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➧ Els éssers vius i les funcions vitals

 1  Completa en el quadern la frase següent: 

– Un ésser viu és qualsevol ésser, gran o petit, que tingui la capacitat de … , … , … i … .

 2  Copia en el quadern la definició següent:

 

• Busca algun exemple sobre com es relacionen les plantes amb el medi.

• Explica com es prepara un ós per hibernar.

 3  Explica en què consisteix el procés de nutrició dels éssers vius. 

• Quina diferència hi ha entre la nutrició dels animals i la de les plantes?

 4  Els geranis es reprodueixen a partir d’un esqueix. Quin tipus de reproducció és?

 5  Copia en el quadern les frases que estan relacionades amb la funció de nutrició:

a) Els rosegadors mengen pastanagues.

b) Les plantes dels desert guarden una gran reserva d’aigua.

c) Els remugants tenen cinc estómacs.

d) Els insectes pol·linitzen les plantes.

e) Els residus generats s’eliminen.

1. El cos funciona dia i nit

Amb la funció de relació els éssers vius reben informació i busquen 

solucions que els permetin adaptar-se al medi on han de viure.
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➧ La cèl·lula, base de la vida

 6  Escriu, amb paraules teves, com definiries la cèl·lula.

 7  Observa les semblances i les diferències que hi ha entre una cèl·lula animal i una cèl·lula 

vegetal.

•  Copia en el quadern la taula següent i completa-la marcant amb una ✗ la columna que 

correspongui. 

•  Fes el redactat en el quadern de les diferències essencials entre una cèl·lula vegetal i una 

cèl·lula animal.

Unitat 1

Cèl·lula animal Cèl·lula vegetal

Té ribosomes. … …

Té mitocondris. … …

Té nucli. … …

Té membrana. … …

Té citoplasma. … …

Té paret cel·lular. … …

Té cloroplast. … …

Té un vacúol que ocupa gairebé tota  

la cèl·lula.
… …

Cèl·lula animal Cèl·lula vegetal
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 8  L’ou de gallina és una cèl·lula gegant. Observa un ou amb detall i explica’n les parts.

– La membrana és la … .

– El citoplasma és la … .

– El nucli és el … .

•  Dibuixa un ou en el quadern i 

escriu-ne el nom de les parts.

•  Amb l’ajuda d’un microscopi, 

observa la closca de l’ou i ex-

plica què has observat.

9  Busca informació i respon a les preguntes següents:

a) Què és un microscopi?

b) Creus que és un instrument important? Per què?

c) Es necessita un microscopi per observar qualsevol tipus de cèl·lula? Per què?

d)  Busca una imatge d’un microscopi, enganxa-la en el quadern i marca-hi les parts més im-

portants. Si no en trobes cap imatge, el pots dibuixar.

 10  Els éssers unicel·lulars són els que estan formats per una sola cèl·lula. 

•  Busca’n imatges i escriu-ne els noms.

 11  Completa en el quadern les frases següents referides als ésser pluricel·lulars amb la pa-

raula adequada:

a) Les cèl·lules que fan la mateixa funció s’agrupen i formen … .

b) La unió de diversos teixits origina un … .

c) Els … i els … es coordinen per realitzar les funcions vitals.

 12  Ordena aquests termes per tal de fer definicions:

a) una sola cèl·lula. – unicel·lulars – estan formats per – Els éssers vius

b) pluricel·lulars – Els éssers vius – milions de milions – estan formats per – de cèl·lules.

•  Escriu dos exemples per cada grup.

•  Busca una imatge o una fotografia d’un dels exemples de cada grup i enganxa-les en el 

quadern. També pots fer un dibuix.

Unitat 1

sistemes aparellsòrgantexits
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➧ L’ésser humà: sistemes i aparells

 13  Quins són els òrgans encarregats de captar la informació del medi que ens envolta?

 14  Quan acostes la mà a una espelma encesa, notes una escalfor que va augmentant fins 

que has d’apartar la mà perquè et cremes. Quines cèl·lules, teixits, òrgans, aparells o sistemes 

han intervingut en aquest procés?

 15  Si jugues a pilota a l’hora d’esbarjo, quins aparells, sistemes o òrgans es posen en funciona-

ment i quines funcions vitals hi estan relacionades?

 16  Escriu en el teu quadern  

quins aparells intervenen  

en la funció de la nutrició 

i quina funció fan.

➧ El sistema nerviós

 17  Quina funció té el sistema nerviós? Quines parts el formen?

 18  El nostre sistema nerviós és com l’ordinador o el sistema intel·ligent 

del nostre cos. El sistema nerviós capta la informació a través dels sentits, 

els centres nerviosos la processen i donen una resposta. Fes anar el teu 

sistema intel·ligent i busca semblances entre les parts de l’ordinador i el 

funcionament del sistema nerviós.

 19  Què són les neurones?

 20  Dibuixa una neurona en el quadern i assenyala’n les parts.

 21  Explica quina funció fan els axons i les dendrites en les neurones.
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22  Explica en el quadern quina és la funció principal de l’encèfal.  

Després, dibuixa’l i assenyala-hi les parts que el componen.

 23  Quins arguments utilitzaries per aconsellar a un amic que  

s’ha de posar el casc quan va amb bicicleta per  

la ciutat, el poble, etc.?

