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Els vegetals33unita
t

Els homes primitius quan eren nòmades s’ali-
mentaven de plantes silvestres i diferenciaven les
que es podien menjar de les que podien ser tòxi-
ques o senzillament immenjables. Quan l’home
comença a conrear les plantes de les quals s’ali-
menta, passa de la vida nòmada a la vida se-
dentària. Com que pot obtenir l’aliment a prop
del seu habitacle ja no necessita traslladar-se a
altres llocs per buscar menjar. Tot i això, per
completar la seva dieta cal que caci animals.

Durant molts segles l’espècie humana ha con-
reat tota mena de vegetals i ha aconseguit que 
cada vegada siguin més grans i més abundants.
En els darrers anys s’utilitzen tècniques artifi-
cials per obtenir vegetals que tinguin més quali-
tat alimentària, més bon gust, més color i que re-
sisteixin l’atac dels paràsits.

Quantes plantes coneixes que es puguin con-
rear? Cita’n algunes. Per què creus que és neces-
sari el cultiu dels vegetals? Penses que l’ús de tèc-
niques artificials pot tenir alguns efectes nocius?
Quins?



Escriu una frase per a cadascun d’aquests termes:
fotosíntesi, saba bruta, molsa, pinya de pi, pol·li-
nització, tija i estams. Compara-les amb les dels
teus companys.
Fes un esquema senzill dels diferents tipus de
plantes.
Què és un arbre de fulla caduca? Digues-ne un
exemple.
I un arbre de fulla perenne? Posa’n un exemple.
Dibuixa una flor i escriu el nom de les diferents
parts que la componen.

Com aconsegueixen les plantes el seu aliment?

Reuniu-vos en grups de quatre o cinc persones i discutiu aquesta qüestió
durant uns minuts.

Després, feu un pòster en un full DIN A3; dibuixeu-hi una planta i escriviu-
hi les vostres propostes (utilitzeu fletxes si és necessari).

Un cop hagueu acabat, el portaveu del grup ha d’ensenyar el pòster i l’ha
d’explicar a la resta de la classe.

Finalment, feu a la pissarrra una llista de les idees coincidents i una altra de
les no-coincidents entre els diferents grups.

Quines creus que són veritat? Quines creus que són mentida?
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Els organismes que formen el regne dels vegetals són en general autòtrofs
i, excepte les molses, tenen l’estructura del corm; és a dir, presenten tres
parts ben diferenciades: arrel, tija i fulles; per això diem que són cormòfits.

• L’arrel, en general, és subterrània i té la funció d’absorbir l’aigua i les
sals minerals del sòl. També serveix per fixar la planta al sòl.

• La tija, en general, és aèria i té la funció de transportar a les fulles les
substàncies absorbides per les arrels, i a les restants parts de la planta, 
les substàncies produïdes en la fotosíntesi. Serveix també de suport a les
fulles i per mantenir la planta erecta.

• Les fulles, normalment verdes, tenen com a funcions principals la foto-
síntesi i l’intercanvi de gasos.

Els vegetals es troben en tots els ambients terrestres i només alguns pocs
són aquàtics. Podem trobar des de vegetals que necessiten molta humitat,
com les molses i les falgueres, fins a altres que poden viure en llocs molt
secs, com els cactus.

Una característica que tenen en comú amb les algues és que són autò-
trofs i realitzen la fotosíntesi. Per fer la fotosíntesi necessiten un pigment
vegetal, la clorofil·la, que es troba a les cèl·lules de les fulles i de les tiges
verdes i que té la propietat de captar la llum del sol.

La fotosíntesi és el procés pel qual, mitjançant la llum del sol, s’obté
matèria orgànica, a partir de matèria inorgànica (diòxid de carboni, aigua i
sals minerals).
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3.1. Característiques generals dels vegetals

Estructura d’un vegetal cormòfit
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La posidònia és un vegetal superior
que forma grans praderies submari-
nes a les costes mediterrànies.
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En la fotosíntesi podem observar els processos següents:

• L’aigua i les sals minerals absorbides per les arrels són transportades pels
vasos conductors de la tija fins a les fulles, i formen el que s’anomena 
saba bruta.

