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Activitats d´investigació sobre invertebrats 

 

Objectiu: 

Conèixer una mica millor el mon dels animals invertebrats. Buscar 

informació sobre aquests grups d´animals, conèixer les seues relacions amb 

el medi i utilitats per a les nostres vides. 

 

Materials: 

Podeu utilitzar aquest document per respondre les preguntes i per ficar la 

informació que trobeu en les vostres investigacions. Recomanem utilitzar 

Internet i pàgines web com aquestes: 

http://xtec.cat/~fturmo/d108/invertebrats.htm 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena10/index_1quincena

10.htm 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_10_animales

_invertebrados/contenido/1q10/pdf/quincena10.pdf 

 

Procediment: 

Per a realitzar aquestes qüestions heu de contestar amb les vostres 

paraules. Podeu buscar informació en Internet, però sense copiar 

simplement. Reviseu l´ortografia i el llenguatge. 

Ací teniu un vídeo per ajudar a preparar-ho tot bé: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1VXK3Csiis 

 

Important. Sempre s´ha de ficar la direcció de la pàgina web on heu vist i 

agafat informació, per exemple: 

 

 

 

 

“L´escorpí comú viu en zones seques i durant el dia s´amaga baix pedres. De normal surt 

a caçar les seues preses (insectes principalment), de nit. 

Aquesta informació l´he vist ací:” 

http://xtec.cat/~fturmo/d108/aracnids/escorpi.htm 
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Calendari de realització: 

Dies Activitats del quadern a realitzar: 
  

  

  

 

 

Part 1: Artròpodes 

 

 

1- Busca informació sobre l´espècie Gerris lacustres. Què tipus 

d´artròpode és?  

 

 

2- Com i a on viu? 
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3- Com pot ser que no s´enfonse a l´aigua? 

 

 

 

 

4- Anem a fer un experiment: 

Els insectes tenen un esquelet extern format per quitina, una substància 

dura i resistent. Al seu torn, la quitina està recoberta per una capa prima 

de cera o de greix que la impermeabilitza (vol dir que no pot passar 

l´aigua). Aquesta impermeabilització és d’una importància vital, 

especialment per als insectes que viuen en contacte amb l’aigua, com el 

sabater (Gerris lacustris).  

Aparentment, podríem dir que el sabater no s’enfonsa a l’aigua perquè 

és un animal molt lleuger, però la realitat és que, per a un animal de la 

mida d’un sabater, l’aigua és molt perillosa, ja que si l’insecte s’arribés a 

mullar no es podria desenganxar de l’aigua.  

 

Anem a construir dos models de “sabaters” 

 

Un model dels dos que construirem ens permetrà observar la diferència 

que hi ha entre un sabater amb les potes impermeabilitzades i un altre 

amb les potes sense impermeabilitzar. 
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Completa la tabla següent: 

 Es manté 
sobre les 

potes abans 
de posar-ho 

a l´aigua 

Sura (flota) 
al principi 

Sura 
després de 
dos minuts 

Sura 
després de 
deu minuts 

Model amb 
les potes 

sense 
encerar 

    

Model amb 
les potes 

encerades 

    

Marca amb una X les caselles del models si es compleix el que s´indica en la fila 

superior. 

Conclusions: 

-Podem dir que la cera impermeabilitza el model de cartolina de la 

mateixa manera que impermeabilitza el cos del insectes? Per què? 

 

 

 

-Què podria passar als insectes com els sabaters si no tingueren la capa 

impermeabilitzant? 

 

 

 

-Les aranyes poden recórrer la tela que han elaborat sense quedar-se 

enganxades. Açò té alguna relació amb el que has observat en el model 

experimental del sabater? 
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Més activitats: 

 

 

5- Quina funció tenen els apèndix bucals? 

