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ELS CINC REGNES  

Si obres l’enllaç, et sortirà aquesta pantalla.   

https://ambientech.org/ca/els-cinc-regnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Primer de tot mira el vídeo i respon les preguntes al teu dossier: 

 Quan es creu que va començar la vida? 

 Els éssers vius es divideixen en cinc grans grups anomenats Regnes. 

Escriu el nom d’aquests Regnes. 

2. Després de veure el vídeo, fes les activitats “on line” 2, 3, 4, 5 i 6.  

3.  Tot seguit podràs respondre aquestes preguntes al teu dossier: 

 Quina és la unitat més petita que té vida pròpia? 

 Qui va proposar la classificació dels éssers vius en els cinc Regnes? 

Explica qui era aquesta persona. 

 Escriu cinc característiques de cada Regne. 

4. Per últim, tria un Regne. Informa’t bé sobre el teu Regne! A part d’aquesta web, 

pots utilitzar també el teu llibre, a partir de la pàgina 136.  

Elabora una presentació power point per a explicar als teus companys/es el 

Regne triat quan tornem a classe. Has de parlar de com són les seves  

cèl·lules, com fan les funcions vitals (tipus de nutrició,reproducció,...) si són 

unicel·lulars o pluricel·lulars, quins tipus d’organismes hi ha, exemples, 

curiositats,....   

Afegeix sobretot imatges, acompanyades de petits textos. Quan ho tinguis llest 

ho penges al Moodle. 

Si necessites qualsevol aclariment, pots contactar amb la teva professora a 

través del Moodle. 

https://ambientech.org/ca/els-cinc-regnes


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut d’Ensenyament Secundari  
Marianao 
 

 BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t d’ESO 

(Tasques a fer durant el confinament 2a part) 

Unitat 8 HISTÒRIA DE LA VIDA A LA TERRA 

  

ELS FÒSSILS 

Recursos: 

 https://sites.google.com/site/4biogeo/terra/fossils 

 Libre de text pàgines 142 i 143 

Activitats 

1. Defineix fòssil. 

2. Quins tipus de fòssils hi ha? Afegeix una imatge de cada tipus, no t’oblidis del 

peu d’imatge 

3. Què són els fòssils guia? Posa exemples. 

4. Quina informació ens aporten els fòssils? Explica-ho i posa exemples. 

5. Per últim i de manera voluntària, pots aprendre alguna cosa més sobre els 

fòssils i alhora practicar l’anglès. Llegeix la lectura “How fossils are made” i fes 

el “Fossil crosword”. (Ho teniu al Moodle) 

Un cop fetes les tasques les pengeu al Moodle! (Recordeu penjar-les com 

un pdf. El Crosword el podeu imprimir i després escanejar-lo o fer una foto) 

 

https://sites.google.com/site/4biogeo/terra/fossils

