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1.- ELS ÉSSERS VIUS I LES FUNCIONS VITALS

1) Observa aquesta il·lustració i, de tot el que veus, digues allò 
que et sembla que té vida i allò que no en té. Destria en dos 
grups segons siguen éssers vius o éssers inerts.

Éssers vius Éssers inerts
Persones
Animals
Vegetals
Bolets

Microorganismes

Terra
Aire

Líquids
Ciment
Rajoles
Asfalt

Plàstics
Metalls
Teles
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2) Quina diferència hi ha entre un ésser viu i un ésser inert?
Els éssers vius són els que tenen vida. És a dir, 
naixen, creixen, es reprodueixen i es moren. Els 
éssers inerts són els que no tenen vida. Per tant, 
ni naixen, ni creixen, ni es  reprodueixen, ni 
moren.

3) Uns alumnes realitzen l'experiment següent al laboratori.
1r - Tallen una làmina fina de la pell d'una ceba i la posen 
al protaobjectes d'un microscopi.
2n - Damunt posen una gota d'un colorant blau.
3r – Renten amb una mica d'aigua la làmina de ceba per 
traure el colorant que sobra.
4t  –  Ho  miren  al  microscopi  amb  un  augment  petit  i 
després amb un de més gran.

Què és el que observen?

Observen que la pell de la ceba està formada per 
cèl·lules.

4) Creus que la ceba només té un o molts tipus de cèl·lules?
La ceba té molts tipus de cèl·lules. Les cèl·lules 
de la pell són diferents a les de les arrels, les 
fulles,  les  flors,  les  llavors  o  el  fruit  (una 
càpsula).
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5) Observa alguns tipus de cèl·lules de les persones i escriu 
d'on  són.  Les  persones  tenim,  també,  tipus  diferents  de 
cèl·lules?

Les  persones tenim uns 210 tipus diferents  de 
cèl·lules, segons la funció que realitzen.

6) Per tant, per què estan formats els éssers vius?
Els éssers vius estan formats per cèl·lues.

7) Què és la cèl·lula?
La cèl·lula és  la unitat  bàsica (o  la part  més 
petita  i  amb  vida)  dels  éssers  vius.  Per  tant, 
naixen, creixen, es reprodueixen i es moren.
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8)  Escriu  davall  de  cada  ésser  viu  si  és  un  organisme 
unicel·lular o pluricel·lular.

Parameci Ameba Esponja

Unicel·lular Unicel·lular Pluricel·lular

Planta Granota Bacteris

Pluricel·lular Pluricel·lular Unicel·lular

9) Què és un ésser unicel·lular? I un ésser pluricel·lular?
Un  ésser  viu  unicel·lular  és  aquell  que  està 
format per una sola cèl·lula. En canvi, un ésser 
pluricel·lular està format per milers o milions 
de cèl·lules.
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10)  Aquí  tens  tres  tipus  de  cèl·lules.  La  primera  és  d'un 
bacteri, la segona d'un animal i la tercera d'un vegetal. Fixa't 
si les cèl·lules tenen nucli o no.
Escriu davall de cada cèl·lula si és una cèl·lula procariota o 
una cèl·lua eucariota.

Cèl·lula d'un vegetal Cèl·lula d'un animal

Cèl·lula eucariota Cèl·lula eucariota
Cèl·lula d'un bacteri Cèl·lula d'un cianobacteri

Cèl·lula procariota Cèl·lula procariota
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11) Quina diferència hi ha entre una cèl·lula eucariota i una 
cèl·lula procariota?
La cèl·lula eucariota presenta nucli i la cèl·lula 
procariota no en té.

12) Quines són les 3 parts principals d'una cèl·lula?

La  membrana: 
envolta  i  protegeix 
la cèl·lula.
El  citoplasma:  el 
lloc  on  hi  ha  els 
orgànuls (els òrgans 
de la cèl·lula).
El nucli: el lloc on 
la  cèl·lula  té  la 
informació  o  ADN. 
Encara  que  hi  ha 
cèl·lules  que no en 
tenen.
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13) A dalt hi ha una cèl·lula animal i al davall una cèl·lula vegetal.
Explica les quatre diferències principals entre una cèl·lula animal i 
una cèl·lula vegetal.
La cèl·lula animal

La cèl·lula vegetal

1. La cèl·lula vegetal té per fora de la membrana una partet 
(la protegeix per no perdre aigua) i la de l'animal, no.
2.  La cèl·lula vegetal  té els  vacúols més grans (necessiten 
emmagatzemar més aigua i aliment) que els de l'animal.
3.  La  cèl·lula  vegetal  té  el  nucli  desplaçat  en  un costat 
(perquè els vacúols són grans i el desplacen).
4.  La  cèl·lula  vegetal  té  cloroplasts  (per  realitzar  la 
fotosíntesi) i la de l'animal, no.
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2.- ELS ÉSSERS VIUS I LA NUTRICIÓ

14)  Destria  en dos grups els  éssers  vius  següents  segons si 
fabriquen els seus aliments o mengen altres éssers vius:
Els vegetals, els animals, les algues, les falgueres, les molses,  
els fongs, les amebes.

