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Competències

Treballaràs les competències  
al llarg de tot el llibre, 
especialment en les activitats  
i els apartats marcats amb 
aquestes icones.

Competència  
en el coneixement  
i la interacció  
amb el món físic

Competència social  
i ciutadana

Competència d’autonomia, 
iniciativa personal  
i emprenedoria

Competència 
comunicativa lingüística  
i audiovisual

Competència matemàtica

Competència artística  
i cultural

Competència d’aprendre  
a aprendre

Competència digital
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Així és el llibre 

El llibre Coneixement del medi  
natural 5 consta de 6 unitats.

Les unitats comencen amb l’apartat  
Observem i descobrim, que et proposa  
observar i interpretar imatges i alhora descobrir 
diferents aspectes relacionats amb els continguts 
que treballaràs a la unitat. L’activitat d’Oralitat  
us convida a tots a utilitzar diferents estratègies  
per parlar en públic.

En l’apartat Què en sé? recordaràs conceptes  
que ja saps o coneixes i tenen a veure amb la unitat. 
L’apartat Saber fer et presenta un projecte  
per aplicar tot el que has après a la unitat.

  La funció de nutrició consisteix a obtenir 
la matèria i l’energia que el nostre cos 
necessita per poder funcionar 
correctament.

 De quines substàncies obtenim  
la matèria i l’energia?

 En la funció de nutrició intervenen 
l’aparell digestiu, l’aparell respiratori, 
l’aparell circulatori i l’aparell excretor.

 Quin procés té lloc en cadascun 
d’aquests aparells?

 Digues el nom de quatre òrgans o parts 
relacionats amb l’aparell digestiu  
i el respiratori.

 Podem prevenir moltes malalties  
si habitualment seguim uns hàbits  
d’higiene, ens alimentem de manera 
saludable, descansem les hores  
necessàries i fem exercici.

 Esmenta un parell d’hàbits d’higiene.

 Explica què vol dir alimentar-se  
de manera saludable.

QUÈ EN SÉ?

Observem i descobrim

 Què fan aquests nens?

 Per què és important respirar aire net?

 oralITaT. Alimentar-nos correctament és molt  
important. Comenteu per què és aconsellable consumir  
fruites i verdures més d’un cop al dia. Són fruites  
o verdures, el que veus a la fotografia?

1 La digestió i la respiració

 SaBEr FEr

Comprovar la quantitat  
de sucre d’un refresc

En aquesta unitat esbrinaràs  
la quantitat de sucre que  
té un refresc.

A partir d’un senzill experiment, 
sabràs si és saludable prendre 
habitualment refrescos. 

6 7
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Temps de lectura

La donació de sang

La donació de sang és necessària perquè els hospitals i clíniques puguin atendre  

els pacients. Moltes de les intervencions quirúrgiques, els trasplantaments d’òrgans,  

els tractaments de càncer i l’atenció a persones que han patit accidents necessiten  

transfusions de sang. 

Tot i els avenços científics, l’única manera que existeix en l’actualitat per obtenir sang  

és la col·laboració de persones donants.

A Catalunya, el Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública que assumeix el compromís  

de gestionar i administrar la donació, l’anàlisi i la transfusió de sang. Per poder-ho portar a terme 

compta amb una xarxa de recollida de sang que inclou 16 centres fixos situats als principals 

hospitals de les regions sanitàries catalanes i 17 unitats mòbils que realitzen més de 80 sortides 

setmanals a tots els pobles i ciutats de Catalunya. Cada dia recullen 800 donacions  

que se subministren a tots els centres sanitaris, públics i privats.

Extret del web de l’Hospital Clínic de Barcelona (adaptació).  

1  Per què és necessari que hi hagi persones donants de sang? 

2  En quins casos els hospitals necessiten sang de donants?

3  Què és el Banc de Sang i de Teixits? Com duu a terme la seva tasca? 

4  Saps quantes regions sanitàries hi ha a Catalunya? Ves a la web http://tinyurl.com/jfdjupu. 

Informa’t sobre quina és la teva regió sanitària i quins serveis ofereix a la població.

Pensa com… Mireia Belmonte

Mireia Belmonte és una nedadora campiona olímpica, mundial  

i europea. La Mireia va néixer a Badalona l’any 1990 i ja va començar  

a nedar als quatre anys. Com que tenia una desviació de la columna,  

el metge li va aconsellar que fes natació per corregir-la. Li va agradar  

molt nedar i ben aviat va destacar en aquest esport. Ha participat  

en moltes competicions, com ara els Jocs Olímpics de Rio del 2016,  

on va aconseguir la medalla d’or en els 200 metres papallona. 

La Mireia entrena molt i porta una vida sana. Diu que els seus èxits els deu a tota la gent que l’ajuda: 

«Ho dec tot al meu entrenador, a la meva família i als meus amics».

 Posa’t en la pell de Mireia Belmonte i completa: 

a. «La natació és un esport molt recomanable perquè...»

b. «A més de practicar esport hem de tenir una alimentació sana per…»

c. «Quan un esportista guanya un campionat és gràcies a…» 

Valora’t

BàSiC 
(1 punt)

AvAnçAT  
(2 punts)

ExCEL·LEnT  

(3 punts)
Puntuació

La 
digestió

identifico el tub digestiu  

i les glàndules digestives 

com els principals òrgans  

de l’aparell digestiu.

Reconec la funció  

del tub digestiu  

i les glàndules digestives  

en l’aparell digestiu.

Descric el funcionament 

de l’aparell digestiu  

fent referència a tots els 

òrgans que hi intervenen  

i la funció que fan.

La 
respiració

identifico les vies 

respiratòries i els pulmons 

com els principals òrgans  

de l’aparell respiratori.

Reconec la funció  

de les vies respiratòries  

i els pulmons en l’aparell 

respiratori.

Descric el funcionament 

de l’aparell respiratori fent 

referència a tots els 

òrgans que hi intervenen  

i la funció que fan.

La 
circulació

identifico la sang,  

els vasos sanguinis  

i el cor com els principals 

elements de la circulació.

Reconec la funció  

de la sang, els vasos 

sanguinis i el cor en  

el procés de la circulació.

Descric el procés  

de la circulació de la sang 

fent referència a tots els 

òrgans que hi intervenen  

i la funció que fan.

L’excreció

identifico l’aparell urinari  

i les glàndules sudorípares 

com els principals 

elements que fan 

l’excreció.

Reconec la funció  

de l’aparell urinari  

i les glàndules sudorípares 

per fer l’excreció.

Descric el procés 

d’excreció fent referència 

a tots els òrgans que  

hi intervenen i la funció 

que fan.

Els hàbits 

saludables

Sé que cal mantenir  

hàbits saludables en 

l’alimentació i la higiene.

Conec els efectes que  

tenen els hàbits saludables 

en l’organisme.

valoro i descric com puc 

millorar la meva salut.
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104

P O S E M - H O E N M A R X A !

Esmorzars saludables

Sabeu que l’esmorzar és un àpat molt important?  

Podem preparar un bon esmorzar per a tots. Som-hi!

Tenim una idea

1  Classifica els aliments següents segons  

els nutrients que contenen. 