• A les fulles, amb la saba bruta, el diòxid de carboni i l’energia de la llum
del sol es fabrica matèria orgànica rica en energia.

• La matèria orgànica es transporta mitjançant els vasos conductors fins a
les restants parts de la planta, i es forma la saba elaborada. Aquesta
matèria orgànica serveix tant per obtenir energia com per fer estructures
de la mateixa planta.

• De la fotosíntesi s’obté una substància residual, l’oxigen, que és expulsat
a l’ambient.

No hem d’oblidar que els vegetals, com tots els éssers vius, també res-
piren; és a dir, tant de dia com de nit, absorbeixen oxigen i desprenen diò-
xid de carboni.

Durant el dia, el volum d’oxigen que desprenen amb la fotosíntesi és
molt més gran que el que consumeixen amb la respiració; per això diem
que les plantes oxigenen l’aire. Com que no poden desplaçar-se, no neces-
siten tanta energia com els animals i per això consumeixen poc oxigen
quan respiren.

1. On es troba la clorofil·la i per a què serveix?

2. Què passarà amb una planta que està una set-
mana a les fosques?

3. Quina és la funció principal de l’arrel?

4. Com intervenen en la fotosíntesi els vasos
conductors de la tija?

Tot i que els cactus viuen en llocs
desèrtics, poden fer la fotosíntesi
amb l’aigua i les sals minerals que
acumulen a les tiges engruixides.

Fotosíntesi

DIA NIT
Respiració

Diòxid
de carboni

CO2

Oxigen

O2

Diòxid
de carboni

CO2

Oxigen

O2

Respiració Diòxid
de carboni

CO2Oxigen

O2
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Els vegetals més senzills, com ara les molses i falgueres, es reprodueixen
mitjançant unes estructures reproductores anomenades espores.

Molses

Les molses tenen una estructura molt simple. No formen veritables arrels, si-
nó uns rizoides que serveixen per fixar la planta al sòl. Tampoc no tenen una
veritable tija, el caulidi, ni veritables fulles, els fil·lidis, ni vasos conductors. 

Els fil·lidis s’encarreguen de fer les funcions de les fulles i d’absorbir di-
rectament la humitat de l’ambient, i el caulidi serveix de suport per als fil·lidis. 

Les molses es reprodueixen mitjançant un cicle que té una fase de re-
producció sexual i una fase de reproducció asexual.

Les molses es reprodueixen quan hi ha molta humitat. En aquestes con-
dicions les cèl·lules reproductores masculines poden nedar, per les gotes de
pluja o rosada, fins a les cèl·lules reproductores femenines. Com a resultat
de la fecundació es formen unes estructures anomenades esporòfits, 
formades per un peu i una càpsula. En aquestes càpsules es formen les es-
pores, que en contacte amb el sòl humit germinen i poden formar noves
molses.

Les molses no estan del tot adaptades al medi terrestre i depenen de
l’aigua per reproduir-se. Per això, la majoria viuen en llocs molt humits i
ombrívols. Creixen sobre les roques, els troncs dels arbres o directament
sobre el sòl del bosc. Tenen una gran importància ecològica, ja que retenen
la humitat i eviten l’erosió.

3.2. Molses i falgueres

Càpsula

Fil·lidis

Caulidi

Rizoides

Les molses també es reprodueixen
per propàguls, que són trossos que
es desprenen i que originen una no-
va molsa en un altre indret.

Molsa amb esporòfits

Estructura d’una molsa amb l’esporòfit
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5. Digues dues semblances i dues diferències en-
tre les molses i les falgueres.

