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CARACTERCARACTER ÍÍSTIQUES ANIMALSSTIQUES ANIMALS

Un ésser pluricel·lular

Un ésser eucariota

Un ésser amb teixits i alguns amb
òrgans aparells i sistemes .

Un ésser heteròtrof que s’alimenta
d’altres éssers vius. 

Un ésser que es desplaça amb
algunes excepcions. 



CLASSIFICACICLASSIFICACI ÓÓ DELS ANIMALSDELS ANIMALS

VERTEBRATSVERTEBRATS
Animals que tenen
un esquelet
intern ,amb
columna 
vertebral formada
per ossos.

INVERTEBRATSINVERTEBRATS
Animals que no
tenen columna 
vertebral encara
que poden tenir
algun tipus
d’esquelet intern
o extern mai
format per ossos .



CARACTERÍSTIQUES DELS 
ANIMALS INVERTEBRATS

MMÉÉS COMUNESS COMUNES
--No No tenentenen columna vertebral ni columna vertebral ni 
esqueletesquelet internintern..
-- IndividusIndividus ambamb simetriasimetria radial i radial i 
bilateral.bilateral.
-- Experimenten metamorfosi.Experimenten metamorfosi.
-- CossosCossos formatsformats perper teixitsteixits
-- Cos Cos toutou i i moltesmoltes vegadesvegades
protegitprotegit perper un un esqueletesquelet externextern
((exosqueletexosquelet))

És difícil trobar característiques compartides per tots els
invertebrats, es tracta d’un grup molt divers.



ElsEls porpor íífersfers : : caractercaracter íístiquesstiques

Esponges

Porus

Òscul

CanalsCavitat
atrial

No tenen ni òrgans ni aparells
Cos bla i perforat per porus
Són marines
No es poden moure viuen fixes
S’alimenten i respiren gràcies
a l’aigua
Reproducció sexual per larves
i asexual per fragmentació

Aigua + nutrients

Aigua



Medusa

Pòlip
Formes d’organització

Coralls

- Senzills, amb òrgans
simples
- Cos bla, translúcid,en
forma de sac i amb
tentacles
- Simetria radial
- Carnívors
- Poden viure fixos al 

fons o  surant
- S’alimenten i  

respiren dins l’aigua
- En el seu cicle vital 
tenen dues fase pòlip i 
medusa.

Tentacles
(urticants) 

Medusa

ElsEls celenteratscelenterats : : CaracterCaracter íístiquesstiques



Cucs més senzills

Cos pla

Dividit en segments

Hermafrodites

Platihelmints
Cos cilíndric

Sense dividir en anells

Sense òrgans

respiratoris

Exemples: triquina 

i cucs intestinals

Nematodes

Paret del cos

Tub digestiu

Quetes
Cos cilíndric

Dividit en anells

Hermafrodites

i amb sexes

separats

Anèl·lids

Tènia (paràsit)

Anells

Clitel

Cap

Cuc de terra

ClassificaciClassificaci óó i i caractercaracter íístiquesstiques delsdels cucscucs

Simetria bilateral
Cos tou

Sense esquelet
Forma allargada

Respiren per la pell

Viuen en tots els medis
Reproducció asexual per fragmentació



CaracterCaracter íístiquesstiques delsdels molmol ··luscsluscs
Simetria bilateral
Cos tou
Molts tenen una closca
Quasi tots aquàtics
Carnívors / herbívors
Pulmons (terrestres)
Brànquies (aquàtics)
Reproducció sexual
Metamorfosi
Alguns hermafrodites

Conquilla

Massa visceral

Valves

Estómac

Pulmó

Ulls

Boca

Ràdula

Cap

Peu



TIPUS DE MOL·LUSCS

BIVALVES
La seva closca
està formada
per 2 valves .
Són marins .
Respiren per
brànquies. 
S’alimenten
filtrant l’aigua .
Tenen un petit
peu . Ostres,  
cloïsses …

GASTRÒPODES
Aquàtics i 
terrestres . Grup
més extens. Tenen
Un cap amb 4
tentacles i un peu
a la part ventral
del cos que els
permet reptar . La 
seva closca té
forma d’espiral. 
Caragol, llimac, 

pagellides …

CEFALÒPODES
Marins . El seu   
peu està conver -
tit en tentacles
que surten del
cap i envolten la
boca. No tenen
una closca sinó
una peça interna
dura i menuda. 
Calamars, pops

sípies …



ClassificaciClassificaci óó delsdels molmol ··luscsluscs

Cargol terrestre

Llimac

Pagellida

Musclo

Petxina de pelegrí

Cefalòpodes

Bivalves

Pop

Sípia

Gasteròpodes

Nàutil



CaracterCaracter íístiquesstiques delsdels artròpodesartròpodes

Abdomen

Tòrax Cap

Potes

Ales

Antenes

Cefalotòrax

Quelícers Pedipalps

Simetria bilateral
Esquelet extern de
quitina (=armadura)
Viuen en tots els medis
Alimentació variada
Tràquees (terrestres)
Brànquies (aquàtics)
Reproducció sexual, 
fecundació interna
Muda i metamorfosi

Ull compost

Ocels

Peces bucals

Cos Cos dividitdividit en en capcap, , tòraxtòrax i abdomen i abdomen 
AlgunsAlguns capcap i i tòraxtòrax junts:cefalotòraxjunts:cefalotòrax
ApApèèndixndix articulatsarticulats: potes, : potes, alesales, , antenesantenes



