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4.- LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS (I).
L'OBTENCIÓ DELS ALIMENTS

4.1- L'aparell digestiu dels INVERTEBRATS

1) Explica el procés de digestió dels aliments en els cnidaris: 
meduses, anemones i coralls.

Primer,  els  cnidaris  (meduses,  anemones  I 
coralls) ingereixen l'aliment per la boca.
Després,  part  de  la  digestió  es  realitza  a  la 
cavitat I finalitza a les cèl·lules de tot el cos.
Finalment,  els  residus  o  excrements  són 
expulsats per la boca.
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2) Explica el  procés de digestió dels aliments en la majoria 
dels invertebrats.

Primer,  la  majoria  d'invertebrats  ingereixen  i 
trossegen l'aliment per la boca.
Després – els anèl·lids i els insectes – guarden 
l'aliment al pap i el trituren al pedrer.
Més tard, el desfan a l'estómac, i a l'intestí la 
sang  absorbeix  els  nutrients  (partícules 
alimentàries) que arriben a totes les cèl·lules.
Finalment, expulsen els residus o excrements per 
l'anus.
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4.2- L'aparell digestiu dels VERTEBRATS

3) Explica el procés de digestió en la majoria de les aus.

Primer,  el  bec de les  aus  agafa l'aliment  I  la 
boca l'ingereix.
Després,  l'aliment  s'emmagatzema  al  pap  I  és 
triturat al pedrer.
Més  tard,  a  l'intestí  la  sang  absorbeix  els 
nutrients (partícules alimentàries) que arriben a 
totes les cèl·lules.
Finalment, expulsen els residus o excrements per 
la cloaca.
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4) Explica el procés de digestió en els herbívors remugants.

Primer,  els  mamífers  remugants  ingereixen 
l'aliment per la boca i  se l'engulen.
Tenen  l'estómac  dividit  en  4  parts:  el  rumen 
emmagatzema l'aliment i el regurgita a la boca 
on és mastegat per les dents. L'aliment mastegat 
passa al reticle, al llibret i al quall que desfan 
els aliments.
Més  tard,  a  l'intestí  la  sang  absorbeix  els 
nutrients (partícules alimentàries) que arriben a 
totes les cèl·lules.
Finalment, expulsen els residus o excrements per 
l'anus.
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4.3- L'aparell digestiu dels ÉSSERS HUMANS

5) Explica el procés de digestió en els éssers humans.

Primer, a la boca les dents masteguen els aliments. 
La saliva comença a digerir els sucres i la llengua 
espenta  el  bol  alimentari  (aliment  barrejat  amb 
saliva) a l'esòfag.
Segon, l'esòfag transporta el bol alimentari fins a 
l'estómac.
Tercer, els sucs gàstrics de l'estómac transformen el 
bol alimentari en una pasta (quim).
Quart, la pasta passa a l'intestí prim. L'intestí prim 
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segrega els sucs intestinals, el fetge segrega la bilis i 
el  pàncrees  segrega el  suc  pancreàtic.  Aquests  tres 
sucs  transformen  la  pasta  de  l'intestí  prim  en 
nutrients (partícules alimentàries) o quil. Aquestes 
partícules alimentàries passen de l'intestí prim a la 
sang i arriben a totes les cèl·lules del cos.
Cinqué, les partícules alimentàries de l'intestí prim 
que no han pogut ser absorbides per la sang passen 
a l'intestí gros en forma d'excrements.
Sisé, l'anus evacua els excrements a l'exterior.

6) Quins òrgans segreguen sucs a l'intestí prim?
El fetge, el pàncrees i l'intestí prim.

7) Enumera en ordre les parts de l'aparell digestiu humà. Des 
d'on entra l'aliment fins on són expulsats els excrements.
La boca,  l'esòfag,  l'estómac, l'intestí  prim, l'intestí 
gros i l'anus. Per tant, els comestibles no passen ni 
pel fetge, ni pel pàncrees.

