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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?
Els  bacteris  i  els  cianobacteris són  éssers  vius 
microscòpics: no es poden veure a ull nu.

2)  El  bacteri  (i  el  cianobacteri)  està  format  per  una  sola 
cèl·lula, procariota o eucariota? 
El  bacteri  (i  el  cianobacteri)  està  format  per  una 
cèl·lua  procariota perquè  no  té  un  nucli  (els 
cromosomes estan al citoplasma). 

3) Com s'alimenten els bacteris i els cianobacteris?
Els  bacteris s’alimenten  d’animals  i  de  vegetals.  Els 
cianobacteris s’alimenten  fent la fotosíntesi.  Per tant, 
els  bacteris  són organismes  heteròtrofs i  els 
cianobacteris són autòtrofs.

4) Com respiren els bacteris i els cianobacteris?
Els  bacteris  i  els  cianobacteris  respiren agafant  O2 i 
expulsant CO2.

5) Com es reprodueixen els bacteris i els cianobacteris?

 

Els  bacteris  i  els 
cianobacteris  es 
reprodueixen partint-se en 
dos.  Per  tant,  tenen 
reproducció  asexual (un 
bacteri  es  pot  reproduir 
cada 20 minuts).
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6) Els bacteris i els cianobacteris poden viure sols?

 

Poden  viure  sols o 
agrupatas en colònies.

7) On viuen els bacteris i els cianobacteris?
Els  bacteris  als  medis  terrestre,  aeri  i  aquàtic,  i  als 
organismes. Els cianobacteris al medi aquàtic.

8) Segons el que hem vist, quina és la principal característica 
que diferencia els bacteris i dels cianobacteris?

 
L'alimentació.  els  bacteris s’alimenten d’animals i  de 
vegetals. Els cianobacteris s’alimenten fent la fotosíntesi. 
Per  tant,  els  bacteris  són organismes  heteròtrofs i  els 
cianobacteris són autòtrofs.
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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' esfera. Els bacils, forma de bastó. Els 
espirils, forma d'espiral. Els vibrions, forma de coma.

1.3- Els bacteris i les persones.

10)  Els  bacteris  són  beneficiosos  o  perjudicials  per  a  les 
persones?
Hi ha bacteris beneficiosos i bacteris perjudicials per a 
les persones.

11) Quins bacteris són beneficiosos per a les persones?

 

Uns  bacteris  de  la  llet: 
transformen  la  llet  (el 
sucre)  en  iogurt  (àcid 
làctic).

 

Uns  bacteris  del  vi: 
transformen  el  vi 
(l’alcohol) en vinagre (àcid 
acètic).
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Uns  bacteris  del  sòl: 
transformen els  animals i 
vegetals  morts  en  sals 
minerals per a les plantes.

 

Uns  bacteris  de  l’intestí: 
ajuden a fer la digestió.

 12) Quins bacteris són perjudicials per a les persones?

 

El còlera: és la infecció de 
l’intestí  per  beure  aigua 
que té uns bacteris.

 

La  pneumonia:  és  la 
infecció  dels  pulmons  per 
uns bacteris  que hi ha a 
l’aire o transmesos per una 
altra persona.

 

La  meningitis:  és  la 
infecció  de  la  membrana 
que cobreix els cervell i la 
medul·la  espinal  per  uns 
bacteris  transmesos  per 
una altra persona.
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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?
Els protozous són éssers vius  microscòpics: no es poden 
veure a ull nu.

14) Un protozou està format per una sola cèl·lula, procariota 
o eucariota? 
El  protozou  està  format  per  una  cèl·lua  eucariota 
perquè té un nucli (els  cromosomes estan a dins del 
nucli). 

15) De què s'alimenten els protozous?
Els  protozous s’alimenten  d’éssers  vius,  de  les  seues 
restes o són paràsits.
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16) Com respiren els protozous?
Els protozous respiren agafant O2 i expulsant CO2.

17) Com es reprodueixen els protozous?
Els protozous es reprodueixen partint-se en dos  o més 
(reproducció asexual).

18) On viuen els protozous?
Viuen  al  medi  aquàtic,  tant  d’aigua  dolça  com  de 
salada.

2.2- Els protozous i les persones.

L’ameb
a: 
s'utilitz
a per a 
depura
dores.
El 
parameci: 
descompon 
les  restes 
dels  éssers 
vius. 

