
ELS  ANIMALS ELS  ANIMALS 
VERTEBRATSVERTEBRATS

I.E.S. Josep Font i TriesI.E.S. Josep Font i Tries
ÀÀrea: Cirea: Cièències de la Naturalesancies de la Naturalesa



�� 11..-- QuQuèè éés un animal vertebrat? s un animal vertebrat? 
CaracterCaracteríístiquesstiques

�� 2.2.-- Vertebrats: classificaciVertebrats: classificacióó..

2.1.2.1.-- Els MamEls Mamíífers   fers   

2.2.2.2.-- Els OcellsEls Ocells

2.3.2.3.-- Els REls Rèèptilsptils

2.4.2.4.-- Els AmfibisEls Amfibis

2.5.2.5.-- Els PeixosEls Peixos



1. QU1. QUÈÈ ÉÉS UN ANIMAL VERTEBRAT?S UN ANIMAL VERTEBRAT?

Animals que tenen un esqueletesquelet internintern , endosqueletendosquelet ,
del qual forma part la columna vertebralcolumna vertebral .

Tenen el cos dividit en tres parts: cap tronc i coatres parts: cap tronc i coa .

Tenen extremitats articulades: potes, ales o aletesextremitats articulades: potes, ales o aletes . 

Tenen un sistema nervisistema nervi óóss molt desenvolupatmolt desenvolupat . 
LL’’element principalelement principal és l’encenc èèfalfal , al cap protegit pel
crani. Al cap es concentren els òrgans dels sentits.

Presenten simetria bilateralsimetria bilateral
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2.- VERTEBRATS: CLASSIFICACIÓ

PEIXOSPEIXOS: Animals aquaqu ààticstics , amb aletesaletes , el cos
cobert d’escatesescates i brbr àànquiesnquies . Són ovov ííparspars .

AMFIBISAMFIBIS: Són terrestres i aquterrestres i aqu ààticstics . Tenen la 
pell nuapell nua , quatre potesquatre potes i pulmonspulmons . Són ovov ííparspars .

RRÈÈPTILSPTILS: Animals terrestresterrestres , amb escates,potesescates,potes i 
pulmonspulmons . Són ovov ííparspars .

OCELLSOCELLS: Animals terrestresterrestres , amb alesales, becbec ,el cos 
cobert de plomes i pulmonsplomes i pulmons . Normalment voladorsvoladors i
són ovov ííparspars .

MAMMAMÍÍFERSFERS: Animals majoritmajorit ààriament terrestresriament terrestres .
Tenen ppèèll , , dentaduradentadura , , pulmonspulmons i i mamellesmamelles .
Són vivviv ííparspars



ClassificaciClassificaci óó dels vertebratsdels vertebrats
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2.1.2.1.-- ELS MAMELS MAM ÍÍFERS: EL SEU COSFERS: EL SEU COS
�� Animals majoritAnimals majoritààriamentriament terrestresterrestres ..
�� El seu El seu cap cap estestàà unit al tronc pel collunit al tronc pel coll . La seva . La seva 

columna vertebralcolumna vertebral éés s molt llargamolt llarga i i continua foracontinua fora del del 
cos cos formant una coaformant una coa ..

�� TenenTenen orellesorelles ..
�� TenenTenen elel cos cobert de pcos cobert de p èèll ..
�� Tenen els Tenen els òrgans dels sentits moltòrgans dels sentits molt desenvolupatsdesenvolupats ..
�� La seva La seva bocaboca presenta presenta llavisllavis , , dents dents per tallar i per tallar i 

queixalsqueixals per triturar lper triturar l’’aliment.aliment.
�� Tenen Tenen quatre extremitatsquatre extremitats adaptades al tipus de adaptades al tipus de 

locomocilocomocióó . . 
�� Tenen nombroses Tenen nombroses glgl ààndulesndules com les com les mammam ààriesries o les o les 

sudorsudor ííparespares ..
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2.1.2.1.-- ELS MAMELS MAM ÍÍFERS:LES SEVES FUNCIONSFERS:LES SEVES FUNCIONS

�� SSóón n homeotermshomeoterms ((sang calentasang calenta ) s) sóón capan capaçços os 
de mantenir la de mantenir la temperaturatemperatura del seu cos del seu cos 
constantconstant ..