6. Per què diem que les molses tenen una estruc-
tura molt senzilla?

7. Com s’anomena la tija de les falgueres? Què té
de característic?

8. On es troben les espores a les falgueres? Per
què no tenen espores tot l’any? En quina èpo-
ca de l’any creus que surten?

Falgueres

Les falgueres tenen una estructura més desenvolupada que les molses. Són
formades per un rizoma, que és una tija subterrània amb vasos conductors
i de la qual surten nombroses arrels, i les frondes, que són fulles normal-
ment grans i molt dividides. 

Com les molses, les falgueres es reprodueixen amb un cicle que alterna
la reproducció sexual i la asexual.

Durant l’època de reproducció apareixen al revers de les frondes unes
taques fosques, els sorus, que contenen les espores. Quan les espores cauen
al sòl humit, germinen i formen unes fulletes verdes molt petites. En aques-
tes fulletes, que no es veuen fàcilment i passen molt desapercebudes, s’hi
formen les cèl·lules reproductores masculines i femenines, i gràcies a les
gotes d’aigua de l’ambient poden fecundar-se. Les cèl·lules fecundades
germinen i formen noves falgueres. 

De la mateixa manera que les molses, també depenen de l’aigua per fer
el seu cicle reproductor. Per això, generalment viuen en zones humides, a
l’interior de boscos ombrívols, prop dels rierols, a les esquerdes de les pa-
rets humides, etc. Se’n poden trobar per tot el món, però són més freqüents
a les regions càlides, sobretot als boscos tropicals, i a les regions tempera-
des. Són plantes molt valorades en jardineria.

Els rizomes de les falgueres creixen
horitzontalment per sota del terra i
formen noves falgueres.

Les falgueres van formar part de la
vegetació dominant de la Terra a 
l’era paleozoica (fa uns 400 milions
d’anys).

Una falguera pot deixar anar a l’aire
fins a 50 milions d’espores en un
any.

FalgueraEstructura d’una falguera

Fronda

Sorus

Brot jove

Rizoma

Arrels
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Els vegetals superiors tenen arrel, tija i fulles, i presenten moltes adapta-
cions per sobreviure amb èxit a qualsevol ambient terrestre. Són les plan-
tes gimnospermes i les plantes angiospermes.

Tots els vegetals superiors són autòtrofs, llevat d’algunes plantes parà-
sites que no tenen clorofil·la.

Trobem tres tipus de vegetals superiors segons la seva grandària i l’es-
tructura de la tija:

• Les herbes tenen una tija verda i tendra (herbàcia) o gairebé no en tenen.
Són anuals o bianuals. Són exemples: les ortigues, les violes, la menta, etc.

• Els arbusts es ramifiquen des del terra i, per tant, no tenen una tija princi-
pal. Les diferents tiges són rígides i llenyoses. Arriben fins a 2 m d’alçada.
Són exemples: el garric i el llentiscle.

• Els arbres tenen la tija transformada en un tronc. Normalment les bran-
ques apareixen a la part més alta del tronc. L’alçada dels arbres pot ser
molt variada. Per exemple, les sequoies de l’Amèrica del Nord poden
arribar a tenir més de 50 m d’alçada.

Gimnospermes

Dins el grup de les gimnos-
permes trobem arbres de mida
gran com els pins, els avets, els
cedres i els xiprers, i arbusts com
les efedres i el ginebró.

Les gimnospermes formen
boscos de fulla perenne a les
zones temperades de l’hemis-
feri Nord, on ocupen grans ex-
tensions. Aquests boscos tenen
una gran importància econò-
mica perquè donen molta fus-
ta. Per exemple, dels boscos
de pins se n’aprofita la fusta i
la resina, i de les pinyes del 
pi pinyoner s’obtenen els pi-
nyons.

3.3. Els vegetals superiors

Els vegetals superiors poden ser
anuals, si només viuen un any, bia-
nuals, si viuen dos anys, i perennes, si
viuen més de dos anys.

Els cedres són arbres del grup de les
gimnospermes.