 

Aliments Glúcids Greixos Proteïnes
Vitamines  

i sals minerals

a. Quins aliments poden estar a la columna dels glúcids i de les vitamines i sals minerals  

alhora?

b. Quins aliments són rics en aigua? És important prendre aquests aliments? Per què?

c. Quins aliments són rics en fibra? És important prendre aquests aliments? Per què?

d. Es pot elaborar un esmorzar amb aquests aliments? Proposa’n un.
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3Les relacions alimentàries

Les xarxes alimentàries

Als ecosistemes hi ha moltes cadenes alimentàries. Algunes 
cadenes es relacionen amb altres, de manera que els éssers 
vius poden pertànyer a diferents cadenes. 

Les cadenes alimentàries relacionades formen una xarxa 
alimentària.  

Així, al bosc d’alta muntanya, el gall fer menja altres plantes, 
com les fulles dels pins, i la guineu menja altres animals, com 
ara conills. També hi ha altres depredadors del gall fer, per 
exemple, el senglar i el llop. 7

Entre els éssers vius d’un ecosistema s’estableixen moltes rela-
cions. Les relacions més importants entre éssers vius de diferents 
espècies són les alimentàries. 

L’alimentació a l’ecosistema 

Segons el tipus d’alimentació, els éssers vius poden agrupar-se en: 

 Productors. Són les plantes i les algues, que produeixen el 
seu aliment a partir de diòxid de carboni, aigua i sals minerals, 
mitjançant la fotosíntesi. 

 Consumidors primaris. Són els animals herbívors, que s’ali-
menten de les plantes.

 Consumidors secundaris. Són els animals carnívors, que 
s’alimenten d’altres animals. També hi ha consumidors terciaris, 
que s’alimenten dels secundaris. 

Els animals omnívors, com el senglar i l’os, pertanyen a més d’un 
grup, ja que mengen plantes i animals.

Als ecosistemes també hi ha carronyaires, com els voltors, que 
s’alimenten d’animals morts. Els éssers vius descomponedors, 
com els fongs i els bacteris, s’alimenten de les restes dels éssers 
vius i els descomponen totalment.

Les cadenes alimentàries

Els éssers vius d’un ecosistema s’alimenten els uns dels altres. 
Per exemple, en un bosc d’alta muntanya, el gall fer menja fulles 
i fruits del neret i la guineu es menja el gall fer. Aquests éssers 
vius formen una cadena alimentària. En les cadenes alimentàries 
les fletxes van de l’ésser viu que serveix d’aliment al que se’l 
menja. 6

Les relacions d’alimentació es representen mitjançant les 
cadenes alimentàries.

català • castellà
anglès • francès 

consumidor • consumidor • consumer  
• consommateur

productor • productor • producer  
• producteur

7   Xarxa alimentària del bosc d’alta muntanya. 

7  En un camp de blat hi ha saltamartins que es mengen el blat, sargantanes  
que mengen els saltamartins i arpelles que mengen les sargantanes.

 Quin ésser viu és el productor? I quins són els consumidors primaris, secundaris i terciaris?

 En el camp de blat també hi ha ratolins de camp, que s’alimenten del blat i serveixen  
d’aliment a les arpelles. Tenint en compte aquesta informació i l’anterior, dibuixa  
una xarxa alimentària del camp de blat.

8  ORALITAT. Hi deu haver éssers vius descomponedors en l’ecosistema d’un camp  
de conreu? Explica per què.

ACTIVITATS

TREBALLA AMB LA IMATGE

   Escriu una altra cadena 
alimentària d’aquesta xarxa, 
diferent a la de la pàgina 44.

Les xarxes alimentàries són una representació de les di-
ferents cadenes alimentàries que hi ha en un ecosistema. 

6   Cadena alimentària del bosc 
d’alta muntanya. 

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Indica quin dels éssers vius 
de la cadena alimentària és  
el productor, el consumidor 
primari i el consumidor 
secundari. 

neret gall fer guineu

44 45
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Construir un forn solar

Per captar l’energia del Sol s’utilitzen captadors solars, que funcionen d’una manera  
molt senzilla. 

L’energia solar és una bona alternativa, per exemple, al gas natural per escalfar l’aigua  
de l’aixeta, per a la calefacció dels habitatges i també per cuinar.

Ara construiràs un forn solar per coure o escalfar aliments. Endavant!

Informa’t 

Es poden construir captadors solars  
de dues menes:

Captadors plans. Consten d’una mena  
de capsa de poc gruix, tapada amb  
un vidre. A l’interior de la capsa  
hi ha uns tubs per on circula l’aigua,  
que s’escalfa. Els captadors plans  
poden arribar a escalfar l’aigua fins  
a 120 °C.

Captadors parabòlics. Estan constituïts 
per una superfície recoberta de miralls 
que concentra els raigs solars sobre  
un punt on hi ha el tub per on circula 
l’aigua. Per augmentar l’eficàcia,  
els captadors parabòlics estan proveïts 
d’un sistema mecànic d’orientació 
respecte a la posició del Sol. Amb  
els captadors parabòlics es pot arribar  
a temperatures de 300 °C a les centrals 
solars i fins a 200 °C a les instal·lacions 
domèstiques.

Reuneix el material

Per fer un forn solar necessites: 

 un bol gran de vidre,

 un bol petit de vidre,

 paper d’alumini,

 pintura negra,

 un pinzell,

 paper de diari. 

Construeix-lo i prova’l

11  Segueix els passos per fer el forn i utilitzar-lo.

1  Recobreix el bol gran per la part exterior amb paper d’alumini,  
de manera que quedi ben llis.

2  Pinta per fora el bol petit amb pintura negra i deixa’l assecar.  
Ja tens fet el teu forn solar.

3  Per utilitzar el forn, has de posar un aliment, com ara un tomàquet o una poma, 
al centre del bol gran i cobrir-lo amb el bol petit.

4  Orienta el forn cap al Sol i espera una estona fins que l’aliment estigui fet.

 

Pensa i respon

12  Quina funció creus que té el paper d’alumini? 

13  Què passarà si volem fer servir el forn un dia núvol o plujós? Per què? 

14  ORALITAT. Explica com funciona el forn que has construït. 

6 SABER FER

1

2

3

4
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Els continguts es desenvolupen en unes  
8 pàgines. Hi trobaràs:

 El text i les imatges t’expliquen tot  
allò que aprendràs. Amb la icona  
t’avisen que en l’apartat Treballa  
amb la imatge hi ha preguntes  
per aprofundir-hi.

 Vocabulari en català, castellà, 
anglès i francès de termes treballats 
en les pàgines de l’apartat.

A cada unitat hi ha l’apartat Saber fer, 
que et proposa projectes de tota mena 
per aplicar el que has après a situacions 
diverses que tenen a veure amb tu  
i el medi natural que t’envolta.  
Buscaràs informació, treballaràs en  
grup, interpretaràs gràfics, construiràs 
elements..., tot posant a prova les teves 
intel·ligències.
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Les unitats acaben amb dues pàgines d’Activitats de repàs. 
En aquestes pàgines trobaràs activitats per elaborar diferents 
tipus de resums i esquemes i repassaràs tot el que has après  
a la unitat. En l’activitat Parla idiomes resoldràs el que se’t 
planteja en català, castellà, anglès i francès.

Cada dues unitats trobaràs aquests apartats:

 Temps de lectura, per llegir i comprendre 
diferents tipus de textos sobre temes 
relacionats amb el nostre entorn natural.