�� Respiren per pulmons.Respiren per pulmons.
�� AlimentaciAlimentaci óó variadavariada . Poden . Poden éésser carnsser carníívors, vors, 

insectinsectíívors, herbvors, herbíívors ...vors ...
�� La La fecundacifecundaci óó éés internas interna mascle i femella mascle i femella 

copulen. Els copulen. Els embrions i fetus es embrions i fetus es 
desenvolupen dins de la maredesenvolupen dins de la mare , s, sóón n vivviv ííparspars . . 
La La femella pareixfemella pareix les cries i les cries i desprdespr éés les s les 
continua cuidant i les alletacontinua cuidant i les alleta amb les amb les 
mamelles  fins que smamelles  fins que sóón independentsn independents



MonotremesMonotremes (prototeris(prototeris ): 
ornitorinc. Són ovípars

Marsupials: Marsupials: cangurs, coales. cangurs, coales. 
Es desenvolupen a la bossa Es desenvolupen a la bossa 
marsupialmarsupial

PlacentarisPlacentaris (euteris)(euteris): : moixos... moixos... 
Es desenvolupen dins el ventre Es desenvolupen dins el ventre 
maternmatern

ClassificaciClassificaci óó dels mamdels mam íífersfers



Classificació

LL’é’ésser humsser hum àà

�� No tenim coaNo tenim coa
�� Quatre extremitatsQuatre extremitats
�� Postura erectaPostura erecta
�� BBíípedespedes
�� Poc pPoc p èèll
�� GlGlààndules sudorndules sudor ííparespares
�� GlGlààndules mamndules mam ààriesries
�� Nounats molt indefensosNounats molt indefensos
�� Cervell molt desenvolupatCervell molt desenvolupat
�� ComunicaciComunicaci óó: diferents : diferents 
llenguatgesllenguatges



�� SSóón n animals terrestresanimals terrestres ..
�� TenenTenen elel cos cobert de plomescos cobert de plomes
�� TenenTenen un un collcoll que uneix el cap amb el tronc; que uneix el cap amb el tronc; 

�� Extremitats anteriors (ales)Extremitats anteriors (ales) i posteriorsi posteriors ((potes)potes)
acabades en quatre dits tres davant i un darrere.acabades en quatre dits tres davant i un darrere.

�� La boca es prolonga en un La boca es prolonga en un bec cornibec corni
�� Darrere i davall de cada ullDarrere i davall de cada ull hi ha una hi ha una orella coberta orella coberta 

per plomesper plomes ; i els ; i els ullsulls protegits per parpelles i una protegits per parpelles i una 
membranamembrana nictitant semitransparent horitzontal.nictitant semitransparent horitzontal.

�� Posseeixen un Posseeixen un cos aerodincos aerodinààmicmic. Els . Els ossosossos ssóón n buitsbuits , , 
perquperquèè siguin msiguin méés lleugerss lleugers

2.2.2.2.-- ELS OCELLS: EL SEU COSELS OCELLS: EL SEU COS
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�� SSóón n homeoterms (sang calenta)homeoterms (sang calenta) ssóón capan capaçços os 
de mantenir la de mantenir la temperatura temperatura del seu cos del seu cos 
constantconstant ..

�� La seva La seva alimentacialimentaci óó éés s variadavariada : altres : altres 
animals,vegetals ..., i animals,vegetals ..., i depdep èènn de la forma de la forma del del 
seu bec.seu bec.

�� Respiren per pulmonsRespiren per pulmons , que estan , que estan connectatsconnectats
a unes cavitats plenes da unes cavitats plenes d’’aire , aire , els sacs aerisels sacs aeris , , 
que afavoreixen la respiracique afavoreixen la respiracióó i a manteniri a mantenir--se en se en 
volvol

�� La La fecundacifecundaci óó éés s internainterna . S. Sóón n ovov ííparspars , , 
neixen dneixen d’’ous que sous que s’’incuben fins que neix el poll.incuben fins que neix el poll.

2.2.2.2.-- ELS OCELLS: EL SEU COSELS OCELLS: EL SEU COS



Aligot. Bec corbat i fort. 
Caça preses i esquinça 
la carn.

Oreneta. Bec curt i de 
gran obertura. Captura 
insectes mentre vola.

Bernat. Bec llarg i 
punxegut. Pesca peixos 
en aigües
poc fondes.

Ànec. Bec pla i ample. Filtra 
l’aigua i en retél’aliment.

Gall. Bec curt i 
fort. S’alimenta 
de gra que ha 
de trencar.

El bec dels ocellsEl bec dels ocells



2.3.2.3.-- ELS RELS RÈÈPTILS: EL SEU COSPTILS: EL SEU COS

�� SSóón animals n animals terrestresterrestres encara que nencara que n’’hi ha hi ha 
algunes algunes excepcions excepcions (tortugues, serps).(tortugues, serps).

