
UNITAT 4: ELS INVERTEBRATS

ACTIVITATS DE REFORÇ.-

 1 Contesta aquestes preguntes sobre els animals invertebrats:

– Quina característica tenen tots els invertebrats en comú?

        – Els animals invertebrats no tenen esquelet intern amb columna vertebral.

– Quins tipus d’invertebrats hi ha segons la seva alimentació?

  – Carnívors, herbívors i omnívors.

– Quins grups d’animals invertebrats coneixes?

  – Esponges, celenterats, equinoderms, anèl·lids, mol·luscs i artròpodes. 

 2 Escriu el nom d’un animal amb aquestes característiques: 

– Obté l’aliment dels nutrients que conté l’aigua, quan la filtra a través de canals: 

– Esponja.

– Té unes plaques dures davall la pell i a vegades també té pues: eriçó marí.

     – Té uns apèndixs tous anomenats tentacles, moltes vegades verinosos: medusa.

– Té el cos dividit en segments i té la pell sempre humida: cuc de terra.

 3  Relaciona cada invertebrat amb el grup al qual pertany.

                                                            

                                                                  INSECTE

                                                      MIRIÀPODE      

                                                       CRUSTACI 

                                                    CEFALÒPODE 

                                                         BIVALVE

                                                         ARÀCNID

                                                             GASTRÒPODE

                                                               



 4  Relaciona cada característica amb l’invertebrat  que correspongui.

                                                                  Viuen fixes al fons marí. La forma del seu cos és irregular

                                                                   i estan foradades per una gran quantitat de petits canals.

                                                             Tenen l’esquelet fet de plaques a davall la pell. 

                                                              Alguns tenen espines.

                                                              El seu cos és gelatinós. Tenen tentacles amb dards

                                                              verinosos.

                                                             La seva closca es troba davall la pell. La boca està   

                                                                  envoltada d’una corona de tentacles musculosos amb 

                                                                  ventoses que li serveixen per atrapar les preses.

                                                              Tenen 10 potes i el seu cos està cobert per una 

                                                              closca articulada com una armadura.

                                                               El seu cos està dividit en abdomen i cefalotòrax.      

                                                    Tenen 8 potes.

 4  Posa el nom a les diferents parts d’aquest insecte.

                                ABDOMEN                 ALES                         

          ULL COMPOST                                     

                                                                                    TÒRAX 

                 CAP

                     ANTENA                                                       POTES CAMINADORES

                                                               ALES                                               



UNITAT 4: LES PLANTES

ACTIVITATS DE REFORÇ.-

  1  Escriu a quin terme corresponen les definicions següents:

Conjunt de pètals: COROL·LA.

Eix central de la planta que s’encarrega de distribuir l’aliment: TIJA.

Filaments petits que contenen el pol·len: ESTAMS.

Part de la planta que absorbeix l’aliment i les sals minerals: ARRELS.

Part de la planta que conté els òvuls: OVARI.

 2 Escriu al dibuix següent les parts d’una flor:

                          

             ÒVUL

 3 Digues si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F):

Totes les flors tenen la corol·la de la mateixa mida i forma.

La posidònia és una planta marina.

Els ametlers floreixen a la primavera.

En la majoria de les plantes, els òrgans reproductors són les flors.

Totes les plantes respiren per les fulles.

F

V

V

ANTERA

PÈTAL

PISTIL

ÒVUL

CALZE

F

V



 4  Escriu el nom de les parts del fruit. Relaciona-les amb una fletxa.

                  CLOVELLA    

                       PELL                    

         EMBRIÓ 

                    CLOSCA

                 COTILÈDON               

 5   Assenyala la resposta correcta i encercla el dibuix que hi correspon.

   L’ametler només té aparell reproductor masculí, per tant és  mascle.

      La flor d’ametler té només aparell reproductor femení, per tant diem que és femella.

     L’ametler té els dos aparells reproductors, per tant diem que és hermafrodita.