 Pensa com..., que et planteja diferents 
reptes.

  Valora’t, amb una rúbrica perquè avaluïs  
els coneixements adquirits.

  Cooperem, amb una proposta de recerca  
per aplicar una tècnica d’aprenentatge 
cooperatiu.

I, al final del llibre, les pàgines de Posem-ho en marxa! proposen  
un projecte d’emprenedoria per treballar en equip, tot exercitant  
i compartint les vostres intel·ligències i capacitats emprenedores.  
Amb el diccionari visual podràs ampliar el teu vocabulari i,  
al glossari, trobaràs el significat d’algunes paraules tot practicant 
les quatre llengües.

Realitat augmentada

A diverses unitats del llibre trobaràs imatges, 
acompanyades amb la icona , que podràs 
visualitzar en realitat augmentada per mitjà de 
mòbils, tauletes i ordinadors. Per fer-ho, et 
caldrà l’aplicatiu AR Santillana, que es pot 
descarregar tant a Google Play, com a Apple 
Store.

20  Fixa’t en la gràfica de la temperatura mitjana de l’atmosfera.
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a. Ha augmentat o ha disminuït la temperatura al llarg dels anys?

b. Quin és l’any amb la temperatura mitjana més alta? I amb la més baixa?

c. Quants graus ha augmentat la temperatura entre 1959 i 1984? I entre 1984 i 2009? 

 A què es deu aquest canvi de temperatura? 

21  COMPRENSIÓ LECTORA. Llegeix, pensa i respon. 

El rinoceront negre de l’Àfrica occidental  
es va extingir totalment en el seu medi  
natural l’any 2011. La raó de la seva extinció  
va ser la cacera furtiva per vendre les banyes  
al mercat negre. Les banyes de rinoceront  
es paguen a preus superiors a l’or perquè  
algunes persones pensen que poden curar  
malalties. 

Els pocs rinoceronts negres que hi ha  
en l’actualitat viuen en alguns zoològics  
i reserves naturals on els biòlegs  
i els veterinaris treballen perquè  
es reprodueixin. 

A Tanzània, s’ha posat en marxa un projecte  
de conservació d’animals en perill d’extinció  
que inclou aquests rinoceronts. 

a. Situa en un mapa la zona on vivien els rinoceronts negres.

b. Busca i escriu les definicions de: 

 cacera furtiva  mercat negre  conservació

c. Explica les diferències i semblances entre zoològic i reserva natural. 

d. Imagina que treballes de guia a la reserva de Tanzània i portes uns visitants  
a veure els rinoceronts. Què els explicaries d’aquests animals?  
Com els convenceries que cal protegir-los? 

 Repartiu-vos els papers de guia i visitants, i representeu la visita guiada a l’aula.

15  RESUM. Copia i completa.

 El medi  d’un ésser viu està format per tot el seu .

 Els principals problemes del medi ambient són la , la , la   
i la desaparició d’ .

 La  és la desaparició dels boscos. Pot estar causada per la tala  
excessiva d’  o pels  forestals. 

 La  és la transformació progressiva d’un  en desert. 

 La  és l’acumulació de substàncies perjudicials tant en l’aire  
com en l’aigua i el .

 L’  d’éssers vius és la completa desaparició d’algunes .

 Els espais naturals  són zones que tenen un interès especial.

 Les tres erres consisteixen en  ,  i .

16  PARLA IDIOMES. Relaciona les paraules amb les fotografies.

environnement – desertificación – pollution – recycler

   

 Tradueix les paraules al català.

17  ORALITAT. Explica als companys la relació que hi ha entre la desforestació  
i la desertificació. 

18  RAONA. Les granges ramaderes  
poden produir una gran quantitat  
d’excrements que contaminen  
el sòl. Observa el dibuix  
i respon.

 La contaminació del sòl pot  
afectar l’aigua? Per què? 

19  INVESTIGA. Busca informació  
sobre una deixalleria propera.  
Explica quina feina s’hi fa:  
quins residus es recullen, on es  
dipositen i per a què es fan servir.

4
ACTIVITATS DE REPÀS

A B C D

fems

aigua 
contaminada

aqüífer

pesticides

64 65
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Temps de lectura

La donació de sang

La donació de sang és necessària perquè els hospitals i clíniques puguin atendre  

els pacients. Moltes de les intervencions quirúrgiques, els trasplantaments d’òrgans,  

els tractaments de càncer i l’atenció a persones que han patit accidents necessiten  

transfusions de sang. 

Tot i els avenços científics, l’única manera que existeix en l’actualitat per obtenir sang  

és la col·laboració de persones donants.

A Catalunya, el Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública que assumeix el compromís  

de gestionar i administrar la donació, l’anàlisi i la transfusió de sang. Per poder-ho portar a terme 

compta amb una xarxa de recollida de sang que inclou 16 centres fixos situats als principals 

hospitals de les regions sanitàries catalanes i 17 unitats mòbils que realitzen més de 80 sortides 

setmanals a tots els pobles i ciutats de Catalunya. Cada dia recullen 800 donacions  

que se subministren a tots els centres sanitaris, públics i privats.

Extret del web de l’Hospital Clínic de Barcelona (adaptació).  

1  Per què és necessari que hi hagi persones donants de sang? 

2  En quins casos els hospitals necessiten sang de donants?

3  Què és el Banc de Sang i de Teixits? Com duu a terme la seva tasca? 

4  Saps quantes regions sanitàries hi ha a Catalunya? Ves a la web http://tinyurl.com/jfdjupu. 

Informa’t sobre quina és la teva regió sanitària i quins serveis ofereix a la població.

Pensa com… Mireia Belmonte

Mireia Belmonte és una nedadora campiona olímpica, mundial  

i europea. La Mireia va néixer a Badalona l’any 1990 i ja va començar  

a nedar als quatre anys. Com que tenia una desviació de la columna,  

el metge li va aconsellar que fes natació per corregir-la. Li va agradar  

molt nedar i ben aviat va destacar en aquest esport. Ha participat  

en moltes competicions, com ara els Jocs Olímpics de Rio del 2016,  

on va aconseguir la medalla d’or en els 200 metres papallona. 

La Mireia entrena molt i porta una vida sana. Diu que els seus èxits els deu a tota la gent que l’ajuda: 

«Ho dec tot al meu entrenador, a la meva família i als meus amics».

 Posa’t en la pell de Mireia Belmonte i completa: 

a. «La natació és un esport molt recomanable perquè...»

b. «A més de practicar esport hem de tenir una alimentació sana per…»

c. «Quan un esportista guanya un campionat és gràcies a…» 

Valora’t

BàSiC 
(1 punt)

AvAnçAT  
(2 punts)

ExCEL·LEnT  

(3 punts)
Puntuació

La 
digestió

identifico el tub digestiu  

i les glàndules digestives 

com els principals òrgans  

de l’aparell digestiu.

Reconec la funció  

del tub digestiu  

i les glàndules digestives  

en l’aparell digestiu.

Descric el funcionament 

de l’aparell digestiu  

fent referència a tots els 

òrgans que hi intervenen  

i la funció que fan.

La 
respiració

identifico les vies 

respiratòries i els pulmons 

com els principals òrgans  

de l’aparell respiratori.