�� Tenen Tenen quatre extremitats en forma de potesquatre extremitats en forma de potes
per desplaper desplaççarar--se (se (exceptuant les serpsexceptuant les serps ).).

�� Tenen la Tenen la pell coberta dpell coberta d ’’escates i enduridaescates i endurida . . 
Les Les serps serps la tenen la tenen llisallisa i la muden en cri la muden en crééixer; i ixer; i 
les les tortuguestortugues han desenvolupat una han desenvolupat una closcaclosca..
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�� NoNo ssóón capan capaçços deos de mantenir la temperaturamantenir la temperatura del seu del seu 
cos:cos:poiquilotermspoiquiloterms ((animals de animals de sang fredasang freda ).).

�� Respiren per pulmonsRespiren per pulmons ..

�� SSóón n ovov ííparspars i la seva i la seva fecundacifecundaci óó éés s internainterna . Els ous . Els ous 
no sno sóón incubats. n incubats. Algunes serpsAlgunes serps ssóón n ovovivovoviv ííparespares ..

�� La seva La seva alimentacialimentaci óó ééss variadavariada : depredadors : depredadors 
dd’’insectes, altres animals, vegetals o restes insectes, altres animals, vegetals o restes 
orgorgààniques ...La major part sniques ...La major part sóón n carncarn íívorsvors ..

�� DiferenciamDiferenciam quatre grupsquatre grups : : sauressaures (dragons (dragons 
sargantanes,llangardaixos i camaleons), sargantanes,llangardaixos i camaleons), ofidisofidis
(serps), (serps), quelonisquelonis (tortugues) i (tortugues) i crocodilianscrocodilians (cocodrils (cocodrils 
i caimans).i caimans).

2.3.2.3.-- ELS RELS RÈÈPTILS: FUNCIONSPTILS: FUNCIONS



Embrió

Sac vitel·lí

Sac 
amniòtic 

Closca 

Sac amb 
substàncies 
de rebuig

CaracterCaracter íístiques dels rstiques dels r èèptilsptils



Ofidis  Saures  

Quelonis  Crocodilians  

ClassificaciClassificaci óó dels rdels r èèptilsptils



�� SSóón animals n animals terrestres terrestres que que passen bonapassen bona part de la part de la 
seva vida seva vida dins de ldins de l’’aiguaaigua..

�� Tenen la Tenen la pell nuapell nua ,,fina i sense recobrimentsfina i sense recobriments ,, ambamb
glglààndules de ndules de mucusmucus que la mantenen que la mantenen humida i humida i 
relliscosarelliscosa . . AlgunsAlguns posseeixen a la pell posseeixen a la pell glgl ààndules ndules 
verinosesverinoses que utilitzen com  a mecanisme de que utilitzen com  a mecanisme de 
defensa. defensa. 

�� Tenen Tenen quatre extremitatsquatre extremitats en forma de en forma de potespotes , els dits , els dits 
de les quals estan units per unes membranes que els de les quals estan units per unes membranes que els 
permet nedar amb eficpermet nedar amb eficààcia. cia. 

�� NN’’hi ha que hi ha que no tenen coa (anurs)no tenen coa (anurs) com granots i com granots i 
calcalààpets, i dpets, i d’’altres que altres que si (urodels)si (urodels) com salamandres com salamandres 
i tritons.i tritons.

2.3.2.3.-- ELS AMFIBIS: EL SEU COSELS AMFIBIS: EL SEU COS
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CaracterCaracter íístiques dels amfibisstiques dels amfibis



Anurs

Urodels

ClassificaciClassificaci óó dels amfibisdels amfibis



�� NoNo ssóón capan capaçços deos de mantenir la temperaturamantenir la temperatura
del seu cos:del seu cos:poiquilotermspoiquiloterms ((animals de animals de sang sang 
fredafreda ). ). No sNo s’’acostumen a viure en llocs freds.acostumen a viure en llocs freds.

�� Els Els adults respiren per pulmons iadults respiren per pulmons i a trava travéés de s de 
la la pellpell . Les . Les larveslarves , els , els capgrossoscapgrossos , s, sóón n 
aquaquààtiques i respiren per tiques i respiren per brbr àànquiesnquies ..

�� La major part sLa major part sóón n carncarn íívorsvors , però els , però els 
capgrossos herbcapgrossos herb íívorsvors ..

