
TEMA 12 – ELS ANIMALS VERTEBRATS

Cognoms:_____________________________________________

Nom:_________________________________________________

Data:_______________

Nivell: 1r d'ESO Grup:_______

5.- LES AUS (quadern 2)

5.1 – Característiques de les aus

5.2 - Principals tipus d'aus

Més informació: 

www.lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com



5.- LES AUS

Exemples d'aus

  
L'estruç    

La grua

  
L'ànec

  
El pingüí

 
El pollastre

  
L'àguila El teuladí o pardal

 

La cadernera

6.1 – Característiques de les aus

  



1)Quines adaptacions tenen les aus que els permeten poder volar?

2) Les aus són animals vertebrats o invertebrats?

3) Quantes extremitats tenen les aus?

4)  Fixa't  en  les  extremitats  davanteres  de  les  aus.  A  què  estan 
adaptades?



5) Com es desplacen les aus en l'aire?

 

6) Per a què serveix la cua?

7) A banda de volar, quines altres funcions tenen les plomes?



8)  Fixa't  en  les  extremitats  postreres  de  les  aus.  A  què  estan 
adaptades?

 



9) Fixa't en el becs de les aus. A què estan adaptats?



10) Les aus són animals homeoterms o poiquiloterms?

11) Quins avantatges dóna a les aus el fet de mantenir la temperatura 
corporal constant (ser homeoterms)?

12)  Quins  desavantatges  dóna  a  les  aus  el  fet  de  mantenir  la 
temperatura corporal constant (ser homeoterms)?

13) Amb quin òrgan respiren les aus?

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

El cor d'una au



15)  Observa  la  il·lustració  que  explica  la  reproducció  de  les  aus. 
Contesta les preguntes següents.

 

A) Les aus realitzen la fecundació interna o externa?

B)  Les aus són ovípares o vivípares?

C) Les aus tenen glàndules mamàries?



16) Classifica les aus segons indica la graella.

5.2- Principals tipus d’aus

El gall fer   
La grua

 
El pingüí

L'òliba

L'oroneta

El camallarga  El faisà
La cigonya

 
L'àguila

 
El pelicà  

La gavina

 El mussol



 
L'ànec La perdiu El cigne La merla

 
L'agró blau El cormorà  

L'agró roig

El xoriguer

La cadernera
El titot/gall dindi

El pardal/teuladí
La gallina

L'oca 
 

El bec d'alena

L'esparver

El pit-roig



Principal tipus d'aus

Gal·liformes

Camallargues

Palmípedes

Rapinyaires

Ocells