Reconec la funció  

de les vies respiratòries  

i els pulmons en l’aparell 

respiratori.

Descric el funcionament 

de l’aparell respiratori fent 

referència a tots els 

òrgans que hi intervenen  

i la funció que fan.

La 
circulació

identifico la sang,  

els vasos sanguinis  

i el cor com els principals 

elements de la circulació.

Reconec la funció  

de la sang, els vasos 

sanguinis i el cor en  

el procés de la circulació.

Descric el procés  

de la circulació de la sang 

fent referència a tots els 

òrgans que hi intervenen  

i la funció que fan.

L’excreció

identifico l’aparell urinari  

i les glàndules sudorípares 

com els principals 

elements que fan 

l’excreció.

Reconec la funció  

de l’aparell urinari  

i les glàndules sudorípares 

per fer l’excreció.

Descric el procés 

d’excreció fent referència 

a tots els òrgans que  

hi intervenen i la funció 

que fan.

Els hàbits 

saludables

Sé que cal mantenir  

hàbits saludables en 

l’alimentació i la higiene.

Conec els efectes que  

tenen els hàbits saludables 

en l’organisme.

valoro i descric com puc 

millorar la meva salut.

34
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Les tres R a l’escola
A l’escola, com a casa nostra, utilitzem objectes que després llencem a les escombraries  
o la paperera. Podem intentar reduir l’ús de molts materials, també podem reutilitzar objectes,  
i podem ajudar a reciclar si separem els residus. 

 Per a què treballarem en equip?

Entre tots pensarem i posarem en marxa sistemes per dur a terme la norma de les 3 R  
a l’escola. 

Fixeu-vos en els exemples:

 Expliqueu en cada cas, si es tracta de reduir, reutilitzar o reciclar. 

 Creieu que és fàcil practicar les 3 R a l’escola? Ho voleu posar en pràctica?

 Organització del treball cooperatiu

1  Feu equips de quatre persones. 

2  Investigueu quins tipus de residus  
hi ha a les papereres de la classe,  
dels passadissos, a la brossa del  
pati... 

 Poseu-vos guants de goma per manipular  
la brossa.

 Trieu un portaveu i que en prengui nota. 

3  Poseu en comú el que heu apuntat. El portaveu de cada equip, per torns,  
anirà llegint la llista dels residus que heu trobat.

4  El mestre apuntarà a la pissarra la llista completa del que heu trobat  
entre tots els equips. 

5  Torneu a fer els equips. Repartiu-vos la llista  
dels residus i penseu en maneres de reduir,  
reciclar o reutilitzar-los. 

 A banda de les propostes de la pàgina 68,  
penseu-ne d’altres. Fins i tot podríeu fabricar  
objectes útils o decoratius amb ampolles,  
caixes, brics... 

6  Finalment, poseu en comú totes les propostes  
i voteu les que us agradin més. Ja les podeu  
posar en pràctica!  

 Reflexió sobre l’equip cooperatiu

7  Penseu i valoreu, en comú, aquests aspectes.  
L’1 és la valoració mínima i el 4 la màxima.

Cooperem 2

G
ru

p
 d

’in
ve

st
ig

ac
ió

1 2 3 4

Tots els equips hem treballat per fer l’estudi dels residus.

Tots els companys hem aportat idees al nostre equip.

Hem escoltat amb interès totes les propostes dels diferents grups.

Ens hem posat d’acord fàcilment en quines propostes posarem en pràctica.

A

D

B

E

C

F

En una caixa de cartró llencem 
el paper tot junt. Així el podem 
portar al contenidor blau quan 
estigui plena.

En una pila, posem el paper que 
es pot reutilitzar per prendre no-
tes, per exemple. 

Tenim material d’ús comú i el dei- 
xem al seu lloc després d’utilit-
zar-lo. Així no hem de comprar 
tant material. Compartim el que 
tenim.

Els residus de les begudes que 
portem a l’escola, com brics, 
llaunes i ampolles de plàstic, els 
guardem en una caixa i després 
els llencem al contenidor groc. 

Duem aigua o sucs en una am-
polla de plàstic. Podem rentar-la 
i utilitzar-la cada dia. 

En comptes de portar l’esmorzar 
embolicat en paper d’alumini, el 
portem en una carmanyola o una 
funda que utilitzarem cada dia.  

68 69
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P O S E M - H O E N M A R X A !

Esmorzars saludables

Sabeu que l’esmorzar és un àpat molt important?  

Podem preparar un bon esmorzar per a tots. Som-hi!

Tenim una idea

1  Classifica els aliments següents segons  

els nutrients que contenen. 

 

Aliments Glúcids Greixos Proteïnes
Vitamines  

i sals minerals

a. Quins aliments poden estar a la columna dels glúcids i de les vitamines i sals minerals  

alhora?

b. Quins aliments són rics en aigua? És important prendre aquests aliments? Per què?

c. Quins aliments són rics en fibra? És important prendre aquests aliments? Per què?

d. Es pot elaborar un esmorzar amb aquests aliments? Proposa’n un.
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aixella • axila • armpit • aisselle

saltar • saltar • to jump • sauter

gespa • césped • grass • pelouse

refrescar • refrescar • to refresh • rafraîchir

aspersor • aspersor • sprinkler • asperseur

calor • calor • heat • chaleur

palmell • palma  
• palm • paume

pell • piel  
• skin • peau
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Adaptació • Adaptación • Adaptation • AdaptationConjunt de modificacions que permeten a una es-pècie adequar-se a les condicions del medi on viu. 
Alga • Alga • Alga • Algue
Ser vivo acuático que realiza la fotosíntesis. Al-gunas algas son microscópicas y otras se ven a simple vista. Presentan diferentes colores y formas, y no tienen hojas, ni raíces ni flores.

Aúricula • Aurícula • Atrium • AtriumEach of the two upper cavities of the heart that receives blood from the veins or pulmonary vein and passes it to the ventricles.

Bacteri • Bacteria • Bacterium • BactérieEtre vivant microscopique. Beaucoup de bactéries sont très bénéfiques, comme celles qui transfor-ment le lait en yaourt. Toutefois, quelques-unes provoquent des maladies et des infections. 
Batec • Latido • Beat • Battre
Cada un dels moviments que fa el cor per impulsar la  sang per tot el cos.

Circulació sanguínia • Circulación sanguínea  • Blood circulation • Circulation sanguineMovimiento de la sangre en el interior del cuerpo que se lleva a cabo a través de los vasos sanguí-neos (las arterias, las venas y los capilares). La sangre es impulsada por el corazón.
Color • Color • Colour • CouleurA perception of the light that reflects off an object that we perceive through the sense of sight.  

Depuradora • Depuradora • Sewage treatment plant • Station d’épuration
Machines qui nettoient et enlèvent les impuretés de l’eau polluée avant de la retourner dans la nature.  

A

B

C

D

Desert • Desierto • Desert • DésertLloc molt sec, gairebé sense vegetació. Normal-ment, en un desert no hi viuen persones a causa de les dificultats del medi. 

Digestió • Digestión • Digestion • DigestionProceso en el que el cuerpo transforma los ali-mentos que comemos para poder absorber sus nutrientes.