Fabriquen el seu 
aliment

Mengen altres éssers 
vius

Els vegetals, les algues, 
les  falgueres,  les 
molses

Els animals, els fongs, 
les amebes

15) Fixa't amb el color dels éssers vius que fabriquen el seu 
aliment. Quina substància tenen per poder produir l'aliment?
Tenen la clorofil·la que és  de color verd i els 
permet de fabricar el  seu aliment a partir de 
substàncies inorgàniques (sense vida).

16) Quina diferència hi ha entre la nutrició autòtrofa i la 
nutrició heteròtrofa?
En la  nutrició  autòtrofa l'ésser  viu fabrica el 
seu  aliment  (amb  la  fotosíntesi)  a  partir  de 
substàncies inorgàniques.
En  la  nutrició  heteròtrofa l'ésser  viu  menja 
altres éssers vius o les seues restes.

9



3.- LA NUTRICIÓ EN ELS VEGETALS

A.- Com S’ALIMENTA una planta?

17)  ESBRINEM  QUINA  SUBSTÀNCIA  EXPULSA  LA 
PLANTA PER ALIMENTAR-SE.
Al segle XVIII, el científic Priestley es va adonar que si en una 
campana de vidre tancada es deixava cremar un ciri, aquest 
acabava apagant-se.
Després, posava una planta a l'interior de la campana i al cap 
d'un temps els ciri tornava a cremar.

A) Quina creus que és la causa que el primer ciri s'apague?
El ciri  crema mentres  hi  ha oxigen.  Quan es  consumeix 
l'oxigen el ciri s'apaga.

B) Quina creus que és la causa que el segon ciri torne a cremar?
La planta expulsa oxigen i així el ciri torna a cremar.

C) Per tant, quina substància expulsa la planta quan s'alimenta?
Mentres la planta s'alimenta expulsa oxigen.

D) Ara tornem a realitzar l'experiment de Priestley, però de nit. 
Dóna una explicació a allò que ocorre.

De nit, amb la presència de la planta el ciri s'apaga més 
aviat  que  sense  la  planta.  Això  demostra  que  de  nit  la 
planta no expulsa oxigen.
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18)  ESBRINEM  QUINES  SUBSTÀNCIES  CAPTA  LA 
PLANTA PER ALIMENTAR-SE.
Al segle XVII, el científic Van Helmont va fer una experiència 
per tal d'esbrinar com s'alimentaven les plantes.
Va omplir un test amb 100 kg de terra ben eixuta, i va plantar 
un salze petit de 2,5 kg.
El va regar amb aigua de pluja durant cinc anys i ara l'arbre 
tenia 84,6 kg.
Va assecar la terra del test i encara hi havia 99,5 kg de terra.

A) L'arbre ha necessitat la llum del Sol per viure?
Sí, l'arbre necessita la llum del Sol per viure.

B) L'arbre ha necessitat l'aigua per viure?
Sí, l'arbre necessita aigua per viure.

C) Calcula quanta terra ha desaparegut en aquests cinc anys. 
L'arbre  ha necessitat  la  terra  per viure.  Què  creus  que ha 
absorbit de la terra?
100 – 95,5 = 0,5 kg.
L'arbre ha absorbit de la terra sals minerals.

D) Al laboratori, uns alumnes han agafat tres mostres d'aigua 
(aigua amb gas)  amb diferents  concentracions  de diòxid de 
carboni i han observat que es produeix més oxigen a la mostra 
d'aigua on més diòxid de carboni hi ha. Què significa això?
Significa que la planta absobeix per les fulles  diòxid 
de  carboni  perquè  hem  vist  que  la  planta  quan 
s'alimenta expulsa oxigen.