ArAr ààcnidscnids

CrustacisCrustacis

ClassificaciClassificaci óó delsdels artròpodesartròpodes

MiriMiri ààpodespodes

InsectesInsectes



Els Aràcnids
--SSóónn terrestresterrestres i i solensolen viureviure en en regionsregions
seques i seques i ccààlideslides ..
-- Al Al cefalotòraxcefalotòrax tenentenen 2 2 quelquel íícerscers perper
menjarmenjar i i 2 2 pedipalpspedipalps ambamb funcifunci óó
defensivadefensiva i i ttààctilctil i i 4 4 parellsparells de potesde potes
-- Respiren Respiren perper trtr ààqueesquees ..
-- SSóónn carncarn íívorsvors ..
--Es Es reprodueixenreprodueixen sexualmentsexualment , , tenentenen
sexessexes separatsseparats, , ssóónn ovov ííparspars o o 
ovovivovoviv ííparspars ..
-- No presenten No presenten metamorfosi.metamorfosi.
-- SSóónn ararààcnidscnids les les aranyesaranyes , , elsels ààcarscars ii
elsels escorpinsescorpins

Abdomen
Cefalotòrax

QuelícersPedipalps



Els Crustacis

-Quasi tots sQuasi tots sóón n marins marins ((llamllam ààntol,ntol,
gamba, percebegamba, percebe ...), ...), alguns dalguns d ’’aiguaaigua
doldol çça a ((cranc de riucranc de riu ) i uns pocs ) i uns pocs 
terrestresterrestres ((someretessomeretes ).).
--Cos dividit cap, tòrax i abdomenCos dividit cap, tòrax i abdomen . . 
MoltsMolts tenen tenen cefalotòrax.cefalotòrax.
--Al Al capcap tenen tenen dos parells ddos parells d ’’antenesantenes , , 
un parell dun parell d ’’ulls i mandulls i mand ííbules bules 
mastegadoresmastegadores . Al . Al tòrax cinc parells tòrax cinc parells 
de potes. Lde potes. L ’’abdomen abdomen éés segmentats segmentat ..
--Respiren per brRespiren per br àànquies o a travnquies o a trav éés s 
de la superfde la superf íície del cos.cie del cos.
--SSóón n carncarn íívorsvors , però , però nn’’hi ha hi ha dede
filtradorsfiltradors i de i de parpar ààsitssits ..
--Es Es reprodueixen sexualmentreprodueixen sexualment
-- Presenten Presenten metamorfosimetamorfosi ..

Cefalotòrax Abdomen
Antenes

Ulls

Potes



Els Miriàpodes
--SSóónn terrestreterrestre s i s i viuenviuen a a llocsllocs foscsfoscs
i i humitshumits ..
--Cos Cos allargatallargat , , constituconstituïïtt perper un un capcap
i un i un tronctronc , , formatformat perper un nombre un nombre 
variable variable de de segmentssegments ..
--A A cada cada segmentsegment poden presentar poden presentar 
un o dos un o dos parellsparells de potesde potes . . 
--Al Al capcap tenentenen un un parellparell dd’’antenesantenes , , 
ullsulls simples i una bocasimples i una boca ..
-- RespirenRespiren perper trtr ààqueesquees
--AlimentaciAlimentacióó variada poden variada poden ééssersser
carncarn íívorsvors oo herbherb íívorsvors ..
--Es Es reprodueixenreprodueixen sexualmentsexualment , , tenentenen
sexessexes separatsseparats ..
-- No presenten No presenten metamorfosimetamorfosi ..
--SSóónn mirimiriààpodespodes elsels centpeuscentpeus i i elsels
milpeusmilpeus

Antenes

Potes
Boca

Tronc

Cap

Segments



Els insectes
� Grup més important d’artròpodes pel gran nombre 

d’espècies que compren.
� Viuen en ambients terrestres i d’aigua dolça . No hi

ha insectes marins.
� Al cap tenen els ulls (un parell d’ulls compostos i 

dos o tres ocels), i les dues antenes que 
compleixen una funció olfactiva i tàctil .

� L’estructura de la seva boca depèn de la seva
alimentació

Boca mastegadora Boca xucladora Boca mastegadora
llepadora

Boca picadora
xucladora



Abdomen

Tòrax Cap

Potes

Ales

Antenes

-Al cap ulls i 2 antenes
-Al tòrax 2 parells
d’ales i 3 parells de
potes articulades
-Abdomen segmentat
sense apèndix
- Herbívors i carnívors
- Reproducció sexual, 
sexes diferenciats
- Metamorfosi

Ull compost

Ocels

Peces bucals

Cos Cos dividitdividit en en capcap, , tòraxtòrax i abdomen i abdomen 
ApApèèndixndix articulatsarticulats: potes, : potes, alesales, , antenesantenes

Els insectes



La metamorfosi de la papallona monarca

FIFI



Tipus d’insectes

Himenòpters

Dermàpters

Lepidòpters

Dípters

Ortòpters

Coleòpters

Heteròpters

Odonats Sifonàpters



CaracterCaracter íístiquesstiques delsdels equinodermsequinoderms
-Simetria radial
-Esquelet intern,
plaques i espines
cobertes de pell
-No tenen un cap
diferenciat ,boca
a la part inferior
-Tenen òrgans i 
aparells exclusius
-Marins
-Carnívors
- Respiren per la
pell
-Reproducció
sexual i asexual
- Metamorfosi

Plans de simetria

Aparell ambulacral

Peus ambulacrals

Braços



ClassificaciClassificaci óó delsdels equinodermsequinoderms

Equinoïdeus Ofiuroïdeus

CrinoïdeusHoloturioïdeusAsteroïdeus

Garotes o eriçons de mar Falses estrelles

Estrelles de mar
Cogombres de mar Clavellines

o lliris de mar