 6  Explica com les plantes elaboren el seu propi aliment. Completa les frases.

                sals minerals – diòxid de carboni – Sol – aigua – fulles – oxigen – tija              

– Les arrels absorbeixen aigua i  sals minerals.

– La tija transporta la mescla d’aigua i sals minerals  fins a les fulles.

– Les fulles fan la fotosíntesi: agafen diòxid de carboni  de l’aire i llum del Sol.

– Durant aquest procés, les plantes, desprenen oxigen.

X



UNITAT 4: L’energia

ACTIVITATS DE REFORÇ.-

 1 Indica quin tipus d’energia es produeix quan utilitzam aquestes fonts: 

Sol: energia lluminosa i tèrmica.

Vent: energia eòlica.

Carbó: energia elèctrica.

Urani: energia elèctrica.

Gas natural: energia elèctrica.

 2  Quines fonts d’energia utilitzen aquestes centrals elèctriques? Relaciona.

    Central hidroelèctrica                                                   energia de l’urani.

    Central eòlica                                                               energia de l’aigua en caure.

    Central tèrmica                                                             energia del vent.

    Central nuclear                                                             carbó, gas natural i gasoil.

 3 Encercla, a cada grup, la paraula que no està relacionada amb les altres:

petroli – gas natural – carbó – biomassa

eco – so – llum – contaminació acústica

panell solar – plataforma petrolífera – aerogenerador

energia elèctrica – energia química – energia moderna – energia sonora

 4  Cerca informació i contesta les preguntes següents:

A quina velocitat viatja la llum? Per recordar-ho més fàcilment, podem dir que la llum

 viatja a una velocitat de 300. 000. 000 m/s. 

Depenent de si deixen passar la llum o no, els materials poden ser:

Transparents: deixen passar la llum completament.

Translúcids:  deixen passar la llum però, no permeten veure nítidament el que hi ha
darrera.

Opacs: no deixen passar la llum.



 5 Indica si aquestes afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):

El Sol és una font de calor natural.

Les fogueres són fonts de calor natural.

Els termòmetres mesuren la calor d’un objecte.

Si la temperatura del cos és superior a 37 ºC deim que tenim febre.

 6  Classifica aquestes formes d’energia. Després, contesta. 
        

                       carbó  –  Sol  –  vent  –  petroli  –  urani  –  llenya

– Renovables: Sol, vent, llenya.

– No renovables: carbó, petroli.

a) En què es diferencien les fonts d’energia renovables de les no renovables?

Les no renovables són les que es troben al planeta d’una manera limitada, per tant no duren 

sempre. Les energies renovables no s’acaben mai ja que procedeixen de fenòmens naturals.

 7 Fixat bé i pinta cada parella del mateix color.

a)              opac                                    transparent                                translúcid

                                                                      

b)                                    reflexió                                     refracció                                         

 8  Explica tres accions que puguis fer per contribuir a l’estalvi d’energia:

1: Apagar el llum de l’habitació, del bany, de la cuina i d’altres llocs de la casa si no es necessita.

2: Anar en transport públic sempre que es pugui: metro, autobús, tren... I en trajectes curts, anar a peu

o en bicicleta.

3: Fer servir el rentaplats o la rentadora només quan estiguin plens i no deixar oberta la porta de la

nevera més estona de la necessària.
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LES MÀQUINES SIMPLES

UNITAT DIDÀCTICA n.º 8: LES MÀQUINES

Pàgs. 122 i 123. Lectura comprensiva.

– Copiar al quadern el requadre (pàg. 122): “Les màquines simples”.

– Activitas pàg. 123:

 nº 3.- El pla inclinat és una rampa que permet superar desnivells. Amb un pla inclinat és més fàcil 

baixar o pujar escalons amb una cadira de rodes, amb un patinet, amb la bicicleta...

 nº 4.- A la foto es veu una politja. La politja està formada per una roda i una corda; la roda té un 

canal pel qual passa la corda. S’utilitza per pujar o baixar objectes amb més facilitat i amb més 

rapidesa. A la construcció utilitzen la politja per pujar/baixar materials. 
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