Les gimnospermes van formar la ma-
jor part dels boscos de la Terra fa uns
130 milions d’anys, però ara en que-
den unes poques espècies (unes 800).
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Angiospermes 

Les plantes angiospermes constitueixen el grup representat amb més
espècies. 

És format per tot tipus de plantes, des de petites herbes fins a grans 
arbres que poden ser tant de fulla perenne com de fulla caduca. Els arbres
de fulla perenne conserven les fulles tot l’any, encara que les van canviant.
Els arbres de fulla caduca perden totes les fulles a l’hivern com a resultat
d’una adaptació al fred i les recuperen a la primavera.

Estan àmpliament distribuïdes per tots els biomes de la Terra, on for-
men part dels boscos caducifolis, mediterranis, d’alta muntanya, etc. En
cada cas i segons les condicions ambientals, presenten adaptacions per viu-
re en un indret concret. Per exemple, les alzines que viuen en zones seques
tenen les fulles petites i endurides per evitar perdre massa aigua quan trans-
piren. En canvi, com que les plantes tropicals viuen en zones molt humides,
tenen les fulles grosses per facilitar la transpiració.

L’únic lloc de la Terra on no hi ha angiospermes és a les zones polars,
perquè no resisteixen les baixes temperatures que hi ha.

b)

a) A la tardor les fulles canvien de color abans de caure de l’ar-
bre. 

b) A la primavera les fulles apareixen de nou amb el seu color
verd característic.

9. Classifica les plantes següents en herbes, ar-
busts o arbres: farigola, avet, xiprer, romaní,
roure, maduixa, garric i julivert. 

10. Quines plantes superiors formen grans boscos
de fulla perenne? A quina zona de la Terra són
més abundants?

a)



Els vegetals superiors desenvolupen unes estructures reproductores espe-
cials, les llavors, que els permeten no dependre de l’aigua en la repro-
ducció.

Gimnospermes

En les gimnospermes la reproducció es realitza mitjançant els cons mas-
culins, que produeixen el pol·len, i els cons femenins, que contenen els
òvuls. 

Per exemple, en els pins, els cons masculins s’agrupen a les branques.
En canvi, els cons femenins es troben a l’àpex de les branques. Els cons
són petits i queden amagats entre les fulles, per això són difícils de veure.

La fecundació es produeix quan el pol·len d’un con masculí arriba a un
con femení. Un cop produïda la fecundació, els cons femenins es transfor-
men en les pinyes, on es formen les llavors. 

En la majoria dels pins, les llavors desenvolupen unes petites ales i,
quan les pinyes s’obren, cauen i són dispersades pel vent.

Les pinyes no es consideren un fruit perquè no tanquen les llavors. La
paraula gimnosperma vol dir precisament això: ‘llavors nues’.
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3.4. La reproducció en els vegetals superiors

Branques d’un pi en època de repro-
ducció

Con femení
de l’any anterior
(pinya)

Llavor

Ala

Cons femenins

Cons
masculins

Cicle reproductor d’una gimnosperma (pi)

Cons masculins

Con femení

Òvuls

Llavor

Embrió Esquama

Llavor
alada

Pol·linització

Germinació

Fecundació

Grans
de pol·len

Ala
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Angiospermes

Les angiospermes es poden reproduir mitjançant flors unisexuals o bé amb
flors hermafrodites.

Les flors hermafrodites contenen alhora l’aparell reproductor masculí i
l’aparell femení de la planta. Estan formades per:

• Els sèpals, que formen un recep-
tacle anomenat calze, el qual té
la funció de protegir les altres
parts de la flor. 

• Els pètals, que formen la co-
rol·la, tenen la funció de prote-
gir el pistil i els estams. Poden
ser grans i de colors vistosos per
atraure els insectes.

• El pistil és l’òrgan femení de la
flor. Conté l’ovari, on hi ha els
òvuls que seran fecundats pel
pol·len.

• Els estams són els òrgans mas-
culins on es produeix el pol·len.

