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Els altres regnes
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Objectiu
L’objectiu d’aquest audiovisual és que coneguis algunes dades sobre com són i com funcionen els Virus i els
éssers vius classificats en els regnes de les Moneres, els Protoctists i els Fongs.
El vídeo el veurem a classe i, un cop acabat de veure, has d’omplir aquesta fitxa i lliurar-la al professor en el termini
que ell t’indiqui. Generalment la data de lliurament serà el dia següent de classe.
La fitxa l’has d’imprimir i completar-la a mà. Tota la informació que necessites la trobaràs al vídeo, tot i que pots fer
servir les dades que hem anat treballant del tema del llibre. Com sempre, intenta explicar les coses el millor que
puguis, no contestis amb Si o No o amb poca informació. Recorda que hi ha una relació directa entre la feina que
fas i la nota que obtens. Poca feina, poca nota. I posa el teu nom al quadre de dalt !!
Si vols consultar de nou el vídeo, està disponible a YouTuBe. Trobaràs l’enllaç a la web de l’assignatura:
www.cienciesvirtuals.com

Respon aquestes qüestions sobre el vídeo que has vist:
 Quins 2 regnes estan formats per éssers unicel·lulars?

 On viuen els Protozous?

 Com es mouen els Protozous? Explica-ho i fes petits dibuixos del diferents sistemes de moviment.

 Com s’alimenten els Protozous?

 Quina és la gran importància biològica de les Algues i els Cianobacteris?

 Com s’alimenten els Fongs?

 Per què alguns Fongs són beneficiosos per l’home?

 Quins són els éssers vius més antics que es coneixen?

 Quan van aparèixer?

 Com es reprodueixen els Bacteris?

 En quins llocs poden viure els Bacteris?

 Com ajuden alguns Bacteris a la vida de les Plantes?

 Què fan els Bacteris que viuen en el nostre budell?

