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4.- ELS RÈPTILS

Exemples de rèptils

La tortuga La serp
El cocodril

La sargantana

El llangardaix o 
fardatxo

 
La iguana El caiman

El camaleó

4.1 – Característiques dels rèptils

  



1) Quina és  la característica principal que fa que s'anomenen rèptils?
Són  animals  que  viuen  a  terra  i  caminenen 
arrossegant (reptant) o  quasi arrossegant el ventre per 
ella, encara que alguns poden nadar.

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

3) Quantes extremitats tenen els rèptils?
Tenen  4  extremitats (2  potes  davanteres  i  2  potes 
postreres); excepte les serps que no en tenen.

4)  Per  què  els  rèptils  caminen  arrossegant  o  quasi  arrossegant  el 
ventre?
Perquè les extremitats (les potes) s'uneixen lateralment 
al cos.

5)  Fixa't  en  les  extremitats  dels  rèptils  següents.  A  què  estan 
adaptades?

La sargantana
El llargardaix o 

fardatxo
El camaleó

Les tortugues marines

La tortuga d'aigua 
europea

La serp



La  sargantana,  el  llangardaix  i  el  camaleó:  estan 
adaptats  a la  marxa/locomoció (el  rèptils  que tenen 
cinc dits).
Les tortugues marines: estan adaptadades a la natació 
(tenen aletes).
La tortuga d'aigua europea: està adaptada a la natació 
(té els dits units per una membrana).
La serp: està adaptada a reptar (no té extremitats).

6) Com es mouen (repten) les serps?

Les serps repten de quatre maneres:
El colp de costat: es mouen de costat amb colps petits.
El serpentí: fent esses suaus (el més comú i més ràpid).
L'acordió: s'estiren i s'arronsen.
El rectilini o d'eruga: empren les escates per agafar-se 
a terra.



7) Per què està coberta la pell dels rèptils? Per a què els serveix?

Tenen la pell coberta per escates, excepte la tortuga que 
té una closca. Les escates i la closca són un avantatge 
perquè  els  protegeixen  de  la  calor  i  així  no  es 
deshidraten (perdre l'aigua de l'interior del cos).

8) Per què les serps muden la pell?
Amb la muda, les serps es desprenen d’una fina capa 
d’escates  i  n’obtenen  una  altra  amb  escates  noves. 
Muden la pell perquè creixen i quan són adultes per 
desgast.  Se'ls  cau la pell començant per la boca i es 
desenganxa tota d'una peça. 

9) Els rèptils com atrapen l'aliment per la boca?

Amb les dents. Excepte les tortugues que tenen la boca 
en forma de bec sense dents.



10) Els rèptils tenen cua?
Sí, va des de la cloaca fins al final. 

11) Amb quin òrgan respiren els rèptils?
Respiren pels pulmons.

12) Els rèptils relalitzen la fecundació interna o externa?
La fecundació és interna perquè el mascle introdueix 
el  seu  òrgan  copulador  o  penis  a  la  cloaca  de  la 
femella. Així els espermatozoides del mascle arribaran 
a l’interior de la femella.

13) Els rèptils són ovípars o vivípars?
Són  ovípars perquè  les  cries  es  desenvolupen  a 
l’interior de l’ou i naixen de l’ou.

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

15)Per què et  sembla que de vegades veiem sargantanes prenent el 
sol?
Les  sargantanes  són  rèptils  i  per  tant  són  animals 
poiquiloterms. Això vol dir que controlen (regulen) la 
seua temperatura corporal buscant o defugint l’escalfor 
del sol.

16) Els rèptils coven els ous?
No els  incuben  perquè  la  seua  temperatura  del  cos 
varia (animals poiquiloterms). Les femelles ponen els 
ous, els enterrenen, l’escalfor del sol fa que l'embrió es 
desenvolupe a dins de l'ou i finalment naix la cria.



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

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

El cor dels cocodrils, els caimans i 
els gavials

El cor de la resta dels rèptils

El cor dels cocodrils, dels caimans i dels gavials té 4 
cavitats: 2 aurícules i 2 ventricles.
El cor de la resta dels rèptils (la majoria) té 3 cavitats: 
2 aurícules i 1 ventricle.



4.2 - Principals tipus de rèptils

19)  Classifica  els  rèptils  següents  en  quelonis,  ofidis,  saures  i 
arcosaures.

La torguga La serp El llangardaix o 
fardatxo

El cocodril

El camaleó El gavial

El dragó

La iguana

La sargantana
El caiman



Els principals tipus de rèptils
Quelonis Ofidis Saures Arcosaures

 Tenen closca.
 Tenen una boca 
en  forma  de  bec, 
sense dents.
 Viuen  al  medi 
terrestre  o  a 
l’aquàtic.

 No tenen 
extremitats
 
Periòdica
ment 
muden  la 
pell.

 Tenen la pell 
coberta  per 
escates blanes.

 Tenen  la  pell  coberta  per 
escates dures.
 Tenen les mandíbules fortes.
 Són els únics rèptils el cor 
dels quals tenen 4 cavitats: 2 
aurícules i 2 ventricles.

Les tortugues Les serps Els  fardatxos  o 
llangardaixos
Els dragons
Els camaleons
Les iguanes
Les sargantanes

El cocodril
El caiman
El gavial
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