La pol·linització és el procés pel qual el pol·len és transportat
fins a un pistil.

La pol·linització es realitza generalment pel vent o pels animals.

• Les plantes que pol·linitzen mitjançant el vent normalment no te-
nen flors vistoses; per facilitar la sortida del pol·len, els estams
sobresurten de la flor.

• Les plantes que pol·linitzen mitjançant els animals tenen flors
molt vistoses, per atraure’ls, amb pètals grans i de colors llam-
pants. Algunes, fins i tot, desprenen olors fortes.

Molts tipus d’insectes, ocells com el colibrí o petits mamífers
com el ratpenat, són alguns exemples d’animals que ajuden a la
pol·linització.

Parts d’una flor hermafrodita

Les flors unisexuals són les que 
tenen només un tipus de cèl·lules
reproductores, o bé femenines, o bé
masculines.

Estigma

Estil

Ovari

Òvuls

Pistil

Pètal
(corol·la)

Sèpal
(calze)

Filament

Antera

Estams sobresortint de les flors

Estam



La fecundació en les flors de les angiospermes es realitza quan els
grans de pol·len germinen en arribar al pistil i fecunden els òvuls. De cada
òvul fecundat s’origina una llavor i la resta del pistil es transforma en un
fruit que conté les llavors en el seu interior.

La paraula angiosperma vol dir ‘llavor recoberta’.

El fruit pot ser carnós i de colors llampants, per atraure els ocells que
se’l vénen a menjar. Altres fruits, com l’avellana, tenen una coberta dura
que protegeix les llavors fins que les condicions ambientals són favorables
per a la germinació.

La germinació és l’origen d’una
nova planta a partir de la llavor. El
primer que surt de la llavor és la 
radícula, que donarà lloc a l’arrel, i
després surten unes fulletes, els co-
tilèdons. Mentre la radícula creix cap
a l’interior del sòl, els cotilèdons
creixen cap a l’exterior. L’albumen
és el teixit que nodreix els cotilèdons
i la radícula durant el seu creixement.
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La quantitat de llavors d’un fruit
depèn del nombre d’òvuls del pistil
que hagin estat fecundats.

Parts d’una llavor

Cicle reproductor d’una angiosperma (pomera)

Pistil

Gra 
de pol·len

F
ec

u
n

d
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ió

Òvul

Ovari

Sac embrionari

Radícula Llavors Pericarpi

Llavor

Cotilèdons

Formació
del fruit

Germinació

Pol·linització

Teguments
Albumen

Radícula

Cotilèdons

La part carnosa dels fruits, el meso-
carpi, és un aliment molt apreciat pels
animals. Es mengen el fruit i amb els
excrements alliberen les llavors en al-
tres indrets; així faciliten la dispersió
de la planta.

Llavors

Endocarpi

Mesocarpi

Epicarpi
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Altres formes de reproducció

Molts vegetals superiors tenen altres sistemes de reproducció en els quals
no intervenen les llavors. 

• Estolons. Són tiges molt primes que surten de la planta i s’arrosseguen
per sobre del sòl fins que es fixen i formen una nova planta. La planta de
la maduixa creix pel terra d’aquesta manera.

• Rizomes. Són tiges gruixudes que creixen horitzontals per sota del sòl i
de les quals surten altres tiges que formen noves plantes. La canya n’és
un exemple.

• Tubercles. Són engruiximents subterranis que contenen borrons o gem-
mes, que quan es planten donen noves plantes. Són tubercles la patata i
el moniato.

• Bulbs. Són gemmes subterrànies on s’acumulen substàncies de reserva.
Poden romandre soterrades tot l’hivern i donar lloc a una nova planta a la
primavera. Així ho fan els alls i les cebes.