 

6- Per què el tipus de picada d´un mosquit és diferent d´un tàvec? 
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7- Comprensió lectora: 

Les espècies invasores són espècies d’animals o plantes introduïdes 

en un ecosistema, ja sigui de manera intencionada o per accident, 

que es converteixen en autèntiques plagues. Es considera que les 

espècies invasores són les responsables del 40 % de les extincions 

que han tingut lloc en els últims 250 anys. Aquestes espècies, com 

que no són natives de l’ecosistema, l’alteren i perjudiquen 

seriosament les espècies pròpies del lloc, i en provoquen fins i tot 

la desaparició. A Catalunya trobem entre aquestes espècies invasores 

el morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). Es tracta 

d’una espècie d’escarabat, d’uns 2 a 5 cm  de llarg, originari del 

sud-est asiàtic i la Polinèsia. Les seves larves excaven llargues 

galeries dins del tronc de les palmeres, en concret de les palmeres 

datileres. Com a conseqüència d’això, la majoria de les palmeres no 

sobreviuen 

 

a) Què són les espècies invasores? 

 

b) Per què són perjudicials? 

 

c) Quines plantes perjudica i com ho fa el morrut 

de les palmeres? 

 

 

d) Busca informació sobre el caragol poma. Explica’n les 

característiques, per què es considera una espècie invasora i 

quins efectes té sobre el medi. 

 

 

e) Hi ha plantes que puguen ser invasores? Busca al menys 2! 
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Part 2: Invertebrats en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Recordem.... Quins són els principals grups d´invertebrats 

estudiats? 

-       - 

-       - 

-       - 

 

9- Fica tres exemples d´organismes que podem trobar en cada un 

dels grups mencionats a la pregunta 8. 

 

 

 

 

10-  Dins de cada grup, nombra 2 utilitats o beneficis que presenten 

els invertebrats per a les nostres vides. 
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11- Nombra 3 invertebrats a cada apartat, que afecten a les persones 

o a la nostra activitat (agricultura, industria, etc). 

a) Invertebrats beneficiosos: 

 

 

b) Invertebrats perjudicials: 

 

 

12- Preparem una investigació! 

A la pineda al costat del IES Joan de Coromines ha aparegut una plaga de 

les erugues de la processionària del pi. Des de l’Ajuntament de Benicarló, 

poble al qual pertanyen els pins, la regidora de Medi ambient ha encarregat 

a una comissió d’experts un estudi per saber com combatre la plaga. Els 

experts li han remès el document que es mostra baix.  
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A) Imagina que ets la regidora de Medi ambient de Benicarló. Després 

d’estudiar el document, quina estratègia o estratègies triaries? 

RAONA i EXPLICA LA TEUA DECISIÓ! 

 

Per prendre una decisió has de tenir en compte:  

- Primer buscar informació sobre la processionària 

- Buscar el significat de les paraules que no tingues clares, com 

“posta d´ous” “nidificació” o “l´aparellament” 

- Els avantatges i els inconvenients de cada mètode; per a això, pots 

fer-ne una taula.  
- Que cada estratègia contra la plaga és eficaç durant una 

determinada època de l’any. 
 

c) Fes un discurs per convèncer els veïns del poble que l’opció que has 

elegit és la més adequada. 

 

Bioluminescència 

 

13- Què és la bioluminescència? 
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14- Què animals pots trobar que presenten aquest fenomen? 

 

 

 

 

15- Per a què utilitzen la bioluminescència? 

 

 

 

 

16- Aquest artròpode és de la família Lampyridae. 

a) Busca informació sobre ell 

 

b) A què et sona el seu nom científic? 

 

c) Per què fan llum? 
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17- Mira aquestes pàgines web i raona les següents qüestions: 

 
1- https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/bioluminiscencia-

dinoflagelados-ilumina-azul-mar-nocturno_12676/4 

 

2- https://elviajero.elpais.com/elviajero/2016/07/01/actualidad/1467373029_128549.ht

ml 

 

 

3- https://www.lavanguardia.com/natural/animaladas-

videos/20180809/451176998857/que-es-para-que-sirve-bioluminiscencia.html 

 

 

a) Què organismes utilitzen la bioluminescència en les dos primeres 

pàgines web? 

 

 

b) Què penses del turisme que es realitza en aquestes zones? 

 

 

 

c) Per a què creus que podríem utilitzar la bioluminescència els 

éssers humans? 

 

 

d) Busca informació sobre estudis i projectes actuals que estudien o 

treballem amb l´aplicació de la bioluminescència per poder 

aplicar-la a les nostres vides.  

 

 

 




