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1.- LA VIDA A LA TERRA

 

L’existència de vida a la Terra és possible gràcies a una 
sèrie  de  factors  que  permeten  el  desenvolupament  dels 
éssers  vius.  Aquests  factors  que  fan  habitable  el  nostre 
planeta són l’aigua, l’atmosfera i la llum del Sol. 

1) Després de llegir el text, completa l'esquema següent.

Els factors que fan possible la vida a la terra

L'aigua L'atmosfera La llum del Sol
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1.1- La importància de l'aigua per als éssers vius

 
Volum d'aigua (en litres) per a una persona de 70 kg de pes

2a) Després d'observar la gràfica anterior, a quina conclusió 
has arribat?
Una  persona  està  formada  per  un  66  %, 
aproximadament, d'aigua.

2b) I la resta d'éssers vius, també estan formats per aigua?
Sí,  tots  els  éssers  vius  estan  formats  per  aigua. 
Constitueix prop del 70 % del seu pes.

3) La sang trasporta l'oxigen i els nutrients a tot els cos dels 
animals.  Quina  substància  fa  que  aquests  puguen  ser 
transportats? 

 

L'aigua  de  la  sang 
transporta  l'oxigen  i  els 
nutrients  a tot  el cos  dels 
animals.
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4)  Quina  substància  fa  que les  sals  minerals  del  sòl  siguen 
absorbides per les arrels de les plantes i transportades pel seu 
interior?

L'aigua.

5) A través de quina substància els peixos absorbeixen l'oxigen 
per poder respirar?

 

A través de l'aigua.

6) Els éssers vius cal que prenguen aigua de l'entorn. Què li 
passaria a un ésser viu si perdera un 20 % de l'aigua?

 

Es  podria  morir  per 
deshidratació  perquè 
sense l'aigua no es poden 
dur a terme les reaccions 
químiques  dels  éssers 
vius.
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1.2- La importàcia de l'atmosfera per als éssers vius.

7) Els éssers vius poden respirar gràcies a la composició dels 
gasos de l'atmosfera. Quin gas de l'atmosfera absorbeixen els 
éssers  vius  per  respirar?  Què  ocorreria  si  variara  la 
composició dels gasos de l'atmosfera?

 

Els  éssers  vius  absorbeixen 
oxigen de l'atmosfera per poder 
respirar.
Si  variara  la  composició  dels 
gasos  de  l'atmosfera  els  éssers 
vius no podrien respirar

8) Per què gràcies a l'atmosfera les temperatures de la Terra 
són adequades per a la vida?

 
Durant el dia, l'atmosfera no deixa passar gran part de les radiacions 
solars.  Algunes  de  les  que  passen  escalfen  el  sòl,  unes  altres  són 
reflectides pel sòl i s'escapen de l'atmosfera, però algunes es queden en 
ella.
Durant  la  nit,  les  radiacions  que  de  dia  han  escalfat  el  sòl  es 
desprenen a l'atmosfera.
Per  tant,  l'atmosfera  regula  la  temperatura  de  la  Terra  i  fa  que 
aquesta siga adequada per a la vida.
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1.3- La importància de la llum del Sol per als éssers vius

9) Les plantes podrien viure sense la llum del Sol?

 

Per  tal  que  les  plantes 
puguen  alimentar-se 
han de fer la fotosíntesi i 
la  llum  del  Sol  és 
necessària  per  dur-la  a 
terme.  Si  no  hi  hagués 
llum del Sol les  plantes 
no podrien viure.

10) Per què a la Terra, a diferència dels altres planetes,  les 
temperatures no presenten grans oscil·lacions?

 

A la Terra 
hi ha poca 
variació de 
temperatur
a   i  és 
l'adequada 
per  a  la 
vida.  Això 
és  possible 
per  la 
distància 
al  Sol  i  a 
la 
inclinació 
de  l'eix 
de2 rotació 
terrestre.
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2.- QUÈ ÉS UN ÉSSER VIU?

10) Encercla els éssers vius i creua els éssers inerts.
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11) Què és un ésser viu?

 
Un  ésser  viu  és  un  organisme  format  per  matèria 
orgànica (una o més  cèl·lules)  i  que realitza les  tres 
funcions vitals (nutrició, relació i reproducció).

2.1- La funció de nutrició

12) Què obté un ésser viu en la nutrició?

Un  ésser  viu  obté  nutrients  (aliment)  del  medi  i  a 
partir d'ells forma el propi cos i energia per viure.
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13) Observa la il·lustració. Segons la forma en què els éssers 
vius  obtenen  els  nutrients  es  classifiquen  en  heteròtrofs  i 
autòtrofs. Quina diferència hi ha entre la nutrició heteròtrofa 
i la nutrició autròtofa?
 

En  la  nutrició  heteròtrofa els  éssers  vius 
s'alimenten d'altres éssers vius.
En la nutrició autòtrofa els éssers vius fabriquen 
el seu propi aliment a través de la fotosíntesi.

14)  Destria  en  dos  grups  els  éssers  vius  següents  segons 
tinguen nutrició autòtrofa o nutrició heteròtrofa: les plantes, 
els  animals,  els  fongs,  les  falgueres,  els  bacteris,  els 
cianobacteris, les algues, els bolets, els protozous.

Nutrició autòtrofa. Nutrició heteròtrofa.
Les  plantes,  les 
falgueres,  els 
cianobacteris,  les 
algues.