8) Quina diferència hi ha entre aliments i nutrients?
Els  aliments són els materials que ingerim per la 
boca  i  els  nutrients són  els  materials  (partícules 
microscòpiques)  amb  què  fan  la  digestió  les 
cèl·lules.

9) Per tant, on es realita l'alimentació en l'ésser humà (o d'un 
ésser viu)?
L'alimentació es realitza a cada una de les cèl·lules 
del cos humà (o d'un ésser viu). És a dir, si una 
cèl·lula no s'alimenta es mor.
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5.- LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS (II).
LA RESPIRACIÓ I L'EXCRECIÓ

5.1- La respiració en els ANIMALS

10) Explica com es realitza la respiració CUTÀNIA.

Els anèl·lids capten l'O2 de l'aire pels porus de 
la pell.
La sang transporta  l'O2 a totes les cèl·lules del 
cos.
A les cèl·lues l'O2 degrada (“crema”) els nutrients 
i produeix energia per viure i CO2.
La sang transporta el CO2 i se n'ix pels porus de 
la pell a l'aire.
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11) Explica com es realitza la respiració TRAQUEAL.

Els  insectes  capten   l'O2 de  l'aire  per  uns 
foradets.
Les tràquees són uns tubets que transporten  l'O2 

des de l'exterior a totes les cèl·lues del cos.
A les cèl·lues l'O2 degrada (“crema”) els nutrients 
i produeix energia per viure i CO2.
Les tràquees transporten el CO2 i se n'ix per uns 
foradets a l'aire.
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12) Explica com es realitza la respiració BRANQUIAL.

Els peixos capten  l'O2 de l'aigua per la boca.
L'O2 passa  a  les  brànquies  que  són  vasos 
sanguinis.
La sang transporta l'O2 a totes les cèl·lules del 
cos.
A les cèl·lues l'O2 degrada (“crema”) els nutrients 
i produeix energia per viure i CO2.
La sang transporta el CO2  a les brànquies i se 
n'ix a l'aigua per aquestes.
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5.2- La respiració en els ÉSSERS HUMANS

13) Explica el procés de respiració PULMONAR  en els éssers 
humans.

L'O2 de l'aire entra per les  fosses nasals. Passa per la 
faringe, la  laringe, la  tràquea, entra als dos pulmons 
pels  dos  bronquis,  els  broquiols i  arriba  als  alvèols 
pulmonars (vasos sanguinis).
La sang absorbeix  l'O2 dels alvèols pulmonars.
La sang, pels vasos sanguinis, transporta l'O2 a totes les 
cèl·lules del cos.
A  les  cèl·lues  l'O2 degrada  (“crema”)  els  nutrients  i 
produeix energia per viure i CO2.
La  sang,  pels  vasos  sanguinis,  transporta  el  CO2  als 
alvèols pulmonars i pel mateix circuit anteior se n'ix a 
l'aire per la boca.
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14) En quin lloc dels pulmons es realitza l'intercanvi de gasos?

Als alvèols pulmonars. La sang absorbeix  l'O2 dels 
alvèols i deixa el CO2 als alvèols.

15) Enumera en ordre les parts de l'aparell respiratori humà. 
Des d'on entra l'O2 fins que aquest és absorbit per la sang.
Les fosses nasals, la faringe, la laringe, la tràquea, 
els  dos  bronquis,  els  bronquiols  i  els  alvèols 
pulmonars.

16) Per tant,  on es realitza la respiració en l'ésser humà (o 
d'un ésser viu)?
La respiració es realitza a cada una de les cèl·lules 
del cos humà (o d'un ésser viu). És a dir, si una 
cèl·lula no respira es mor.
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5.3- L'excreció en els ANIMALS

17) Explica com es realitza l'excreció en els invertebrats.

Alguns invertebrats expulsen l'orina pels porus de la 
pell.
Uns  altres  invertebrats  tenen  una  bufeta  on 
s'emmagatzema l'orina i després s'expulsa conjuntament 
amb els excrements.
18) Explica el procés de l'excreció en els éssers humans.

