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3.- ELS AMFIBIS

Exemples d'amfibis

La granota El gripau
La cecília

La salamandra

El tritó

3.1 – Característiques dels amfibis

  



1)  Quina  és   la  característica  principal  que  fa  que  s'anomenen 
amfibis?

2) Per què el amfibis tenen la pell humida?

3) Els amfibis són animals vertebrats o invertebrats?

4)  Posa  un  exemple  en  què  els  amfibis  són  beneficiosos  per  a  les 
persones.

5) Quantes extremitats tenen els amfibis?



6)  Fixa't  en  les  extremitats  dels  amfibis  següents.  A  què  estan 
adaptades?

La granota

El gripau

La salamandra

El tritó



7) Tots els amfibis presenten cua?

8) Com respiren els amfibis?

9) Com s'anomena la respiració per la pell?

10) Com s'anomena la respiració pels pulmons?

11) Com s'anomena la respiració per les brànquies?

12) El gripau és el mascle de la granota?

13) Els amfibis relalitzen la fecundació interna o externa?



14) Els amfibis són ovípars o vivípars? Hi ha alguna excepció?

Animal ovípar (la femella pon els 
ous i els ous es desenvolupen fora 

de la femella)

Animal vivípar (la mare alimenta la 
cria per la placenta a dins de l'úter, 

finalment parirà)

Animal ovovivípar (els ous es desenvolupen a l'interior de la femella, 
finalment els pondrà)



15)  Quina  és  la  diferència  entre  un  animal  vivípar  i  un  altre 
ovovivípar?

16)  Quina  diferència  hi  ha  entre  un  animal  ovípar  i  un  altre 
ovovivípar?

17) Els amfibis són homeoterms o poiquiloterms?

18) Els rèptils tenen glàndules mamàries?



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

El cor d'un amfibi

3.2 - Principals tipus d'amfibis

20) Classifica els amfibis següents en anurs, urodels i àpodes.

La granota El gripau La cecília

La salamandra
El tritó



Els principals tipus d'amfibis

Anurs Urodels Àpodes
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3.3 - La metamorfosi de la granota.

 

21) Per què els amfibis realitzen la metamorfosi?
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