�� SSóón n ovov ííparspars . Posen . Posen ous dins lous dins l ’’aiguaaigua , dels , dels 
quals surten unes quals surten unes larveslarves , que es converteixen , que es converteixen 
en en capgrossoscapgrossos , que , que sofriransofriran un procun procéés de s de 
metamorfosimetamorfosi per arribar a la vida adulta. per arribar a la vida adulta. 
AlgunsAlguns com a la salamandra scom a la salamandra sóón n ovovivovoviv ííparspars ..

2.3.2.3.-- ELS AMFIBIS: FUNCIONSELS AMFIBIS: FUNCIONS



La metamorfosi dels amfibisLa metamorfosi dels amfibis

De cada ou surt un capgròs de vida De cada ou surt un capgròs de vida 

aquaquààtica, amb brtica, amb bràànquies i coa.nquies i coa.
La femella pon els ous en lLa femella pon els ous en l’’aigua i aigua i 

el mascle els fecunda.el mascle els fecunda.

Desapareix la coa i les brDesapareix la coa i les bràànquies i nquies i 

desenvolupen les potes.desenvolupen les potes.
El granot adult El granot adult éés de vida terrestre, s de vida terrestre, 

ttéé quatre potes i pulmons.quatre potes i pulmons.



�� SSóón n animals aquanimals aqu ààticstics . Molts s. Molts sóón n marinsmarins i di d’’altres altres 
viuen en viuen en aigaig üües dolceses dolces (rius i llacs).(rius i llacs).

�� La seva La seva pellpell estestàà coberta dcoberta d ’’escatesescates . En alguns . En alguns 
casos estan situades sota denticles (taurons) o casos estan situades sota denticles (taurons) o 
cobertes per una mucositat que fa que la seva pell cobertes per una mucositat que fa que la seva pell 
sigui llisa.sigui llisa.

�� Tenen aletes per nedarTenen aletes per nedar . Aletes dorsals, caudal (coa) . Aletes dorsals, caudal (coa) 
i ventrals. (Hi ha excepcions).i ventrals. (Hi ha excepcions).

�� Tenen bocaTenen boca diferent segons succionin o mosseguin. diferent segons succionin o mosseguin. 
Tenen ullsTenen ulls ben desenvolupats.ben desenvolupats.

�� SSóón n fusiformesfusiformes : cos ample al centre que es va fent : cos ample al centre que es va fent 
extret cap els extrems.extret cap els extrems.

�� Tenen Tenen ll íínea lateral,nea lateral, per detectar les per detectar les vibracionsvibracions ..
�� Molts tenen Molts tenen bufeta natatòriabufeta natatòria per controlar la per controlar la 

profunditatprofunditat ..

2.3.2.3.-- ELS PEIXOS: EL SEU COSELS PEIXOS: EL SEU COS
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CaracterCaracter íístiques del peixosstiques del peixos



�� PoiquilotermsPoiquiloterms , , animals de animals de sang fredasang freda ..
�� RespirenRespiren ll’’oxigen dissolt en loxigen dissolt en l’’aigua a travaigua a travéés de les s de les 

brbr àànquiesnquies ..
�� Els peixos sEls peixos sóónn ovov ííparspars i tenen una i tenen una fecundacifecundaci óó

externaexterna : la femella posa ous dins l: la femella posa ous dins l’’aigua, que saigua, que sóón n 
fecundats pels mascles i dels quals en sortiran les cries fecundats pels mascles i dels quals en sortiran les cries 
(alevins). Però (alevins). Però algunsalguns ssóónn ovovivovoviv ííparspars (taurons). (taurons). En En 
aquest casaquest cas hi haurhi hauràà copulacicopulacióó, la , la fecundacifecundaci óó éés s 
internainterna i despri despréés la femella reten els ous dins el cos.s la femella reten els ous dins el cos.

�� Tenen una Tenen una alimentacialimentaci óó variadavariada . . Filtren aiguaFiltren aigua per per 
obtenir obtenir restes drestes d ’’altres animalsaltres animals , altres mengen , altres mengen alguesalgues
i i altresaltres ssóón n carncarn íívorsvors ..

�� Podem diferenciar Podem diferenciar 2 grups2 grups : els peixos : els peixos ossisossis i els i els 
cartilaginososcartilaginosos

2.3.2.3.-- ELS PEIXOS: FUNCIONSELS PEIXOS: FUNCIONS



Cartilaginosos

Esquelet de cartílag
Esquelet d’os

ClassificaciClassificaci óó del peixosdel peixos


