
TEMA 10 – MONERES, PROTISTS, FONGS 
I PLANTES

Quadern 2

Cognoms:_____________________________________________

Nom:_________________________________________________

Data:_______________

Nivell: 1r d’E S O Grup:_______

1.- EL REGNE MONERES
Els bacteris i els cianobacteris

2.- EL REGNE PROTISTS
Els protozous i les algues
3.- EL REGNE FONGS

Els bolets i es fongs microscòpics

Més informació: 

www.lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com

https://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2009/10/11/1-el-regne-moneres-els-bacteris-i-els-cianobacteris/


1.- EL REGNE MONERES: ELS BACTERIS I ELS 
CIANOBACTERIS

Els bacteris Els cianobacteris
 

 

1.1- Característiques del regne moneres: els bacteris i els 
cianobacteris.
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1) Els bacteris i els cianobacteis són éssers vius microscòpics o 
macroscòpics?

2)  El  bacteri  (i  el  cianobacteri)  està  format  per  una  sola 
cèl·lula, procariota o eucariota? 

3) Com s'alimenten els bacteris i els cianobacteris?

4) Com respiren els bacteris i els cianobacteris?

5) Com es reprodueixen els bacteris i els cianobacteris?
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6) Els bacteris i els cianobacteris poden viure sols?

 

7) On viuen els bacteris i els cianobacteris?

8) Segons el que hem vist, quina és la principal característica 
que diferencia els bacteris i dels cianobacteris?
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1.2- Els tipus de bacteris segons la forma.

 

9) Els bacteris presenten diverses formes. A la il·lustració tens 
classificats  els  bacteris  segons  la  forma.  Completa  el  text 
següent:
Els cocs tenen forma d'________. Els bacils, forma de_______. 
Els espirils, forma d'__________. Els vibrions, forma de________.

1.3- Els bacteris i les persones.

10)  Els  bacteris  són  beneficiosos  o  perjudicials  per  a  les 
persones?

11) Quins bacteris són beneficiosos per a les persones?
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 12) Quins bacteris són perjudicials per a les persones?
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2.- EL REGNE PROTISTS: ELS PROTOZOUS I LES 
ALGUES

Els protozous Les algues

 

Unicel·lulars

 
Pluricel·lulars

 

ELS PROTOZOUS

L'ameba

 

El tripanosoma

 

El parameci

 

El plasmodi
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2.1- Característiques dels protozous.

 
13)  Els  protozous  són  éssers  vius  microscòpics  o 
macroscòpics?

14) Un protozou està format per una sola cèl·lula, procariota 
o eucariota? 

15) De què s'alimenten els protozous?
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16) Com respiren els protozous?

17) Com es reprodueixen els protozous?

18) On viuen els protozous?

2.2- Els protozous i les persones.
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LES ALGUES

  

2.3- Característiques de les algues.
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19) Què són les algues?

20) Com s'alimenten les algues?
 

21) Com es reprodueixen les algues?

22) On viuen les algues?

23) Les algues poden viure a les profunditats marines on no 
arriba la llum del Sol?

2. 4- Els tipus d’algues.

Algues unicel·lulars
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Algues pluricel·lulars
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3.- EL REGNE FONGS: ELS BOLETS I ELS 
FONGS MICROSCÒPICS

Els bolets Els fongs microscòpics

  

3.1- Característiques del regne fongs: els bolets i els fongs 
microscòpics.
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24) Quins éssers vius s'anomenen fongs?

25) De què s'alimenten els fong?

26) Com respiren els fongs?

27) Com es reprodueixen els fongs?

28) On viuen els fongs?
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3.2- Els fongs i les persones.

29) Els fongs són perjudicials o bons per a les persones?
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30) Què podem fer per protegir-nos de les malalties que ens 
produeixen els fongs microscòpics?

31) Quin benefici donen els bolets i alguns fongs microscòpics, 
que hi ha a la terra, a les plantes?

32)  Què  passaria  amb  el  fem  que  hi  ha  a  la  terra  si  no 
existissen els fongs?

33) Com s’han d’arrancar els bolets?

34) Una volta arrancats els bolets, per què hem de dur-los en 
una cistella?
 

35) Quina part del bolet és la que ens mengem?
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