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2- ELS PEIXOS (quadern 5)

2.1 – Característiques dels peixos

2.2 - Principals tipus de peixos

2.3 – La classificació dels animals vertebrats

Més informació: 

www.lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com



2.- ELS PEIXOS

Exemples de peixos

La sardina
El salmó

La carpa
El bacallà

El tauró El peix serra
La rajada

2.1 – Característiques dels peixos

  



1) Quina característica principal identifica els peixos?

2) Els peixos són animals vertebrats o invertebrats?

3) Quina particularitat tenen les extremitats dels peixos?

4)  Fixa't  en  les  extremitats  del  peix  de  la  figura.  A  què  estan 
adaptades?



5) Fixa't en la forma del cos dels peixos de les imatges. A què està 
adaptada la forma dels peixos? Com s'anomena aquesta forma?

La sardina

La balena

El peix espasa

6) Per què està coberta la pell dels peixos? Per a què els serveix?

7) Amb quin òrgan respiren els peixos?



8) Els peixos realitzen la fecundació interna o externa?

9) Els peixos són ovípars o vivípars?

Animal ovípar
Animal vivípar



10) Els peixos són homeoterms o poiquiloterms?

11) El pigüí és un peix?



12) Les balenes, els dofins, els catxalots, els rorquals, les foques, són 
peixos?



13) Quantes cavitats té el cor dels peixos? Escriu, a la il·lustració, el 
nom de les seues parts i indica el recorregut que realitza la sang.

El cor d'un peix



2.2 - Principals tipus de peixos

14) Classifica els peixos següents en àgnats, condrictis i osteïctis.

La llamprea

El tauró

La sadina El bacallà

La carpa El peix serra La perca

El cavallet de mar La manta

El salmó

L'anguila

El llenguado

La rajada



Principals tipus de peixos

Àgnats Condrictis Osteïctis



2.3 - La classificació dels animals vertebrats

15) A la il·lustració següent escriu -on corresponga- el nom de les cinc 
classes d'animals vertebrats.


