
ELS ANIMALS VERTEBRATSELS ANIMALS VERTEBRATS

AMFIBISAMFIBIS REPTILSREPTILS AUSAUS PEIXOSPEIXOS MAMIFERSMAMIFERS
Un amfibi és Un amfibi és 

un animal un animal 

vertebrat que vertebrat que 

viu a l'aigua i viu a l'aigua i 

a terra i que a terra i que 

Un rèptil és un Un rèptil és un 

animal vertebrat animal vertebrat 

que es mou que es mou 

arrossegant el arrossegant el 

cos per terra i té cos per terra i té 

Un ocell és un Un ocell és un 

animal animal 

vertebrat que vertebrat que 

té el cos té el cos 

cobert de cobert de 

Un peix és un Un peix és un 

animal vertebrat animal vertebrat 

que viu a l'aigua. que viu a l'aigua. 

La majoria dels La majoria dels 

peixos tenen peixos tenen 

Un mamífer és Un mamífer és 

un animal un animal 

vertebrat vertebrat 

vivípar que vivípar que 

alimenta els alimenta els a terra i que a terra i que 

després de després de 

néixer passa néixer passa 

per diverses per diverses 

formes fins a formes fins a 

arribar a la de arribar a la de 

l'animal l'animal 

adult.adult.

cos per terra i té cos per terra i té 

una pell dura una pell dura 

coberta per unes coberta per unes 

plaques unides plaques unides 

les unes amb les les unes amb les 

altres. Es altres. Es 

reprodueixen reprodueixen 

per ous i no per ous i no 

tenen tenen 

temperatura temperatura 

constant.constant.

cobert de cobert de 

plomes, 2 ales plomes, 2 ales 

a la part de a la part de 

dalt del cos, 2 dalt del cos, 2 

potes i bec. Es potes i bec. Es 

reprodueixen reprodueixen 

per ous. La per ous. La 

majoria majoria 

d'ocells poden d'ocells poden 

volarvolar

peixos tenen peixos tenen 

forma allargada, forma allargada, 

el cos recobert el cos recobert 

d'escates, 1 d'escates, 1 

espina que va del espina que va del 

cap a la cua i cap a la cua i 

aletes per a aletes per a 

poder nedar. No poder nedar. No 

tenen pulmons i tenen pulmons i 

respiren a través respiren a través 

de brànquies. de brànquies. 

alimenta els alimenta els 

seus petits amb seus petits amb 

llet que surt de llet que surt de 

les mamelles de les mamelles de 

les femelles. les femelles. 

Gairebé tots els Gairebé tots els 

mamífers són mamífers són 

terrestres. Però terrestres. Però 

alguns, com les alguns, com les 

balenes i els balenes i els 

dofins, viuen a dofins, viuen a 

l'aigua.l'aigua.



AMFIBISAMFIBIS
((viuviu a a l’aigual’aigua i a la i a la terraterra))

característiquescaracterístiques anatomiaanatomiacaracterístiquescaracterístiques anatomiaanatomia







RÈPTILRÈPTIL
(es (es moumou arrossegantarrossegant el el coscos))

característiquescaracterístiques anatomiaanatomiacaracterístiquescaracterístiques anatomiaanatomia







AUSAUS
( ( coscos cobertcobert de plomes )de plomes )

característiquescaracterístiques anatomiaanatomiacaracterístiquescaracterístiques anatomiaanatomia











PEIXOSPEIXOS
( ( viuenviuen a a l’aigual’aigua))

característiquescaracterístiques anatomiaanatomiacaracterístiquescaracterístiques anatomiaanatomia









MAMÍFERSMAMÍFERS
((alimenta els seus petits amb llet que alimenta els seus petits amb llet que 

surt surt dels pits dels pits de les femellesde les femelles ))

característiquescaracterístiques anatomiaanatomia