El  tripanosoma: 
provoca  la 
malaltia  de  la 
son que és  una 

infecció 
transmesa  per 
la  mosca  tzé-
tzé.
El  plasmodi: 
provoca  el 
paludisme  o 
malària  que  és 
una  infecció 
transmesa  per 
la femella d’un 
mosquit.
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LES ALGUES

  

2.3- Característiques de les algues.
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19) Què són les algues?
Les algues són  plantes primitives: no tenen arrels,  ni 
tija, ni fulles, ni flors.

20) Com s'alimenten les algues?
Les algues s’alimenten fent la fotosíntesi: la clorofil·la 
agafa  aigua,  sals  minerals,  CO2,  llum  del  Sol  i 
produeix sucres per a alimentar-se i CO2 que expulsa a 
l'aigua. Per tant, les algues són organismes autòtrofs.

21) Com es reprodueixen les algues?
Les  algues  es  reprodueixen  per  espores (reproducció 
asexual).

22) On viuen les algues?
Viuen  al  medi  aquàtic,  tant  d’aigua  dolça  com  de 
salada.

23) Les algues poden viure a les profunditats marines on no 
arriba la llum del Sol?
No,  perquè  necessiten  la  llum  del  Sol  per  fer  la 
fotosíntesi.

2. 4- Els tipus d’algues.

Algues unicel·lulars

Les  algues  microscòpiques 
- viuen soles  o agrupades 
– suren a la superfície de 
l’aigua  formant  el 
plàncton  (aliment  dels 
animals).
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Algues pluricel·lulars
D'algues 
pluricel·l
ulars  hi 
ha de tres 
tipus 
(verdes, 
roges  i 
brunes) 
segons  el 
pigment 
que 
predomin
a sobre la 
clorofil·la.
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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?
Els fongs són éssers vius formats pels bolets i pels fongs 
microscòpics.

25) De què s'alimenten els fong?
Els fongs s’alimenten d’éssers vius, de les seues restes o 
són paràsits.

26) Com respiren els fongs?
Els fongs respiren agafant O2 i expulsant CO2.

27) Com es reprodueixen els fongs?
Els fongs es reprodueixen per espores: quan una espora 
cau on hi ha un ésser viu o restes d’un ésser viu, i 
troba  humitat,  creixerà  un  nou  fong  (reproducció 
asexual).

28) On viuen els fongs?
Els bolets al sòl. Els fongs microscòpics en un ésser viu o 
en les restes d’un ésser viu.
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3.2- Els fongs i les persones.

29) Els fongs són perjudicials o bons per a les persones?
Hi ha fongs que són  perjudicials i altres  beneficiosos 
per a les persones.

Fongs perjudicials Fongs beneficiosos

 
La floridura podreix 
els  aliments  (pa, 
fruites...)

 
La  tinya infecta  la 
pell.

 
El  penicillium s’alimenta  de 
bacteris i microorganismes.

 
El  rent  o  llevat fabrica  la 
cervesa, el vi la sidra, el pa...
Sucre de l’ordi + fong del llevat 
 cervesa
Sucre del raïm + fong del llevat 

15



 
El  peu  d’atleta 
infecta  la  pell  dels 
peus.

 
El  míldiu es  menja 
els grans del raïm.

 
Els bolets verinosos.

 vi
Sucre  de  la  poma  +  fong  del 
llevat  sidra
El sucre de la farina + fong del 
llevat  pa

 

Els bolets comestibles.
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30) Què podem fer per protegir-nos de les malalties que ens 
produeixen els fongs microscòpics?
Procurar-nos una bona higiene.

31) Quin benefici donen els bolets i alguns fongs microscòpics, 
que hi ha a la terra, a les plantes?
Els  bolets  i  alguns  fongs  microscòpics,  al  menjar, 
descomponen les restes d’éssers vius que hi ha a la terra 
en sals minerals que agafaran les plantes per les arrels.

32)  Què  passaria  amb  el  fem  que  hi  ha  a  la  terra  si  no 
existissen els fongs?
El fem no podria  descompondre’s  en sals  minerals  i 
s’amuntonaria a la terra.

33) Com s’han d’arrancar els bolets?
Hem de tallar el bolet, amb una navalla, arran del seu 
peu. Així, el miceli enterrat que sempre està viu farà 
un nou bolet.

34) Una volta arrancats els bolets, per què hem de dur-los en 
una cistella?
Perquè les espores podran caure a terra pels clivells de 
la  cistella.  D’una  espora  creixerà  un  nou  bolet.  Si 
portem els bolets en un recipient tancat les espores no 
podran caure a terra.

35) Quina part del bolet és la que ens mengem?
El barret (l’òrgan reproductor) i el peu.
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