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ELS ANIMALS VERTEBRATS 

 
1. Enumera els grups d’animals vertebrats. 

 

 

 
2. Indica a quin grup de vertebrats pertany cada animal. 

 

 
         

 
3. Marca amb una X l’opció incorrecta. 
 

Tots els mamífers... 
 

 tenen ossos. 
  

 tenen pèl. 
  

 neixen del ventre de la mare. 
  

 mamen quan acaben de néixer. 
  

 tenen quatre potes. 

 
4. Escriu un exemple de cadascun d’aquests tipus d’animals. 
 

mamífers voladors  mamífers marins  primats 

     

 
5. Ratlla els tres errors que hi ha en el text. 
 

Els rèptils són animals vivípars que respiren per brànquies, 

tenen escates i la majoria es desplaça arrossegant-se. 

 
6. Completa les oracions escrivint peixos o amfibis. 
 

• Els ______________ respiren per brànquies i per pulmons. 

• Els ______________ respiren només per brànquies. 

• Els ______________ tenen la pell nua. 
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7. Encercla en cada parella la paraula que té relació amb els ocells. 

 

animals/plantes  pulmons/brànquies  plomes/pèl 

 

ales/aletes  ovípars/vivípars 

 
8. Llegeix i esbrina de quin animal es tracta. 
 
És un animal que és diferent de petit i d’adult. Quan neix viu a l’aigua, respira per 
brànquies i té cua. Quan es fa adult pot viure a la terra, respira per pulmons i té 
potes. 
 

• És un _________________________ 

 
9. Escriu en cada cas el nom de dos animals que no pertanyin al mateix grup de 

vertebrats. 
 

• Que respirin per pulmons.        _____________________________________ 

• Que respirin per brànquies.      _____________________________________ 

• Que tinguin escates.                 _____________________________________ 

• Que es desplacin amb aletes.  _____________________________________ 

 
10. Completa la taula. 
 

 Mamífers Rèptils Ocells Peixos Amfibis 

Respiren per… 

     

Tenen el cos 
cobert de… 

     

Es desplacen... 

     

La reproducció 
és... 
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Encercla l’opció correcta. 
 

1. Els animals vertebrats: 
a. Tenen un esquelet amb ossos. 
b. No tenen esquelet. 
c. Quan neixen no tenen esquelet, però sí quan creixen. 

 
2. Els mamífers són: 

a. ovípars  
b. vivípars  
c. amfibis 

 
3. Les balenes tenen: 

a. escates, com els peixos 
b. pèl, com els mamífers 
c. la pell llisa 

 
4. Les persones pertanyem al grup dels: 

a. ovípars 
b. primats 
c. mamífers marins i voladors 

 
5. Els animals que respiren per pulmons i tenen escates són: 

a. amfibis  
b. peixos  
c. rèptils 

 
6. Els ocells respiren per: 

a. pulmons  
b. brànquies i pulmons  
c. brànquies 

 
7. Els ocells i els rèptils són animals: 

a. ovípars  
b. vivípars  
c. mamífers 

 
8. Els alevins són: 

a. mamífers marins 
b. les cries dels peixos 
c. peixos petits de riu 

 
9. Els amfibis: 

a. Tenen la pell nua. 
b. No tenen pell. 
c. Tenen escates. 

 
10. Els animals que quan neixen respiren per brànquies i quan creixen ho fan per 

pulmons són: 
a. peixos  
b. rèptils  
c. amfibis 