Diòxid de carboni • Dióxido de carbono  • Carbon dioxide • Dioxyde de carboneColourless, odourless, tasteless gas that is produ-ced by combustion and respiration. It is not toxic, but in large amounts it can lead to suffocation.   

Ecosistema • Ecosistema • Ecosystem  • Écosystème
Ensemble composé par les êtres vivants et le milieu physique d’un endroit.

Energia • Energía • Energy • ÉnergieCapacitat que tenen les coses per produir un canvi o una transformació. Hi ha moltes formes d’ener-gia: mecànica, elèctrica, química, etc.
Espècie • Especie • Species • EspèceGrupo de seres vivos que comparten las mismas características y pueden reproducirse entre ellos.

Excreció • Excreción • Excretion • ExcrétionElimination of substances from the body that are of no use to the organism, such as urine or sweat. 
Extinció • Extinción • Extinction • ExtinctionDisparition de quelque chose. Un être vivant est éteint quand il n’existe plus d’individus de sa pro-pre espèce. 

Fong • Hongo • Fungus • ChampignonÉsser viu molt senzill que viu en llocs humits, so-bretot sobre el sòl dels boscos, en els aliments fets 

E

F
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El cor 

El cor és un òrgan de la mida d’un puny. Batega contínuament 

i això fa que impulsi la sang per tot el cos. Està situat a la caixa 

toràcica, entre els pulmons, una mica desplaçat cap a l’esquerra. 

Per dins, el cor es divideix en quatre cavitats. Les dues cavitats 

de dalt s’anomenen aurícules. Les dues de baix s’anomenen 

ventricles. Les aurícules són més petites que els ventricles. 3

3   Parts del cor.

La part dreta del cor no es comunica amb l’esquerra perquè 

hi ha un envà que les separa. Però les aurícules sí que es co-

muniquen amb els ventricles del mateix costat a través d’una 

vàlvula. 

Les vàlvules s’obren i es tanquen. La sang circula de les aurí-

cules cap als ventricles.

 

Per mitjà de la circulació de la sang es reparteixen pel cos 

els nutrients i l’oxigen, i es retiren les substàncies de rebuig.

L’aparell circulatori està format per la sang, els vasos san-

guinis i el cor.

Els batecs del cor

El nombre de batecs del cor per 

minut varia segons l’edat, si s’està 

en repòs o fent exercici físic, etc. 

Per exemple, el cor d’una perso- 

na adulta en repòs batega entre  

60-100 vegades per minut. 

En la mateixa persona fent exer-

cici físic pot augmentar a 150-200 

batecs per minut.

SABER-NE MÉS

1  Quins són els components 

de la sang? Explica  

la funció de cadascun.

2  ORALITAT. Explica en què 

són semblants i en què es 

diferencien els vasos 

sanguinis.

3  Digues quina oració és 

certa.

a. L’aurícula dreta es 

comunica amb el ventricle 

esquerre.

b. Les aurícules no es 

comuniquen amb  

els ventricles.

c. L’aurícula dreta es 

comunica amb l’aurícula 

esquerra.

d. L’aurícula dreta es 

comunica amb el ventricle 

dret.

ACTIVITATS

tibial

aorta 

abdominal

pulmonar

artèria aorta
artèria pulmonar

vena cava superior

vena cava inferior

artèria pulmonar

aurícula dreta

aurícula 

esquerra

ventricle 

esquerre

ventricle dret

venes 

pulmonars

venes 

pulmonars

23
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Observem i descobrim

 Què fan aquests nens?

 Per què és important respirar aire net?

 ORALITAT. Alimentar-nos correctament és molt  
important. Comenteu per què és aconsellable consumir  
fruites i verdures més d’un cop al dia. Són fruites  
o verdures, el que veus a la fotografia?

1 La digestió i la respiració

6
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  La funció de nutrició consisteix a obtenir 
la matèria i l’energia que el nostre cos 
necessita per poder funcionar 
correctament.

 De quines substàncies obtenim  
la matèria i l’energia?

 En la funció de nutrició intervenen 
l’aparell digestiu, l’aparell respiratori, 
l’aparell circulatori i l’aparell excretor.

 Quin procés té lloc en cadascun 
d’aquests aparells?

 Digues el nom de quatre òrgans o parts 
relacionats amb l’aparell digestiu  
i el respiratori.

 Podem prevenir moltes malalties  
si habitualment seguim uns hàbits  
d’higiene, ens alimentem de manera 
saludable, descansem les hores  
necessàries i fem exercici.

 Esmenta un parell d’hàbits d’higiene.

 Explica què vol dir alimentar-se  
de manera saludable.

QUÈ EN SÉ?

 SABER FER

Comprovar la quantitat  
de sucre d’un refresc

En aquesta unitat esbrinaràs  
la quantitat de sucre que  
té un refresc.

A partir d’un senzill experiment, 
sabràs si és saludable prendre 
habitualment refrescos. 

7
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1Els nutrients  

Els nutrients són substàncies senzilles que contenen els ali-
ments.

Els nutrients ens proporcionen la matèria i l’energia que el 
nostre cos necessita per poder funcionar correctament. Els 
processos que ens permeten obtenir aquesta matèria i energia 
són la digestió, la respiració, la circulació i l’excreció.

Tipus de nutrients

Els nutrients es classifiquen en glúcids, greixos, proteïnes, 
vitamines i sals minerals.

1  RAONA. És el mateix un aliment que un nutrient?  
Per què?

2  VALORS. Observa la fotografia i respon.

 

Aigua 93 %

Greixos 0,2 % 

Glúcids 4,5 % 

Proteïnes 1 % 

Vitamines i sals 
minerals 1,3 %

a. Quin és el component més abundant dels tomàquets?

b. Quins són els components menys abundants?

c. És important que estiguin presents en la nostra 
alimentació els components menys abundants?  
Per què?

ACTIVITATS

Glúcids. Ens proporcionen energia. 
Es troben sobretot en els aliments 
que provenen de les plantes, com 
les fruites, els cereals, els llegums...

Greixos. Ens proporcionen 
més energia que els glú-
cids. Alguns provenen dels 
animals, com la mantega, i 
altres de les plantes, com 
l’oli d’oliva.

Proteïnes. Ens permeten créixer 
i renovar les cèl·lules i els teixits. 
Es troben en aliments que prove-
nen dels animals, com la carn, el 
peix, els ous i la llet, i en aliments 
que provenen de les plantes, com 
els llegums.

Vitamines i sals minerals. Són im-
portants per al creixement i per al 
bon funcionament del cos. Se’n ne-
cessiten en quantitats molt petites. 
Són molt abundants en les fruites i 
les verdures.

8
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1

L’aigua és el component més abundant del nostre cos. Té 
nombroses funcions: transporta substàncies, regula la tem-
peratura del cos, etc.

La podem beure o incorporar al menjar ingerint aliments que 
en continguin molta, com les fruites, les verdures i la llet. 1

1  La pinya, com altres fruites, és un aliment ric en aigua.

Els aliments contenen els nutrients, les substàncies que 
ens proporcionen la matèria i l’energia que necessitem 
per poder viure. 