E) Calcula l'augment del pes del salze en aquests cinc anys. 
Quines substàncies necessita un arbre per alimentar-se?
84,6 – 2,5 = 82,1 kg
Un  arbre  per  alimentar-se  necessita  captar  quatre 
substàncies: aigua i sals minerals de la terra, llum del 
Sol i diòxid de carboni de l'aire.
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19) Explica com s'alimenta una planta de dia i de nit.
De dia

De  dia  la  planta  s’alimenta  realitzant  la 
fotosíntesi.
Primer, les arrels absorbeixen l’aigua i les sals 
minerals (saba bruta) de la terra.
Segon,  l’aigua i  les  sals  minerals  (saba bruta) 
pugen per la tija i arriben a les fulles.
Tercer, les fulles agafen CO2 de l’aire i llum del 
Sol.
Quart,  les  fulles  tenen  clorofil·la  (una 
substància verda).
Finalment, la clorofil·la transforma l’aigua, les 
sals  minerals,  el  CO2 i  la  llum  del  Sol  en 
aliment (saba elaborada) per a la planta i O2 

que expulsa a l’aire.

12



De nit

De nit la planta no realitza la fotosíntesi perquè 
no  hi  ha  llum  del  Sol.  Però  totes  les  parts 
(cèl·lules) de la planta segueixen alimentant-se.

20) Emplena la il·lustració amb les substàncies que la planta 
capta i produeix en la fotosítesi.
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21) Introduïm una rameta de la planta aquàtica elodea a dins 
d'un tub amb aigua, tal com s'indica a la figura. Observem 
que si la planta està il·luminada, de seguida , es produeix un 
bombolleig d'un gas per l'extrem lliure de la tija. De quin gas 
es tracta? 

De la planta ix oxigen perquè, al tenir llum del 
Sol, aquesta està realitzant la fotosíntesi.

22) Introduïm una rameta de la planta aquàtica elodea a dins 
d'un  tub  amb  aigua,  tal  com  s'indica  a  la  figura.  Si  la 
il·luminem de la planta ixen unes bombolles. Si apaguem el 
llum,  de  la  planta  no  ixen  bombolles.  De  quin  gas  són  les 
bombolles?

Amb la llum (de dia) la planta realitza la fotosíntesi i, 
per tant, desprén oxigen. Sense llum (de nit) la planta 
no pot realitzar la fotosíntesi i, per tant, no desprén 
oxigen.
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B.- Com RESPIRA una planta?

23)  Com  i  quins  gasos  intervenen  en  la  respiració  dels 
animals?
Els  animals  per  respirar  captem  oxigen  i 
expulsem diòxid de carboni.

24) Com creus que respiren les plantes?
Tant les plantes com els animals són éssers vius. 
Per  tant,  les  plantes  respiren  igual  que  els 
animals.

25) Explica com respira una planta de dia i de nit.

De dia
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Primer, de dia la planta respira agafant O2 per 
les fulles.
Segon, l’O2 arriba a totes les parts (cèl·lules) de 
la planta.
Tercer, a totes les parts (cèl·lules) de la planta 
l’O2 degrada  (“crema”)  l’aliment  i  produeix 
energia per viure la planta  i CO2.
Quart, el CO2 de totes les parts (cèl·lules) de la 
planta arriba a les fulles.
Finalment, les fulles expulsen el CO2 a l’aire. 

De nit

De nit la planta respira igual que de dia.
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26) Com a resultat de la fotosíntesi la planta elabora l'aliment 
(saba  elaborada).  Ompli  la  il·lustració  amb les  substàncies 
que la planta capta i produeix en la respiració.

27)  Completa  aquesta  graella  sobre  la  fotosíntesi  i  la 
respiració  de  la  planta.  La  planta,  quan  realitza  o  no  la 
fotosíntesi i la respiració?

Fotosíntesi Respiració
Es realitza durant el dia? Sí Sí
Es realitza durant la nit? No Sí

Què produeix per a la 
planta?

Aliment (saba 
elaborada)

Energia

Quin gas capta de l'aire? CO2 O2

Gas que expulsa a l'aire? O2 CO2

Parts de la planta on es 
realitza?

A les parts verdes A tota la planta

La planta realitza la fotosíntesi de dia perquè hi ha llum 
del Sol, i de nit no perquè no hi ha llum del Sol.
La planta respira durant tot el dia. Si en algun moment no 
respirara es moriria.

28) Al final del dia, la planta quin gas absorbeix més i quin 
desprén més?
Al final del dia la planta aborbeix més diòxid de carboni 
i desprén, a l'aire, més oxigen. Per això gràcies a l'oxigen 
que desprenen les plantes tots els éssers vius poden respirar.

17


