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4.- EL REGNE PLANTES: LES PLANTES AMB LLAVORS 
I LES PLANTES SENSE LLAVORS

Plantes amb llavors Plantes sense llavors

Llavors dels pins Espores de les falgueres

Llavors de les tomaqueres Espores de les molses

L E S  P L A N T E S  A M B  L L A V O R S

Llavors dels pins Llavors de les pereres

Llavors de les tomaqueres Llavor de les nogueres
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4.0- Les parts d’una planta

1) Escriu als requadres de la figura el nom de les parts d'una 
planta.

4.1- Les arrels

2) Què demostra l'experiència de la figura?
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3) Quins tres tipus d'arrels hi ha?

4) Què és l'arrel?

5) Quines funcions fa l'arrel?
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4.2- Les tiges

6) Tallem la tija d'una planta i ajustem un tub transparent a 
la tija tallada. Què demostra aquesta experiència?
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7) Quins tipus de tiges hi ha?

Enfiladissa Llenyosa

HerbàciaTubercle

Bulb

8) Què és la tija?

9) Quina funció fa la tija?
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4.3- Les fulles

A.- Tipus de fulles

10) Aquí tens les parts d'una fulla. Explica què és el pecíol i el 
limbe.

11) Observa la classificació de les fulles en aquesta il·lustració. 
Els botànics la utilitzen per saber el nom de les plantes. Quins 
passos segueixen per estudiar les fulles?Primer observen l
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12) Relaciona cada fulla amb la sua descripció.

Llimera:  fulles  de  color  verd  brillant,  amb  el  limbe  en 
forma de llança i la vora llisa
Bedoll:  fulles  amb un pecíol  llarg,  de  limbe  triangular  i 
vora dentada
Avet: fulles curtes amb limbe en forma d'agulla i vora llisa

Auró: fulles amb el limbe en forma de palmell i  la vora 
lobulada
Cirerer: fulles de color verd fosc, amb el limbe en forma 
de llança i la vora dentada
Castanyer d'Índia: fulles grans amb el limbe en foma de 
palmell i la vora dentada
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B.- Com S’ALIMENTA una planta?
13)  ESBRINEM  QUINA  SUBSTÀNCIA  EXPULSA  LA 
PLANTA PER ALIMENTAR-SE.
Al segle XVIII, el científic Priestley es va adonar que si en una 
campana de vidre tancada es deixava cremar un ciri, aquest 
acabava apagant-se.
Després, posava una planta a l'interior de la campana i al cap 
d'un temps els ciri tornava a cremar.

A) Quina creus que és la causa que el primer ciri s'apague?

B)  Quina  creus  que  és  la  causa  que  el  segon  ciri  torne  a 
cremar?

C)  Per  tant,  quina  substància  expulsa  la  planta  quan 
s'alimenta?

D) Ara tornem a realitzar l'experiment de Priestley, però de 
nit. Dóna una explicació a allò que ocorre.
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14)  ESBRINEM  QUINES  SUBSTÀNCIES  CAPTA  LA 
PLANTA PER ALIMENTAR-SE.
Al segle XVII, el científic Van Helmont va fer una experiència 
per tal d'esbrinar com s'alimentaven les plantes.
Va omplir un test amb 100 kg de terra ben eixuta, i va plantar 
un salze petit de 2,5 kg.
El va regar amb aigua de pluja durant cinc anys i ara l'arbre 
tenia 84,6 kg.
Va assecar la terra del test i encara hi havia 99,5 kg de terra.

A) L'arbre ha necessitat la llum del Sol per viure?

B) L'arbre ha necessitat l'aigua per viure?

C) Calcula quanta terra ha desaparegut en aquests cinc anys. 
L'arbre  ha necessitat  la  terra  per viure.  Què  creus  que ha 
absorbit de la terra?

D) Al laboratori, uns alumnes han agafat tres mostres d'aigua 
(aigua amb gas)  amb diferents  concentracions  de diòxid de 
carboni i han observat que es produeix més oxigen a la mostra 
d'aigua on més diòxid de carboni hi ha. Què significa això?