1  RAONA. És el mateix un aliment que un nutrient?  
Per què?

2  VALORS. Observa la fotografia i respon.

 

Aigua 93 %

Greixos 0,2 % 

Glúcids 4,5 % 

Proteïnes 1 % 

Vitamines i sals 
minerals 1,3 %

a. Quin és el component més abundant dels tomàquets?

b. Quins són els components menys abundants?

c. És important que estiguin presents en la nostra 
alimentació els components menys abundants?  
Per què?

ACTIVITATS

català • castellà
anglès • francès 

glúcid • glúcido • carbohydrate • glucide

greix • grasa • fat • graisse

nutrient • nutriente • nutrient • nutrient

proteïna • proteína • protein • protéine

Aliments liofilitzats

La liofilització és una tècnica per 
conservar els aliments durant molt 
de temps.

Amb aquesta tècnica s’elimina l’ai-
gua dels aliments. D’aquesta ma-
nera els microorganismes no po-
den créixer i fer-los malbé.

Els aliments liofilitzats conserven  
els mateixos nutrients i el mateix 
gust que els aliments originals. 

Alguns aliments liofilitzats, com  
les algues, quan els posem en ai-
gua per menjar-nos-els, poden  
augmentar entre deu i vint vega-
des el seu volum!

SABER-NE MÉS

9
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1El procés digestiu

El procés digestiu consisteix a obtenir els nutrients dels aliments perquè 
siguin utilitzats pel nostre organisme. 

Aquest procés té lloc en l’aparell digestiu i comprèn les fases següents: 
la ingestió, la digestió, l’absorció i la defecació.

L’aparell digestiu està format pel tub digestiu i les glàndules digestives. 2

 Tub digestiu. És un conducte molt llarg per on circula l’aliment des 
de la boca fins a l’anus.

 Està constituït per la boca, la faringe, l’esòfag, l’estómac, l’intestí prim, 
l’intestí gros i l’anus.

 Glàndules digestives. Conjunt de glàndules que secreten diferents 
substàncies que ajuden a descompondre els aliments. Aquestes glàn-
dules són les glàndules salivals, el fetge i el pàncrees.

2   Aparell digestiu.

3   Bol alimentari.

català • castellà
anglès • francès 

absorció • absorción  
• absorption • absorption

defecació • defecación  
• defecation • défécation

digestió • digestión • digestion 
• digestion

ingestió • ingestión • ingestion 
• ingestion

bol alimentari

boca

faringe

esòfag

estómac

intestí prim

intestí gros

glàndules salivals

pàncrees

fetge

anus

La ingestió

La ingestió comença amb l’entrada dels aliments al tub digestiu a 
través de la boca. En la boca té lloc la masticació i la insalivació.

La masticació consisteix a esmicolar els aliments amb les 
dents. La insalivació consisteix a mesclar els aliments amb 
la saliva secretada per les glàndules salivals.

Els moviments de la llengua faciliten la masticació i la insalivació.

Els aliments mastegats i barrejats amb la saliva formen el bol 
alimentari.

La llengua empeny el bol alimentari cap a la faringe, que baixa 
per l’esòfag fins a l’estómac. 3

10
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La digestió

La digestió és la transformació dels aliments per obte-
nir-ne els nutrients.

Un cop el bol alimentari arriba a l’estómac es barreja 
amb els sucs gàstrics secretats per les seves parets. 
Gràcies als moviments de l’estómac, els aliments es 
mesclen amb els sucs gàstrics i donen lloc al quim. El 
quim és una massa pastosa amb els aliments parcial-
ment digerits que surt a poc a poc de l’estómac i passa 
cap a l’intestí prim.

A l’intestí prim, el quim es barreja amb el suc intestinal 
produït per l’intestí, amb la bilis produïda pel fetge i amb 
el suc pancreàtic produït pel pàncrees. Com a resultat 
es forma el quil. El quil és una pasta que conté els nu-
trients i les restes d’aliments no digerits. 4

L’absorció

L’absorció és el pas dels nutrients obtinguts en la digestió 
a través de les parets de l’intestí prim cap a la sang. 

Les parets de l’intestí prim presenten nombrosos plecs 
anomenats vellositats intestinals. A l’interior de les 
vellositats hi ha molts capil·lars sanguinis. Quan els 
nutrients travessen les parets de l’intestí prim van als 
capil·lars de les vellositats i així són transportats per tot 
l’organisme. 5

La defecació

La defecació és l’expulsió de les restes dels aliments 
que no s’han digerit.

Aquestes restes queden a l’intestí prim i passen a l’intestí 
gros. A l’intestí gros té lloc l’absorció de l’aigua i les sals 
minerals que contenen. Com a conseqüència, aquestes 
restes es compacten i donen lloc als excrements.

Els excrements s’expulsen a través de l’anus.

El procés digestiu comença amb la ingestió dels 
aliments a través de la boca. La digestió permet 
obtenir-ne els nutrients, els quals per absorció pas-
sen a la sang. Finalment, mitjançant la defecació 
s’expulsen les restes d’aliments no digerits.

4   En la digestió, els aliments es barregen 
amb diferents sucs.

5   Les parets de l’intestí prim estan molt 
plegades.

3  A quina fase del procés digestiu 
corresponen les oracions?

a. Els nutrients passen  
de les vellositats intestinals  
als capil·lars.

b. En l’estómac es forma una 
massa pastosa amb els aliments 
parcialment digerits.

c. Les restes d’aliments que no 
s’han digerit s’expulsen.

d. Els aliments s’esmicolen  
i es barregen amb la saliva.

ACTIVITATS

quim

nutrients vellositats 
intestinals

capil·lars 
sanguinis

quil

11
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fosses 
nasals

faringe

laringe

tràquea

pulmons

bronquis

bronquíols

La respiració

La respiració és el procés que ens permet incorporar l’oxigen 
de l’aire. L’oxigen, junt amb els nutrients, és necessari per ob-
tenir l’energia que necessitem per al funcionament del nostre 
organisme. A la vegada que incorporem oxigen, eliminem 
diòxid de carboni, que és una substància de rebuig del cos.

La respiració té lloc a l’aparell respiratori i comprèn l’entrada 
de l’aire, l’intercanvi de gasos i els moviments respiratoris. 
L’aparell respiratori està format per les vies respiratòries i 
els pulmons. 6

 Vies respiratòries. Són els conductes per on entra i surt 
l’aire del nostre cos.

 Estan constituïdes per les fosses nasals, la faringe, la 
laringe, la tràquea, els bronquis i els bronquíols.

 Pulmons. Són dos òrgans esponjosos, amb forma de sac, 
que es troben en la caixa toràcica.

 A l’interior de cada pulmó hi ha els bronquis que es rami-
fiquen en els bronquíols.

 Als extrems dels bronquíols hi ha els alvèols pulmonars. Els 
alvèols són uns saquets de parets molt fines, recobertes 
de capil·lars sanguinis.

6   Aparell respiratori.

català • castellà
anglès • francès 

expiració • espiración • expiration • expiration

inspiració • inspiración • inspiration • inspiration

respiració • respiración • respiration • respiration

L’entrada d’aire

L’aire entra al nostre cos per les fosses nasals. Abans de pas- 
sar a la faringe, l’aire s’humiteja, s’escalfa i es neteja de les partí- 
cules que conté. Les partícules queden retingudes pels pèls 
i per la mucosa de les fosses nasals.

