
SETMANA DEL 14 AL 17 D’ABRIL                                                                                                              TERCER 

 

-

 L’última setmana vàrem repassar les funcions vitals dels animals: 

nutrició, reproducció i relació. 

I vàrem aprendre que: 

1- Segons l’aliment que mengen els podem classificar en: herbívors 

( mengen herba), carnívors (mengen carn) i omnívors (mengen 

de tot). 

2- Segons la seva manera de reproduir-se els podem classificar en: 

vivípars (neixen del ventre de la mare i durant els primers mesos 

de vida s’alimenten de la llet materna) i ovípars (neixen dels ous 

que la mare pon). 

3- Els animals es relacionen amb l’entorn a través dels seus sentits, 

de l’aparell locomotor i del sistema nerviós.  

 Aquesta setmana aprendrem una nova manera de classificar els 

animals, segons si tenen columna vertebral o no (animals vertebrats 

i animals invertebrats) i estudiarem aquests últims. Comencem! 

 

Aneu a la pàgina web: 

https://edubook.vicensvives.com/es 

i per entrar dins el llibre introduïu el codi: VSRB832A  

Una vegada sigueu a dins cliqueu a sobre del tema 3. 

 

https://edubook.vicensvives.com/es


Per conèixer els animals invertebrats llegirem i mirarem amb atenció les pàgines 44 i 45, on 

veureu que n’hi ha de sis tipus diferents.  

 

Si voleu aprendre una mica més sobre els animals invertebrats mireu aquest vídeo. Us 

agradarà! 

https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk 

 

Ara coneixerem un invertebrat a fons: l’abella. Mireu i llegiu les pàgines 46 i 47. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk


Després de veure els tipus d’abelles que hi ha i com fan les tres funcions vitals, us toca 

a vosaltres triar un invertebrat i fer-ne una presentació similar. Podeu buscar informació 

per internet, demanar-la a la família o cercar-la en llibres que tingueu a casa.  

Quan tingueu aquest petit projecte fet (ja sigui a mà, a ordinador (word, powerpoint) o explicat 

per vosaltres en un vídeo) pengeu-lo al mur següent, a sota de la pestanya on hi diu ELS 

INVERTEBRATS. 

https://padlet.com/missatgenviat/lliuramentdetasques 

      

 

 

 

Ens veiem al mur! 

 

On hi diu Title hi 

heu d’escriure el 

vostre NOM 

Pugeu el vostre 

document (pdf, 

word, ppt...) 

Cliqueu aquí 

per afegir la 

vostra feina 

https://padlet.com/missatgenviat/lliuramentdetasques