Els  animals,  els  fongs, 
els bacteris, els bolets i 
els protozous.
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2.2- La funció de reproducció

15) Què obté un ésser viu en la reproduccíó?

Un  ésser  viu  obté  descendents  de  la  mateixa 
espècie.

16) Observa les dues il·lustracions. Segons la forma en què els 
éssers vius obtenen descendents es classifiquen en sexuals o 
asexuals. Quina diferència hi ha entre la reproducció sexual i 
la reproducció asexual?

Reproducció sexual Reproducció asexual

En  la reproducció sexual participen dos éssers de 
sexe diferent i cada un aporta una cèl·lula sexual 
que origina descendents de la mateixa espècie.
En  la  reproducció  asexual participa un sol  ésser 
que  origina  descendents  de  la  mateixa  espècie  i 
idèntics.
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17) Destria  en  dos  grups  els  éssers  vius  següents  segons 
tinguen reproducció sexual o asexual: l’hidra, l’espiadimonis, 
els  protozous,  les  plantes  per  pol·linització,  les  plantes  per 
empelt,  els  caragols,  els  bacteris,  les  clòtxines o musclos,  la 
sépia,  els  bacteris,  les  aranyes,  les  gambes,  les  mosques,  els 
bolets, els peixos, els rèptils, els fongs, els amfibis, les algues, 
les falgueres, les aus, els mamífers.

Reproducció sexual Reproducció asexual
L’espiadimonis,  les 
plantes  per 
pol·linització,  els 
caragols,  les  aranyes, 
les gambes, les mosques, 
els  peixos,  els  rèptils, 
els amfibis, les aus, els 
mamífers.

L’hidra,  els  protozous, 
les  plantes  per empelt, 
els  bacteris,  els  bolets, 
els fongs, les algues, les 
falgueres.

3.- La funció de relació
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18) Què obté un ésser viu en la relació?
Un ésser viu obté informació del medi i dóna 
una resposta: beu, menja, es reprodueix, es mou, 
caça, es reparteix la feina, crea una família...
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3.- LES CÈL·LULES DELS VEGETALS I DELS ANIMALS
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3.1.- Les parts principals d'una cèl·lua animal i d'una cèl·lula 
vegetal.

19) Quines són les 3 parts principals d'una cèl·lula?
Una cèl·lula està formada per:
La  membrana:  envolta  i 
protegeix la cèl·lula. Regula el 
pas  de  substàncies  entre 
l'exterior i l'interior.
El citoplasma: el lloc on hi ha 
els  orgànuls.  Els  orgànuls 
s'encarreguen  de  realitzar  les 
funcions de la cèl·lula.
El  nucli:  té  la  informació  o 
ADN  que  controla  el 
funcionament de la cèl·lula.

20) Per què estan formats tots els éssers vius?
Tots els éssers vius estan formats per una o més 
cèl·lules.

21) Quina mida tenen les cèl·lues d'un ésser viu?
Totes  les  cèl·lues  d'un  ésser  viu  són 
microscòpique. És a dir, no es poden veure a ull 
nu.

22) Per tant, què és una cèl·lula?
Una cèl·lula és la part més petita d'un ésser viu 
i  que  té  vida  pròpia,  ja  que  realitza  les  3 
funcions vitals (nutrició, relació i reproducció).
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3.2.- Les principals diferències entre una cèl·lula animal i una 
cèl·lula vegetal.

23) A la il·lustració de dalt hi ha representada una cèl·lula animal i a la 
de davall una cèl·lula vegetal. Indica les 4 diferències principals entre 
una cèl·lula vegeta i una cèl·lula animal.

La cèl·lula vegetal té per fora de la membrana una paret i 
la de l’animal no.
La  cèl·lula  vegetal  té  els  vacúols més  grans  (necessita 
emmagatzemar aigua i aliment) que els de l’animal.
La cèl·lula vegetal té el nucli desplaçat en un costat perquè 
els vacúols són molt grans i la de l’animal al centre.
La cèl·lula vegetal té cloroplasts (per realitzar la fotosíntesi) 
i la de l’animal no.
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4.- L'ORGANITZACIÓ DELS ÉSSERS VIUS
4.1.- Els éssers vius unicel·lulars i els éssers vius 

pluricel·lulars.
24) Encercla els éssers vius que estiguen formats per una sola 
cèl·lula i creua els éssers vius que estiguen formats per moltes 
cèl·lules.

L'arbre La persona

El parameci

L'ameba

El bacteri La sargantana

25) Quina diferència hi ha entre un ésser viu unicel·lular i un 
ésser viu pluricel·lular?
Els éssers vius unicel·lulars estan formats per una sola 
cèl·lula  i  els  éssers  vius  pluricel·lulars  per  moltes 
cèl·lules.
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4.2.- Les cèl·lules eucariotes i les cèl·lules procariotes.
26) Quina diferència hi ha entre un cèl·lula procariota i una 
cèl·lula eucariota?

Les  cèl·lules  procariotes no  tenen  nucli  (el  material 
genètic  o  ADN es  troba  al  citoplasma)  i  les  cèl·lules 
eucariotes tenen nucli  (el  material genètic  o ADN es 
troba a dins del nucli).
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4.3.- L'organització dels éssers vius superiors

Tipus de cèl·lues. Per exemple, l'ésser humà té uns 10 bilions 
de cèl·lules de 200 tipus diferents
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Tipus de teixits de l'ésser humà

Tipus d'òrgans de l'ésser humà
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Tipus de sistemes i d'aparells de l'ésser humà
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