E) Calcula l'augment del pes del salze en aquests cinc anys. 
Quines substàncies necessita un arbre per alimentar-se?
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15) Explica com s'alimenta una planta de dia i de nit.
De dia
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De nit

16) Emplena la il·lustració amb les substàncies que la planta 
capta i produeix en la fotosítesi.
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17) Introduïm una rameta de la planta aquàtica elodea a dins 
d'un tub amb aigua, tal com s'indica a la figura. Observem 
que si la planta està il·luminada, de seguida , es produeix un 
bombolleig d'un gas per l'extrem lliure de la tija. De quin gas 
es tracta? 

18) Introduïm una rameta de la planta aquàtica elodea a dins 
d'un  tub  amb  aigua,  tal  com  s'indica  a  la  figura.  Si  la 
il·luminem de la planta ixen unes bombolles. Si apaguem el 
llum,  de  la  planta  no  ixen  bombolles.  De  quin  gas  són  les 
bombolles?
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C.- Com RESPIRA una planta?

19)  Com  i  quins  gasos  intervenen  en  la  respiració  dels 
animals?

20) Com creus que respiren les plantes?

21) Explica com respira una planta de dia i de nit.

De dia
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De nit
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22) Com a resultat de la fotosíntesi la planta elabora l'aliment 
(saba  elaborada).  Ompli  la  il·lustració  amb les  substàncies 
que la planta capta i produeix en la respiració.

23)  Completa  aquesta  graella  sobre  la  fotosíntesi  i  la 
respiració  de  la  planta.  La  planta,  quan  realitza  o  no  la 
fotosíntesi i la respiració?

Fotosíntesi Respiració
Es realitza durant el dia?

Es realitza durant la nit?

Què produeix per a la 
planta?

Quin gas capta de l'aire?

Gas que expulsa a l'aire?

Parts de la planta on es 
realitza?

24) Al final del dia, la planta quin gas absorbeix més i quin 
desprén més?
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4.4- Les flors, els fruits i les llavors

A.- Les parts de la flor

25) Què és la flor?
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26) Com es diu l'òrgan reproductor masculí de la flor? Quines 
són les seues parts?

27) Com es diu l'òrgan reproductor femení de la flor? Quines 
són les seues parts?
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B- Tipus de flors.

Flor masculina
Flor femenina

Flor hermafrodita

28) Quins tipus de flors hi ha segons el sexe que tinguen?
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29) De quin tipus tenen les flors els datilers?

Datiler mascle Datiler femella
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30) De quin tipus tenen les flors el pi?

31) De quin tipus tenen les flors els arbres fruiters?
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C.- La reproducció de les plantes amb llavors

32) Explica com es reprodueixen les plantes amb llavors.
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33) Per què hi ha fruits que només tenen una llavor i d'altres 
que en tenen dues o més?
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4.5- Els tipus de les plantes amb llavors
34) Les plantes que es reprodueixen amb llavors s’anomenen 
plantes superiors. De plantes amb llavors o superiors hi ha de 
dos tipus: les angiospermes (llavor dins d'un cofre o cobertes) 
i les gimnospermes (llavor nua o al descobert).
Observa una planta angiosperma i una de gimnosperma.
Quines diferències hi ha entre una planta angiosperma i una 
de gimnosperma, pel que fa a la flor, a la llavor, a la fulla i al 
fruit?

Els tipus de plantes superiors (amb llavors)
Les angiospermes Les gimnospermes

La perera El pi pinyer
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L E S  P L A N T E S  S E N S E  L L A V O R S

Espores de les molses Espores de les falgueres
A.- Les molses

35) Les molses són plantes superiors o primitives?

36) Com s'alimenten les molses?

37) Com respiren les molses?

38) On viuen les molses?

39) Les molses es reprodueixen per llavors o per espores? Per 
tant, tenen reproducció sexual o asexual?

26



B.- Les falgueres
40) Les falgueres són plantes superiors o primitives?

41) Com s'alimenten les falgueres?

42) Com respiren les falgueres?

43) On viuen les falgueres?

44) Les falgueres es reprodueixen per llavors o per espores? Per tant, tenen 
reproducció sexual o asexual?
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