Maduixa

Canya Patata All

11. En què es diferencien les flors d’un avet i les
d’un cirerer? Fes servir dibuixos per explicar-ho.

12. Com es forma una pinya? Per què no és un
fruit?

13. Quin avantatge tenen les flors amb estams
molt llargs?

14. Explica si en aquestes formes de reproducció
de les plantes intervenen les llavors o no:

a) La planta de la canya de sucre forma noves
plantes que surten dels rizomes.

b) Si plantem un pinyó naixerà un pi.
c) Si deixem una patata molt de temps en un lloc

humit, hi veurem sortir unes gemmes.

Estoló

Rizoma

Tubercles

Bulb
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Com has vist a l’inici de la unitat, des de l’antiguitat l’ésser humà ha em-
prat els vegetals per alimentar-se. Dels productes vegetals, en general, no-
més consumim la part més nutritiva. La llavor dels vegetals és l’òrgan més
ric en reserves, perquè ha de nodrir l’embrió que formarà una nova planta.
Els tubercles, els rizomes i els bulbs també tenen moltes substàncies nutri-
tives, com també algunes arrels (la de la pastanaga, la del nap, etc.).
Aquests òrgans resisteixen l’hivern i quan arriba la primavera les reserves
que contenen permeten el creixement d’una nova planta.

Els fruits, secs o carnosos, també són una font de reserves; les tiges, en
canvi, no acumulen reserves, excepte la canya de sucre. Les fulles que nor-
malment consumim com a verdures són útils perquè contenen fibres vege-
tals, que ajuden en la formació de la femta, i una gran quantitat d’aigua i
sals minerals.

Altres vegetals s’utilitzen com a condiments (taperera i safrà), com a
begudes (cafè i te) i  com a plantes medicinals (farigola i camamilla).

Alguns dels productes vegetals d’origen mediterrani més comuns en la nostra alimentació
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3.5. Els aliments d’origen vegetal

A Egipte, dins les tombes dels fa-
raons i enmig de nombrosos tresors,
s’han trobat grans quantitats de ce-
reals.

De les oliveres, se n’aprofiten els fruits,
les olives, per elaborar oli de taula i al-
gunes margarines.

15. Per quin motiu la llavor és l’òrgan més nutritiu
del vegetal? Quina part de la llavor creus que
està relacionada amb aquesta funció? Per què?

16. Per què creus que els bulbs dels porros i de les
cebes s’utilitzen amb tanta freqüència en la dieta
mediterrània? Digues-ne dos possibles motius.

17. Relaciona els vegetals descrits a la taula amb
aquests aliments: amanides, sopes, fruita, be-
gudes i condiments.

llentia llavor (cuita)

rave tubercle amanides (cru) 

porro bulb verdures i sopes

maduixa fruit fruita i melmelades

julivert tija i fulles aromatitzant

endívia fulles amanides (crua)

pastanaga arrel verdures o amanides

xicoira arrel com a succedani del cafè (torrada)

Vegetal Part del vegetal utilitzada Ús alimentari
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Sabies que les pinyes s’obren i es tanquen segons
la humitat de l’aire? 

Fes una experiència. Si vas a un bosc i reculls pinyes tancades, posa-les
al sol i veuràs com després d’uns dies s’obren. Si, en canvi, reculls pi-
nyes obertes, posa-les dretes en un plat amb una mica d’aigua i veuràs
com es tanquen.

Aquesta és una adaptació que tenen les pinyes a obrir-se només quan
l’ambient és sec, perquè així el vent s’endú les llavors més lluny. En
canvi, si s’obrissin quan l’ambient és molt humit o plujós, totes les lla-
vors caurien directament sota l’arbre i no s’afavoriria la dispersió.

Sabies que es projecta l’estudi
d’unes 10 000 espècies de
l’Amazònia? 
La major part són espècies vegetals amb les quals es po-
drien fabricar medicaments per lluitar contra moltes ma-
lalties. Hi ha, però, moltes dificultats per fer-ho, ja que
actualment s’està produint una ràpida destrucció de la
selva de l’Amazònia, on s’arriben a tallar 1300 arbres
per minut. Fins fa poc temps el Govern brasiler promo-
cionava aquesta destrucció i donava subvencions per
cremar els boscos amb l’objectiu d’obtenir-ne fusta ba-
rata, fer-hi carreteres o portar-hi a terme extraccions de
minerals.