Un cop l’aire arriba a la faringe, continua el seu recorregut 
per la tràquea fins arribar als dos bronquis. Dels bronquis 
passa als bronquíols i arriba finalment als alvèols pulmonars.

4  RAONA. Per què és important que a l’inspirar l’aire entri pel nas i no per la boca?

5  Explica quins gasos s’intercanvien en els alvèols pulmonars.

ACTIVITATS

alvèols 
pulmonars

12
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sang pobra en oxigen

sang rica en oxigen

CO2

O2

L’intercanvi de gasos

En els alvèols té lloc l’intercanvi de gasos entre l’aire i la sang.

L’aire que arriba als alvèols és ric en oxigen (O2) i passa a la sang 
dels capil·lars. El diòxid de carboni (CO2) que conté la sang dels 
capil·lars passa a l’aire dels alvèols.

L’aire amb el diòxid de carboni passa als pulmons i d’aquí 
s’expulsa a l’exterior. 7

Els moviments respiratoris

L’entrada i la sortida de l’aire dels pulmons té lloc mitjan-
çant la inspiració o entrada d’aire i l’expiració o sortida 
d’aire. 8

 Durant la inspiració la caixa toràcica s’expandeix. 
Els pulmons estan units a la caixa toràcica i, per tant, 
també s’eixamplen. Això fa que l’aire entri als pulmons.

 Durant l’expiració la caixa toràcica es contrau, de 
manera que els pulmons es desinflen. Com a conse-
qüència d’això, l’aire surt dels pulmons, recorre les 
vies respiratòries i s’expulsa a l’exterior.

La inspiració i l’expiració tenen lloc gràcies a l’acció del 
diafragma i dels músculs intercostals.

L’aire entra pel nas i recorre les vies respiratòries 
fins arribar als pulmons. En els alvèols pulmonars 
té lloc l’intercanvi de gasos.

8   A. Inspiració. B. Expiració.

4  RAONA. Per què és important que a l’inspirar l’aire entri pel nas i no per la boca?

5  Explica quins gasos s’intercanvien en els alvèols pulmonars.

ACTIVITATS

diafragma

A B

7   Intercanvi de gasos en els alvèols 
pulmonars. 

13
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1Tinguem cura de...

L’aparell digestiu

Per tenir cura del nostre aparell digestiu hem de fer una dieta 
saludable i seguir unes pautes d’higiene. La dieta és el con-
junt d’aliments que prenem al llarg del dia. 

 La dieta ha de ser completa, variada i equi-
librada. Completa perquè ha de satisfer les 
necessitats del nostre organisme. Variada 
perquè ens ha de proporcionar tot tipus d’ali-
ments. I equilibrada perquè ens ha d’aportar 
la quantitat adequada de nutrients i energia.

 És important prendre aliments que continguin 
fibra vegetal. La fibra facilita la circulació dels 
aliments per l’intestí i evita el restrenyiment. 
Es troba en aliments d’origen vegetal com 
les fruites, les verdures i els cereals.

 És aconsellable fer cinc àpats al llarg del dia: 
esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar. 
Cal respectar l’horari dels àpats.

Tenir una dieta saludable i seguir diversos hàbits d’higiene 
beneficia el nostre aparell digestiu.

6  INVESTIGA. El consum excessiu d’alcohol pot malmetre greument la salut.  
Consulta la web http://tinyurl.com/p9u7k2u i explica quines malalties relacionades  
amb l’aparell digestiu pot provocar beure en excés begudes alcohòliques.

7  Quines situacions de la nostra vida diària ens ajuden a tenir cura del nostre aparell 
respiratori?

ACTIVITATS

 Abans de menjar hem de rentar-nos 
bé les mans. També hem de rentar els 
aliments, sobretot els que mengem 
crus, com ara la fruita i la verdura.

 Després de cada àpat hem de ren-
tar-nos les dents. També hem de 
raspallar-nos la llengua.

 Cal menjar a poc a poc i mastegar 
bé els aliments.

 Mentre mengem hem d’asseure’ns 
amb l’esquena recta, recolzada al 
respatller de la cadira.

 Hem d’evitar compartir amb altres 
persones els coberts i els gots.

14
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L’aparell respiratori

Per tenir cura del nostre aparell respiratori cal seguir uns quants consells. 

 Respirar correctament. Inspirar l’aire sempre pel nas i expirar per 
la boca i el nas.

 Ventilar l’habitació cinc minuts cada dia.

 Evitar llocs amb molta pols o fum i poc ventilats.

 Fer exercici i practicar un esport de manera habitual.

6  INVESTIGA. El consum excessiu d’alcohol pot malmetre greument la salut.  
Consulta la web http://tinyurl.com/p9u7k2u i explica quines malalties relacionades  
amb l’aparell digestiu pot provocar beure en excés begudes alcohòliques.

7  Quines situacions de la nostra vida diària ens ajuden a tenir cura del nostre aparell 
respiratori?

ACTIVITATS

català • castellà
anglès • francès 

dieta • dieta • diet • régime

salut • salud • health • santé

Fumar és un hàbit molt perjudicial per a la salut. El fum del tabac  
conté milers de substàncies tòxiques que poden provocar  
nombrosos danys al nostre organisme.

Alguns dels danys que provoca el tabac són força immediats, com la irritació de la gola,  
el mal alè o les taques de nicotina a les dents i als dits. Altres efectes poden aparèixer  
al cap dels anys, com nombroses malalties respiratòries o un gran nombre de càncers.

El fum del tabac no només perjudica les persones fumadores. Els fumadors passius són 
les persones que tot i no fumar es troben en ambients on es fuma. Aquestes persones 
inspiren el fum del tabac i poden patir les mateixes malalties que els fumadors. 

Monòxid de carboni

Gas molt tòxic. Passa fàcilment a 
la sang i impedeix el transport de 
l’oxigen.

Nicotina 

Substància molt tòxica. Passa 

a la sang a través dels alvèols 

pulmonars i arriba al cervell no-

més uns segons després d’haver 

inspirat el fum. És la substància 

responsable de sentir la neces-

sitat de fumar.

Quitrà

Mescla de substàncies tòxiques. 
És el desencadenant principal del 
càncer de pulmó.

Seguir alguns consells beneficia el nostre aparell respiratori.

15
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Comprovar la quantitat de sucre  
d’un refresc

Quan tenim set pot ser que ens vingui de gust 
prendre un refresc en lloc d’aigua. Però saps  
què conté un refresc i per què és important no 
prendre’n sovint?

La majoria de refrescos contenen una gran quantitat 
de sucres com a ingredient.

També s’afegeixen sucres en productes de brioixeria 
i pastisseria, llaminadures, embotits, menjar ràpid, 
etc.

L’excés en el consum de sucres afegits als aliments 
pot provocar diversos trastorns, com ara l’aparició  
de càries, l’excés de pes, etc.

Els sucres presents de forma natural en aliments com fruites, verdures, llegums, etc.  
són necessaris per al bon funcionament del nostre organisme.

A continuació comprovarem quina quantitat de sucre hi ha en una llauna de refresc.