Les  cèl·lules  -després  d'alimentar-se  i  de  respirar- 
expulsen els residus (substàncies tòxiques) a la sang.
La sang porta els residus de les cèl·lules als dos ronyons.
Tots dos ronyons filtren (netegen) la sang i els residus 
formen l'orina.
L'orina passa per tots dos urèters i s'emmagatzema a la 
bufeta.
Quan la bufeta està mig plena l'orina és expulsada per 
la uretra a l'exterior.
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6.- LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS (III).
LA DISTRIBUCIÓ DELS NUTRIENTS

6.1- La circulació de la sang en els ANIMALS

19)  Explica  com  circula  la  sang  (els  nutrients)  en  UN 
APARELL CIRCULATORI OBERT.

Primer, el cor bombeja la sang. Després, els vasos 
sanguinis porten la sang i aquesta passa a totes 
les cèl·lules.
Les  cèl·lules  agafen  els  nutrients  (partícules 
alimentàries i O2).
Finalment,  la  sang  torna  al  cor,  però  per 
l'interior del cos ( de les cèl·lules). És a dir, per 
fora dels vasos sanguinis.
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20)  Explica  com  circula  la  sang  (els  nutrients)  en  UN 
APARELL CIRCULATORI TANCAT.

Primer, el cor bombeja la sang. Després, els vasos 
sanguinis porten la sang i aquesta passa a totes 
les cèl·lules.
Les  cèl·lules  agafen  els  nutrients  (partícules 
alimentàries i O2).
Finalment, la sang torna al cor, també, per uns 
altres  vasos  sanguinis.  És  a  dir,  per  dins  dels 
vasos sanguinis.
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6.2- La circulació de la sang (nutrients) en els ÉSSERS 
HUMANS.

21) Explica el procés de la circulació sanguínia en els éssers 
humans.

Primer,  la  sang  passa  dels  alvèols  pulmonars 
(pulmons)  a  les  venes  pulmonars  que  la 
transporten a l'aurícula esquerra del cor. Passa 
al ventricle esquerre del cor i se n'ix d'aquest 
per l'artèria aorta.
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L'artèria aorta es ramifica en més artèries i la 
sang arriba a totes les cèl·lules del cos.
A continuació, la sang se n'ix de les cèl·lules i 
circula per les venes. Aquestes venens s'uneixen i 
formen  la  vena  cava  que  porta  la  sang  a 
l'aurícula dreta del cor. Passa al ventricle dret 
del  cor  i  se  n'ix  d'aquest  per  les  artèries 
pulmonars.
Finalment, les artèries pulmonars porten la sang 
de nou als alvèols pulmonars (pulmons).
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22) Quina diferència hi ha entre les venes i les artèries?
Es diuen venes si són vasos sanguinis que porten 
la sang al cor. Es diuen artèries si són vasos que 
trauen la sang del cor.

23)  Quina  part  del  sistema  circulatori  dels  éssers  humans 
porta SANG OXIGENADA?
La sang és oxigenada -és a dir, porta O2- perquè 
ix  dels  pulmons.  Per  tant,  la  sang  oxigenada 
circula des dels pulmons a la part esquerra del 
cor i des d'aquesta a les cèl·lules.

24)  Quina  part  del  sistema  circulatori  dels  éssers  humans 
porta SANG DESOXIGENADA?
La sang és desoxigenada -és a dir,  porta  CO2- 
perquè  ix  de  les  cèl·lules.  Per  tant,  la  sang 
desoxigenada  circula  des  de  les  cèl·lules  a  la 
part dreta del cor i des d'aquesta als pulmons.

25) Per què diem que la circulació en els  éssers humans és 
COMPLETA?
La  circulació  és  completa  perquè  la  sang 
oxigenada  no  es  mescla  amb  la  sang 
desoxigenada.

26) Per què diem que la circulació en els  éssers humans és 
DOBLE?
La  circulació és doble perquè hi ha dos circuts: 
el  circuit  cor-pulmons-cor  i  el  circuit  cor-
cèl·lules-cor.

18


