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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?
Són animals aquàtics i tenen aletes per nadar.

2) Els peixos són animals vertebrats o invertebrats?
Són animals vertebrats perquè tenen esquelet intern.

3) Quina particularitat tenen les extremitats dels peixos?
Tenen les extremitats convertides en aletes.

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

Les extremitats són les aletes que estan adaptades a la 
natació.
Dos parells d'aletes ventrals: per mantenir l'estabilitat.
Una aleta dorsal: per mantenir l'estabilitat.
Una aleta anal: per mantenir l'estabilitat.
Una aleta caudal: per donar impuls i actua de timó.
Dos parells d'aletes pectorals: per ajudar a nadar.



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

La forma dels peixos està adaptada al medi aquàtic a 
fi d'oferir la mínima resistència a l'hora de nadar en 
l'aigua. S'anomena forma hidrodinàmica.

6)  Per què està  coberta  la  pell  dels  peixos? Per a què els  serveix?
Tenen la pell coberta d'escates que són plaques petites 
que serveixen per protegir-los i facilitar-los la natació.

7) Amb quin òrgan respiren els peixos?

Respiren  per  les 
brànquies.
Són dos òrgans que hi ha 
al  costat  del  cap  que 
serveixen per respirar.



8) Els peixos realitzen la fecundació interna o externa?

La  fecundació  és  externa perquè  la  unió  de 
l'espermatozoide amb l'òvul es realitza fora de femella. 
El mascle allibera els espermatozoides a l'aigua i la 
femella els òvuls, també.  Després, un espermatozoide 
fecunda un òvul i formarà un ou. Finalment, de l'ou 
eixirà una cria de peix.
Tanmateix, el tauró té fecundació interna.

9) Els peixos són ovípars o vivípars?

Animal ovípar
Animal vivípar

Els  peixos  són  ovípars perquè  els  embrions  es 
desenvolupen a l'ou i fora de la femella.
Tanmateix,  els  taurons són  ovovivípars:  les  cries  es 
desenvolupen  (s'alimenten)  a  dins  dels  ous  que  la 
femella  té  a  l'interior  del  seu  cos.  Quan  pareix  es 
trenca l’ou i la cria ja pot nadar.



10) Els peixos són homeoterms o poiquiloterms?
Són  poiquiloterms perquè la temperatura del seu cos 
varia segons la temperatura de l'aigua.

11) El pigüí és un peix?

Contràriament  a  la  creença  popular,  i  encara  que 
nada,  el  pigüí no  és  un  peix  sinó  una  au.  Per 
exemple, ha d'eixir a la superfície perquè respira amb 
els  pulmons,  habita  sobre  la  terra,  té  un  bec,  les 
plomes són impermeables i les ales s'han transformat 
en aletes per nadar.



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

Contràriament  a  la  creença  popular,  i  encara  que 
naden  i  habiten  sempre  a  l'aigua,  les  balenes,  els 
dofins, els  catxalots, els  rorquals i les  foques, no són 
peixos  sinó  mamífers  (cetacis).  Per  exemple,  han 
d'eixir  a  la  superfície  perquè  respiren  amb  els 
pulmons,  l'aleta  caudal  és  horitzontal,  les  cries  es 
desenvolupen a l'úter de la mare i aquesta té glàndules 
mamàries.



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

El cor té 2 cavitats: 1 aurícula i 1 ventricle.



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
 Tenen 
esquelet 
cartilaginós 
(amb ossos).
 La boca en 
forma  de 
ventosa.
 No  tenen 
mandíbules.
 No  tenen 
bufeta 
natatòria.

 Tenen  esquelet 
cartilaginós  (amb 
ossos).
 La  boca  està 
situada  a  la  cara 
inferior del cap.
 Tenen 
mandíbules  amb 
dents molt fortes.
 No  tenen  bufeta 
natatòria.

 Tenen  esquelet 
ossi (amb punxes).
 La  boca  està 
situada a l’extrem 
del cap.
 Tenen 
mandíbules  amb 
dents.
 La  major  part 
tenen  bufeta 
natatòria.

La llamprea El tauró
La rajada
La manta
El peix serra

La sardina
El salmó
La carpa
El llenguado
La perca
El cavallet de mar
El bacallà
l'anguila



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.


