
 

 

Atmosfera: la capa  
de gasos que envolta 
la Terra. 

Geosfera: la part 
sòlida del planeta; es 
divideix en escorça, 
mantell i nucli. 

Hidrosfera: 
està formada per 
l’aigua del planeta 
(mars, oceans, rius, 
glaceres, etc.). 

Biosfera: el conjunt de 
tots els éssers vius de 
la Terra. 

• El lloc que representa les condicions adequades de llum, aigua, temperatura, sòl i 
oxigen perquè visca un grup concret d’éssers vius es denomina hàbitat. 

• Els hàbitats poden ser marins, terrestres i d’aigües continentals. 

• Els éssers vius d’un ecosistema estableixen re-
lacions de depredació (un s’alimenta d’un altre), 
de competència (els dos competeixen pel ma-
teix) i de cooperació (s’ajuden entre si). 

 
 
 

• En un ecosistema, els organismes s’alimenten uns d’uns altres. Segons la seua alimenta- 
ció, els organismes són: 

— Productors: creen la seua pròpia matèria orgànica. 

— Consumidors primaris: s’alimenten de productors. 

— Consumidors secundaris: s’alimenten de consumidors primaris. 

— Descomponedors: transformen la matèria orgànica morta en sals minerals. 

• Si fem la representació lineal de la seqüència d’organismes que s’alimenten els uns dels 
altres, s’obté una cadena tròfica. 

• El conjunt de totes les cadenes tròfiques d’un ecosistema dóna lloc a una xarxa tròfica. 

 

La biosfera i els seus hàbitats 
La vida és possible a la Terra perquè hi ha aigua líquida, una capa de gasos i temperatures no 
massa extremes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Els ecosistemes 
Un ecosistema és el conjunt format pels éssers vius i el medi físic en el qual viuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hàbitats 



 

 

Les fulles: s’encarreguen de la res- 
piració i la fotosíntesi. 

La tija: sosté la planta i conté els 
vasos conductors que poden ser de 
dos tipus: 
— Els vasos llenyosos transporten 

les sals i l’aigua que absorben 
les arrels cap a la resta de la 
planta. 

— Els vasos liberians transporten 
els nutrients fabricats en les fu- 
lles a la resta de la planta. 

La flor: és la responsable de 
la reproducció. La unió dels 
òvuls i del pol·len origina una 
llavor. En la majoria de les 
plantes, la resta de la flor es 
transforma en fruit. De les 
llavors naix una nova planta. 

Les arrels: fixen la planta al 
sòl i absorbeixen aigua i nu-
trients. 

Les parts i funcions de les plantes 

La cèl·lula vegetal 

La respiració La fotosíntesi 

Oxigen Diòxid de 
carboni 

Es realitza durant el dia i la nit. 

Es realitza durant el dia. 

Diòxid de 
carboni 

+ 
Aigua 

Oxigen 
+ 

Matèria 
orgànica 

Cloroplast 

 

Els organismes productors: les plantes 

Les plantes, juntament amb les algues, són els principals organismes productors de la biosfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plantes estan formades per cèl·lules. 
La cèl·lula vegetal és semblant a la cèl·lula animal  
però a més disposa de: 
— Una paret cel·lular que li proporciona rigidesa. 

— Cloroplasts, uns orgànuls que contenen clorofil·la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Causes que els deterioren Com protegir-los 

La contaminació. 

Acumulació de substàncies perjudicials en 
l’aigua, l’aire o el sòl. La provoquen principal- 
ment la indústria, els vehicles i els residus. 

La desforestació. 

Pèrdua dels boscos per incendis o tala ex-
cessiva. 

La sobreexplotació. 

Consum de més animals o plantes de les 
que pot produir un ecosistema. 

Usar el transport públic, 
adoptar l’estratègia de les 3R i 
realitzar un consum racional 
d’energia i productes. 

No deixar residus ni fer foc al 
bosc, regular  
la tala d’arbres. 

Respectar les talles mínimes 
dels peixos, així com els 
espais protegits. 

 

Tipus d’ecosistemes 
Existeixen diversos ecosistemes en funció dels éssers vius que hi viuen i del medi físic. 
 

Ecosistema Vegetació 
característica 

Fauna 
característica Medi físic Altres 

observacions 

Praderies 
Grans extensions 
d’herbes i matolls. 

Rosegadors i grans 
herbívors. 

Terrenys fèrtils, 
plans i allunyats de 
la mar. 

La més coneguda és 
la sabana. 

Boscos 
Principalment 
arbres: pins, fajos, 
alzines, etc. 

Abundant i molt 
diversa. 

Terrenys fèrtils que 
es troben en tot el 
planeta. 

L’ ésser humà els 
explota per a 
obtindre’n fusta. 

Llacs 
i llacunes 

Algues verdes i plan-
tes com la llentilla 
d’aigua, el jonc i el 
canyís. 

Fauna microscòpica, 
insectes, amfibis i 
aus.  

Són estacionals o 
permanents. Estan 
formades per aigua 
dolça. 

Són molt sensibles a 
la contaminació. 

Espais  
litorals  

Algues i plantes que 
poden viure sobre 
terrenys arenosos.  

Mol·luscos, xicotets 
peixos, crancs, aus. 

Són una zona de 
transició entre els 
ecosistemes marins i 
terrestres.  

Els destrueix la con- 
taminació i la cons- 
trucció de ports. 

Espais  
urbans  

Arbres i plantes 
ornamentals. 

Coloms, esquirols, 
insectes, aranyes, 
ratpenats, etc. 

Es localitzen a les 
zones urbanes. 

No és un medi na- 
tural, sinó creat per 
l’home. 

La conservació dels ecosistemes 
Les activitats dels éssers humans deterioren els ecosistemes i poden provocar la desaparició 
d’algunes espècies que hi viuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


