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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?
Són animals de pell fina i humida que viuen a terra, 
però que passen gran part de la seua vida a l'aigua. Es 
diuen amfibis perquè viuen sobre la terra i a l'aigua.

2) Per què el amfibis tenen la pell humida?
Han  de  tenir  sempre  la  pell  humida  per  no 
deshidratar-se.

3) Els amfibis són animals vertebrats o invertebrats?
Són animals vertebrats perquè tenen esquelet intern.

4)  Posa  un  exemple  en  què  els  amfibis  són  beneficiosos  per  a  les 
persones.
Són  beneficiosos  perquè  s'alimenten  principalment 
d'insectes.

5) Quantes extremitats tenen els amfibis?
Tenen  4  extremitats (2  potes  davanteres  i  2  potes 
postreres); excepte la cecília que no en té.



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

La granota

El gripau

La salamandra

El tritó

Els amfibis tenen 4 dits davanters i 5 dits posteriors.
La  granota:  els  dits  de  les  potes  estan  units  per  unes 
membranes  que  els  permeten  nadar  amb  facilitat.  Per 
tant, estan adaptades a la natació. Les posteriors, al salt.
El  gripau:  els  dits  de  les  potes  estan  units  per  unes 
membranes  que  els  permeten  nadar  amb  facilitat.  Per 
tant, estan adaptades a la natació. Les posteriors, no estan 
adaptades al salt sinó a la locomoció.
La  salamandra  i  el  tritó:  els  dits  no  estan  units  per 
membranes.  Per  tant,  estan  adaptats  a  la  locomoció, 
encara que els permet la natació.



7) Tots els amfibis presenten cua?
Les  granotes  i  els  gripaus,  no.  Les  salamandres,  els 
tritons i les cecílies, sí.

8) Com respiren els amfibis?
Quan són  cries (capgrossos) viuen sempre a l'aigua i, 
per tant, respiren per les  brànquies. Quan són adults 
respiren pels pulmons i, com aquests són molt senzills, 
la completen per la pell.

9) Com s'anomena la respiració per la pell?
Respiració cutània.

10) Com s'anomena la respiració pels pulmons?
Respiració pulmonar.

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

12) El gripau és el mascle de la granota?
Contràriament a la creença popular, el gripau no és el 
mascle de la granota.  Gripaus i  granotes  s’assemblen 
però són espècies diferents. És per això que a la
natura hi trobarem gripaus mascles i gripaus femelles, 
així com granotes mascles i granotes femelles.

13) Els amfibis relalitzen la fecundació interna o externa?
Les granotes i els gripaus tenen fecundació externa perquè 
el  mascle  expulsa  els  espermatozoides  a  l'aigua  i  la 
femella els ous, on són fecundats.
Les  salamandres  i  els  tritons tenen  fecundació  interna 
perquè  el  mascle  introdueix  els  espermatozoides  a 
l’interior de la femella.



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)

Tots són ovípars perquè les cries (capgrossos) naiexen de 
l'ou.
Però les  salamandres són animals  ovovivípars perquè 
els  ous  es  desenvolupen a l'interior de la femella i, 
finalment,  les  cries  (les  larves)  són  depositades  a 
l'aigua.



15)  Quina  és  la  diferència  entre  un  animal  vivípar  i  un  altre 
ovovivípar?
La cria de l'animal vivípar s'alimenta de la mare amb 
la placenta de l'úter,  mentres que la cria ovovivípara 
es  desenvolupa a  l'ou  i  s'alimenta  d'ell,  dins  de  la 
mare.

16)  Quina  diferència  hi  ha  entre  un  animal  ovípar  i  un  altre 
ovovivípar?
La femella ovípara pon els ous. Per tan, la cria ovípara 
es desenvolupa a l'ou però fora de la mare, mentres que 
la cria ovovivípara es desenvolupa a l'ou i dins de la 
mare.

17) Els amfibis són homeoterms o poiquiloterms?
Són  poiquiloterms perquè la temperatura del seu cos 
varia segons el lloc on es troben.

18) Els rèptils tenen glàndules mamàries?
Les femelles no tenen glàndules mamàries (mamelles) 
perquè no produeixen llet per a les cries.



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

El cor té 3 cavitats: 2 aurícules i 1 ventricle.

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'anfibis

Anurs Urodels Àpodes
 No tenen cua.
 Tenen les extremitats 
adaptades  al  salt  i  a 
la natació.
 Respiren  per 
pulmons i la pell.
 La  fecundació  és 
externa.

 Tenen cua.
 Tenen les extremitats adaptades a 
la natació.
 Respiren per pulmons, la pell i 
les brànquies.
 La fecundació és interna.

 Tenen el cos anellat.
 No tenen extremitats.
 Viuen davall de la terra.
 La fecundació és interna.

La granota
El gripau

La salamandra
El tritó

La cecília
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3.3 - La metamorfosi de la granota.

 
1r - Una granota mascle i una granota femella s’aparellen. La femella pon els ous sense closca a l’aigua i el mascle,  
amb els seus espermatozoides, els fecunda (fecundació externa).
2n - Després d'uns dies, els ous es trenquen i de cada ou ix un capgròs.
3r - El  capgros viu a l’aigua i  respira per brànquies (com els peixos). Al cap d'unes setmanes, es formen les potes 
posteriors i més tard els ixen les davanteres.
4t - Finalment, desapareix la cua i el capgròs s’ha convertit en granota adulta.
A partir d’ara, la granota respirarà pels pulmons i per la pell. Farà vida a la terra i a l’aigua.
A tot aquest canvi en la forma del cos, des que naix fins que és adulta, es diu metamorfosi.

21) Per què els amfibis realitzen la metamorfosi?
Perquè el ous de les femelles tenen poc aliment al seu interior i sense closca. Per tant, les cries (larves) naixen de l'ou 
poc desenvolupades. Hauran de menjar quan estan en forma de capgros per tal d'adoptar la forma d'una granota adulta.
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