 24  Copia aquestes frases i relaciona-les amb la part  

del sistema nerviós que els correspon:

 25  La columna vertebral, a més de fer de suport al nostre cos perquè puguem aguantar-nos 

drets, quina altra funció importantíssima fa?

 26  Quina és la funció de la medul·la espinal?

 27  Copia en el quadern l’esquema següent i completa’l:

Unitat 1

A.  Processa la informació rebuda i elabora les respostes voluntàries.

B.  És el responsable de coordinar les ordres rebudes des del cer-

vell, controla el moviment i ajuda a mantenir l’equilibri del cos.

C.  Regula les funcions involuntàries i automàtiques, com ara la 

respiració, els batecs del cor o la digestió.

1. Bulb raquidi

2. Cervell

3. Cerebel

……

… …

Sistema nerviós

Medul·la espinal

Cervell
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 28  Descriu alguna situació en la qual hagis sentit alegria. Com t’imagines que ha actuat el 

sistema nerviós en aquesta situació?

 29  Quina alteració del sistema nerviós creus que s’ha produït en una persona que ha perdut 

la mobilitat d’una part del cos?

➧ Funcionament del sistema nerviós

 30  Explica la diferència entre acte voluntari, acte involuntari i acte reflex.

 31  Escriu en el quadern el tipus d’activitat que correspon a cada una d’aquestes accions:

a)  Tancar la nineta de l’ull en sortir al carrer en un 

dia assolellat.

b) Batre un ou per fer una truita.

c) Plorar quan entra una brossa a l’ull.

d) Enretirar la mà d’un roser després de punxar-nos.

e) Escriure una carta.

f ) Esclatar a riure després d’escoltar un acudit.

g) Bategar el cor.

h)  Apartar la mà quan ens atrapem un dit amb una 

porta.

i) Clavar una puntada de peu a una pilota.

j) Allargar la mà per agafar un got d’aigua.

k) Apartar la mà de la nansa d’un pot molt calent.

l) Aixecar-nos d’una cadira.

 32  Escriu un exemple per a cada tipus de resposta del sistema nerviós:

a) Resposta o activitat voluntària. b) Activitat involuntària. c) Actes reflexos. 

 33  Relaciona caps i cues:

1. …inconscient i involuntari.

2. …immediat, inconscient i involuntari.

3. …conscient i voluntari.

A. Acte voluntari:…

B. Acte involuntari:…

C. Acte reflex:…
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 34  Copia en el quadern les frases que són certes: 

a) El sistema nerviós mentre estem creixent no té desgast, no necessita descansar.

b) El joc, l’esport i l’activitat física són activitats imprescindibles per al nostre cos.

c) Estudiar amb música alta i estrident col·labora a crear un bon ambient d’estudi.

d) Les drogues no alteren el funcionament del sistema nerviós.

e)  El consum continuat i excessiu d’alcohol pot ocasionar malalties al fetge, al cor o a l’aparell 

digestiu.

 35  Investiga i explica què vol dir que les drogues creen dependència.

 36  Fixa’t en aquestes funcions i copia en el quadern les que exerceix el sistema nerviós:

a) Donar ordres als músculs perquè ens puguem moure.

b) Processar la informació que capten els òrgans dels sentits.

c) Digerir els aliments.

d) Regular la respiració dels pulmons i el batec del cor.

e) Captar l’oxigen de l’aire.

 37  Digues quines de les accions següents són saludables per al nostre sistema nerviós:

a) Dormir com a mínim vuit hores diàries.

b) Estudiar en un ambient relaxat i sense soroll. 

c) Fer activitats físiques de manera continuada. 

d) Estudiar sense parar i no descansar en tot el dia per treure molt bons resultats.

e) Alternar les estones de treball amb estones de lleure.
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 1   Indica quines d’aquestes afirmacions sobre les cèl·lules són correctes:

a) Les cèl·lules són totes iguals.

b) Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules (una o moltes cèl·lules). 

c) Alguns éssers vius estan formats per moltes cèl·lules.

d) Hi ha cèl·lules sense citoplasma.

e)  Les cèl·lules duen a terme totes les funcions vitals: s’alimenten, es reprodueixen i es rela-

cionen.

f )  Totes les cèl·lules vegetals tenen un pigment verd anomenat clorofil·la.

g)  Les característiques de les cèl·lules dels animals, dels vegetals i dels bacteris són diferents.

 2   Completa en el quadern aquestes frases amb les paraules següents:

a) La funció del sistema nerviós és … totes les activitats del cos.

b) El sistema nerviós és format pels … i pels … .

c) Les cèl·lules que formen el sistema nerviós s’anomenen … .

d)  En els centres nerviosos s’elaboren les … , que són transmeses als … i a altres òrgans del 

cos.

 3   Explica quina diferència hi ha entre la reproducció sexual i la reproducció asexual.

 4   Escriu el nom dels aparells que intervenen en la funció de relació.

 5   Pensa tres actes voluntaris, tres d’involuntaris i tres de reflexos, diferents dels que hem 

vist en la unitat i explica’ls.

Unitat 1

nervis neurones
coordinar centres nerviosos respostes

músculs


