de la dona. Però, de fet, 
dels  milions  d'espermatozoides  de  cada  ejaculació 
només uns pocs centenars arribaran a envoltar l'òvul, a 
les trompes de Fal·lopi, i de tots ells només un el podrà 
fecundar.
A partir d'ara, poden passar dues coses:
A)  Que  no  hi  haja  cap  espermatozoide  que  fecunde 
l'òvul. Aleshores,  l'òvul passa a l'úter i, després de 28 
dies d'haver estat dipositat a una tropa de Fal·lopi per 
un ovari, serà expulsat amb la sang que hi ha a l'úter 
per la vagina, en l'anomenada menstruació o regla.
B)  Que un espermatozoide fecunde un òvul. Aleshores, 
la membrana de l'òvul es torna impermeable per tal 
que  no  entre  cap  espermatozoide  més.  Quan 
l'espermatozoide s'uneix a l'òvul es forma una cèl·lula 
nova anomenada el zigot. El zigot que és a la trompa de 
Fal·lopi  arribarà  a  l'úter on  es  fixarà  a  la  sang 
d'aquest.  Per  tant,  la  menstruació  o  regla  no  es 
produeix.  A  l'úter  continuarà  creixent  i  formarà 
l'embrió.  Al tercer  més ja té tots  els  òrgans formats  i 
passa anomenar-se fetus. La placenta li donarà al fetus 
els nutrients i eliminarà els residus. Al cap de 9 mesos 
el fetus serà expulsat per la vagina amb el part.
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10) Quan i on es pot produir la fecundació en l'ésser humà?

Cicle menstrual: aquestes dades poden variar

La  menstruació o  regla té una durada d'uns 5 
dies, encara que pot variar segons la dona.
L'ovulació es produeix  el dia en què l'ovari de 
la  dona  diposita  un  òvul  a  la  trompa  de 
Fal·lopi. La dona ovula cada 28 dies, tot i que 
pot variar segons la dona. L'ovulació es produeix 
el dia 14 a partir del primer dia de la regla.
Com que l'òvul només té 1 dia de vida a partir 
de  l'ovulació  i  els  espermatozoides  poden 
mantenir-se vius uns 2 dies a l'interior del cos 
de la dona,  els dies fèrtils són els 2 dies abans 
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de l'ovulació, el dia de l'ovulació i els dos dies 
després de l'ovulació. És a dir, el període fèrtil es 
produeix  entre  els  dies  12  i  16  a  partir  del 
primer dia de la regla.

Per  tant,  si  volem  que  es  produesca  la 
fecundació  d'un  espermatozoide  amb un òvul 
caldrà fer la còpula entre els  dies 12 i 16 a 
partir del primer dia de la regla. Sempre que no 
es produesca una ovulació espontània.

Per això, la fecundació només pot realitzar-se a 
la trompa i no a l'úter ni a la vagina perquè en 
aquests llocs els espermatozoides i l'òvul ja no 
tenen vida.

En el cas de no voler tenir un fill cal saber que 
en qualsevol moment del cicle menstrual es pot 
produir  una  ovulació  espontània.  Per  això, 
s'han  d'adoptar  mesures  anticonceptives  i 
consultar un metge ginecòleg.
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10) Com es produeixen els bessons?

Primer,  l'ovari  de  la 
dona produeix 2 òvuls.
Després,  cada  òvul  és 
fecundat  per  un 
espermatozoide 
diferent.
El  resultat  són  dos 
bessons  bivitelins,  és  a 
dir  diferents,  perquè 
vénen d'òvuls diferents.

Primer,  l'ovari  de  la 
dona produeix 1 òvul i 
aquest òvul és fecundat 
per un espermatozoide.
Després,,  l'òvul  es 
divideix en dos.
El  resultat  són  dos 
bessons univitelins, és a 
dir  idèntics,  perquè 
vénen del mateix òvul.
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