Porta a terme l’experiència

8  Reuneix els materials i segueix els passos.

1  Pesa el pot de cuina.

2  Aboca el contingut de la llauna de refresc dins del pot.

3  Pesa el pot amb el refresc.

4  Col·loca el pot amb el refresc a escalfar fins que bulli.

5  Observa com s’evapora el líquid.

 
 

6  Quan quedi poc líquid, abaixa el foc  
al mínim.

7  Tanca el bec de Bunsen quan ja no quedi 
líquid i només quedi una pasta, el sucre.

8  Deixa refredar el pot.

9  Pesa el pot.

 SABER FER

MATERIALS

  Llauna de refresc

  Pot de cuina

  Balança

  Bec de Bunsen

16
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Anota els resultats

9  Copia la taula següent i completa-la amb els teus resultats.

 

Pes

Pot buit

Pot amb el refresc abans d’escalfar

Pot després d’escalfar

Resol les activitats

10  Quina quantitat de refresc s’ha evaporat?

11  ORALITAT. Quina quantitat de sucre conté el refresc? Explica com ho has calculat.

12  L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana ingerir com a màxim  
30 g de sucres afegits als aliments al dia. Quants refrescos podríem prendre  
en un dia? 

13  INVESTIGA. Digues a quins dels aliments següents creus que s’han afegit sucres.

  

  

14  VALORS. Pensa, analitza i reflexiona sobre els teus hàbits.

a. Prens refrescos de manera habitual?

b. Consumeixes altres aliments amb excés de sucres? Quins?

c. Creus que pots millorar la teva dieta? Com?

1

A B C

D

E

F

Cereals

17
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19  Ordena segons el recorregut que... 

a. ... fan els aliments quan els ingerim.

 faringe – estómac – intestí gros – boca – anus – esòfag – intestí prim

b. ... fa l’aire quan entra pel nas.

 pulmons – fosses nasals – bronquíols – laringe – bronquis – tràquea – faringe

20  COMPRENSIÓ LECTORA. Llegeix i respon.

Hi ha malalties causades per una intolerància a determinats aliments.  
Per exemple, les persones que tenen intolerància a la lactosa han d’evitar  
prendre aliments que continguin aquest glúcid. Si en prenen poden presentar  
vòmits, diarrees, mals de panxa, etc.

Entre els aliments que contenen lactosa trobem la llet i els seus derivats.

Un altre exemple d’intolerància alimentària és el de les persones intolerants  
al gluten. Aquestes persones, si en prenen, presenten mals de panxa i diarrees.  

El gluten es troba en alguns cereals com el blat, el sègol, etc.

a. Quins símptomes presenten les persones amb intolerància a la lactosa quan  
la prenen? I les persones intolerants al gluten quan el prenen?

b. Què han de fer les persones intolerants a la lactosa o al gluten per no patir aquests  
símptomes?

c. Coneixes algun altre tipus d’intolerància alimentària? Explica’l.

21  En la taula següent es mostren el nombre d’inspiracions per minut que han fet dues 
esportistes abans de començar una cursa i un cop han acabat de córrer.

 

Inspiracions per minut 
abans de córrer

Inspiracions per minut 
després de córrer

Esportista A 12 38

Esportista B 18 46

a. Calcula quantes inspiracions fan les esportistes A i B abans  
de córrer en una hora.

b. Calcula quantes inspiracions fan les esportistes A i B després  
de córrer en una hora.

c. Han augmentat o disminuït el nombre d’inspiracions abans  
i després de córrer? Per què?

d. Llegeix les recomanacions següents per quan es practica  
exercici físic i explica-les.

 Si corres, fes-ho en ambients on l’aire sigui net.

 Mentre facis exercici físic no masteguis xiclet.

 Deixa passar força estona entre un àpat i la pràctica d’exercici.

15  RESUM. Copia i completa.

 Els nutrients són les substàncies senzilles que contenen els . 

 Els  són un tipus de nutrients que ens proporcionen energia i es troben  
sobretot en les plantes.

 El procés digestiu té lloc a l’aparell . Comprèn les fases següents: ,  
digestió,  i .

 La respiració consisteix a obtenir l’  de l’aire i eliminar el .  
Té lloc a l’aparell .

 Per tenir cura de l’aparell digestiu hem de seguir unes pautes d’higiene  
i que la  sigui saludable.

 Per tenir cura de l’aparell respiratori hem d’evitar els llocs amb molta pols  
i . També hem de practicar un  de manera habitual.

16  PARLA IDIOMES. Fixa’t en les fotografies i completa en les llengües indicades.

   

 En l’aliment A el nutrient més abundant és  
anglès

.

 En l’aliment B el nutrient més abundant és  
castellà

.

 En l’aliment C el nutrient més abundant és  
francès

.

 En l’aliment D el nutrient més abundant és  
català

.

17  INVESTIGA. Clica a http://tinyurl.com/85homk. Obre l’aparell digestiu  
i passa el ratolí per sobre de cada part.

a. Explica què passa a la boca i a la gola, a l’abdomen superior i als intestins.

b. Fes el mateix amb l’aparell respiratori.

18  Observa el dibuix següent i respon.

 

ACTIVITATS DE REPÀS

a. De quin aparell es tracta?

b. Quins òrgans o parts es veuen?

c. Quina funció té aquest aparell?

d. Vols muntar el trencaclosques? 
Pots calcar les peces, retallar-les 
i ja pots començar!

A B C D

18
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19  Ordena segons el recorregut que... 

a. ... fan els aliments quan els ingerim.

 faringe – estómac – intestí gros – boca – anus – esòfag – intestí prim

b. ... fa l’aire quan entra pel nas.

 pulmons – fosses nasals – bronquíols – laringe – bronquis – tràquea – faringe

20  COMPRENSIÓ LECTORA. Llegeix i respon.

Hi ha malalties causades per una intolerància a determinats aliments.  
Per exemple, les persones que tenen intolerància a la lactosa han d’evitar  
prendre aliments que continguin aquest glúcid. Si en prenen poden presentar  
vòmits, diarrees, mals de panxa, etc.

Entre els aliments que contenen lactosa trobem la llet i els seus derivats.

Un altre exemple d’intolerància alimentària és el de les persones intolerants  
al gluten. Aquestes persones, si en prenen, presenten mals de panxa i diarrees.  

El gluten es troba en alguns cereals com el blat, el sègol, etc.

a. Quins símptomes presenten les persones amb intolerància a la lactosa quan  
la prenen? I les persones intolerants al gluten quan el prenen?

b. Què han de fer les persones intolerants a la lactosa o al gluten per no patir aquests  
símptomes?

c. Coneixes algun altre tipus d’intolerància alimentària? Explica’l.

21  En la taula següent es mostren el nombre d’inspiracions per minut que han fet dues 
esportistes abans de començar una cursa i un cop han acabat de córrer.

 

Inspiracions per minut 
abans de córrer

Inspiracions per minut 
després de córrer

Esportista A 12 38

Esportista B 18 46

a. Calcula quantes inspiracions fan les esportistes A i B abans  
de córrer en una hora.

b. Calcula quantes inspiracions fan les esportistes A i B després  
de córrer en una hora.

c. Han augmentat o disminuït el nombre d’inspiracions abans  
i després de córrer? Per què?

d. Llegeix les recomanacions següents per quan es practica  
exercici físic i explica-les.

 Si corres, fes-ho en ambients on l’aire sigui net.

 Mentre facis exercici físic no masteguis xiclet.

 Deixa passar força estona entre un àpat i la pràctica d’exercici.

1
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