Sabies que algunes plantes es
comuniquen?
Alguns arbres, quan tenen a prop animals que es volen menjar les fulles,
alliberen unes substàncies a l’aire que arriben als altres arbres i els «avi-
sen». Quan els altres arbres reben aquestes substàncies, les seves fulles ad-
quireixen un gust molt desagradable i així no se les mengen.

Pinya

Tala d’arbres a l’Amazònia
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Amb l’ajut del mapa conceptual respon les qüestions següents:

1. En quins dos grans grups es classifiquen els
vegetals? En què es diferencien?

2. Digues una semblança i una diferència entre
la molsa i la falguera.

3. Busca una semblança i una diferència entre
les gimnospermes i les angiospermes.

pinyes fruitsvasos conductors

Els vegetals

autòtrofs

fotosíntesi

criptògames espermatòfits

espores llavors

càpsules sorus gimnospermes angiospermes

cons i llavors
lliures

flors i llavors
protegides

molses falgueres

són

perquè fan la

es classifiquen en

es reprodueixen per es reprodueixen per

en i són

a les a les amb amb

sense amb

que formen que formen

CORMÒFITS
(arrel, tija i fulles)



posa't
en marxa!

1. Fes una definició breu de: fotosíntesi, saba
bruta, molsa, pinya de pi, pol·linització, tija i
estams. Compara-ho amb les descripcions que
vas fer en iniciar la unitat didàctica. S’assemblen
o són molt diferents? 

2. Per què diem que els grans boscos són els pul-
mons de l’atmosfera?

3. Si algú descobrís una substància que pogués
destruir la clorofil·la dels vegetals, tindria a les
mans una arma perillosa? Per què? Digues-ne
com a mínim dos motius.

4. Explica per què no és convenient tenir plantes
grans a les habitacions on dormim. 

5. Digues una semblança i una diferència entre la
fotosíntesi i la respiració en els vegetals.

6. Per què les molses són tan importants en l’àm-
bit ecològic?

7. Quina diferència hi ha en la reproducció d’una
molsa amb esporòfits o amb propàguls. Explica
com es desenvolupa en cada cas.

8. Dibuixa una falguera i indica-hi les parts.

9. Fes un diagrama del cicle reproductor d’una
falguera a partir de la informació del llibre.

10. Quina és la diferència entre un arbre i un ar-
bust? Proposa un exemple de cada.

11. Quines diferències hi ha entre l’estructura del
tal·lus i l’estructura del corm?

12. Què vol dir la paraula gimnospermes?

13. Què tenen en comú els vegetals següents: ce-
dre, xiprer, efedre i ginebró? En què es dife-
rencien? Busca informació amb fotografies i
dibuixos i fes-ne un informe.

14. Quina característica tenen les plantes supe-
riors que permet que es reprodueixin amb in-
dependència de l’aigua?

15. Explica en què consisteix la reproducció en
una gimnosperma.

16. Què vol dir flor unisexual? I flor hermafro-
dita?

17. Quina funció tenen els sèpals d’una flor her-
mafrodita? I els pètals?

18. Mirant l’esquema del cicle reproductor d’una
angiosperma digues quines són les quatre fa-
ses més importants d’aquest procés.

19. Dels fruits següents, quins són carnosos i quins
són secs? Gla, avellana, pera, ametlla, pruna, al-
bercoc i préssec.

20. Quina pot ser la finalitat dels fruits carnosos?
I les cobertes dures d’alguns fruits com les
avellanes?

21. Coneixes algun bulb que es pugui menjar? Per
a què serveixen els bulbs?

22. Descriu cinc vegetals que tinguin les llavors
comestibles.
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