
El ximpanzé 

El ximpanzé té el cos cobert per un pelatge gruixut de color 

negrós, amb excepció de la cara, dits, palmells de la mà i 

plantes del peu. Els dits de la mà són amples perquè poden 

caminar millor.  

El ximpanzé és un animal vertebrat perquè té ossos i una 

columna vertebral. El seu cos està dividit en cap, tronc, i 

extremitats, i està recobert de pel. El ximpanzé s’alimenta de 

fruita, fulles, llavors, flors i escorça, per tant podem dir que 

és omnívor. Les seves cries neixen del ventre de la mare per 

tant és un animal vivípar. El ximpanzé és terrestre ja que pot 

caminar per el terra.  

Per tant, podem dir que el ximpanzé és un animal vertebrat, 

perquè té columna vertebral, omnívor, perquè s’alimenta de 

plantes i petits animals, vivípar, perquè neix del ventre de la 

mare, i terrestre perquè es mou i viu als arbres. 

  



La granota 

La granota és un animal salvatge que normalment viu a les 

corrents d’aigua dolça.   

La granota és un animal vertebrat perquè té ossos i una 

columna vertebral. La granota viu i es desplaça per corrents 

d’aigua dolça, per tant és aquàtica. La granota és carnívora 

ja que menja mosquits, mosques i insectes. La granota és 

ovípar perquè es reprodueix per ous.  

Per tant, podem dir que la granota és un animal vertebrat, 

perquè té columna vertebral, carnívora, perquè s’alimenta de 

mosques, mosquits i insectes, ovípar perquè neix del ventre 

de la mare, i aquàtica perquè es mou per aigua dolça.  

  



El cocodril 

El cocodril és un animal salvatge que normalment viu a les 

coves. El cocodril té la pell rugosa i les dents afilades i poden 

medir fins a 3m i 4m.  

El cocodril és un animal vertebrat perquè té ossos i una 

columna vertebral. El cocodril s’alimenta de peixos, rèptils, 

amfibis, aus i petits mamífers, per tant és carnívor. El 

cocodril es reprodueix de ous que posa la mare, per tant és 

ovípar. El cocodril es mou per l’aigua i pel terra amb les 

quatre potes.  

Per tant, podem dir que el cocodril és un animal vertebrat, 

perquè té columna vertebral, carnívor, perquè s’alimenta de 

peixos, rèptils, amfibis, aus i petits mamífers. Per tant és 

ovípar perquè es reprodueix dels ous que posa la mare i es 

mou amb quatre potes.  

  



L’estruç 

L’estruç viu a la sabana, és salvatge i durant el dia va a 

buscar menjar, però per la nit dorm. L’estruç és l’au més gran 

del món i s’empassa pedres.   

L’estruç no pot volar perquè té les ales molt petites. L’estruç 

és un animal vertebrat perquè té ossos i una columna 

vertebral. L’estruç està dividit en cap, tronc, i les 

articulacions. L’estruç és ovípar ja que neix dels ous. L’estruç 

és terrestre per tant camina pel terra. L’estruç és omnívor 

perquè menja llavors, herba, fruits... 

L’estruç és un animal vertebrat, perquè té columna vertebral 

i ossos. És omnívor perquè menja pedres, herba i carn. És 

terrestre perquè es mou pel terra i ovípar.  

  



La tortuga 

La tortuga és tranquil·la i viu a les selves seques, té escates 

i s’alimenta de plantes seques.  

La tortuga és vertebrat perquè té ossos i una columna 

vertebral. El seu cos està dividit en extremitats, cua i closca. 

La tortuga és herbívora ja que s’alimenta en gran part de les 

plantes. Les seves cries neixen de ous, per tant és ovípar. 

La tortuga s’arrossega pel terra, per tant és terrestre.  

Per tant, podem dir que la tortuga és un animal vertebrat, 

perquè té columna vertebral, herbívor perquè s’alimenta de 

plantes, és ovípar perquè neix dels ous.  

  



L’abella 

L’abella és petita, té dos ales i té sis potes i és peluda. Té 

dos antenes a la cara i té dos ulls i en un mes pot tenir fins a 

30.000 ous.  

L’abella és invertebrat ja que no té ossos. L’abella és aèria 

ja que té dues ales per desplaçar-se, per tant pot volar per 

l’aire i té sis potes per agarrar-se a les plantes. Mengen 

pol·len, aigua i nèctar per tant és herbívor. L’abella és ovípar 

perquè es reprodueix per ous.  

L’abella menja pol·len, aigua i nèctar. L’abella es reprodueix 

amb ous per tant és ovípar. 

  



El cangur 

El cangur roig és el més gran dels marsupials actuals, ja que 

pot arribar a mesurar 1,4 metres de longitud i la cua pot 

arribar als 120 cm. Els mascles poden pesar més de 90 kg. 

El cangur és vivípar perquè neix del ventre de la mare. El 

cangur és terrestre, ja que camina per terra. El cangur és 

herbívor per tant menja herbes i plantes. El cangur és un 

animal vertebrat perquè té ossos i columna vertebral. 

Per tant, podem dir que el cangur és un animal vertebrat, 

perquè té columna vertebral, herbívor perquè s’alimenta de 

plantes i herba, mamífer perquè neix del ventre de la mare i 

terrestre perquè es mou per terra. 

  



El mussol 

El mussol té plomes, són ocells rapinyaires. El mussol té un 

cap molt gran i els seus ulls són grocs i taronges. Viu als 

petits pobles i a les rodalies. 

El mussol és aeri perquè té dues ales per desplaçar-se per 

l’aire. El mussol és ovípar ja que fica ous. El mussol és 

vertebrat per tant té ossos i una columna vertebral. El mussol 

és carnívor perquè menja insectes. 

Per tant, podem dir que el mussol és vertebrat, perquè té una 

columna vertebral, carnívor perquè s’alimenta d’insectes, és 

ovípar perquè posa ous i és aeri perquè té dues ales per 

volar. 

  



El dofí 

El dofí és un animal salvatge que normalment viu a l’aigua 

salada, on pot nedar i trobar l’aliment. 

El dofí és un animal vertebrat perquè té ossos i una columna 

vertebral. El dofí menja peixos, pops i gambes, per tant és 

carnívor. El dofí és aquàtic ja que neda per l’aigua salada, i 

és vivípar per tant neix del ventre de la mare. 

Per tant, podem dir que el dofí és un animal vertebrat, perquè 

té una columna vertebral, carnívor perquè s’alimenta de carn 

i peixos, vivípar, perquè neix del ventre de la mare, i aquàtic 

perquè es mou per l’aigua i viu al mar.  

  



El peix pallasso 

El peix pallasso és de color taronja brillant amb tres franges 

blanques i té unes altes molt petites. Són de tres colors, 

tenen quatre aletes i surten en una pel·lícula que es diu 

Buscant en Nemo o Buscant la Dory. 

El peix pallasso és un animal vertebrat perquè té espines. El 

seu cos està dividit en cap, tronc, aletes i una petita cua. El 

peix pallasso menja zooplàncton, algues i paràsits, per tant 

és omnívor. La seva reproducció és ovípara perquè neix per 

ous. És aquàtic, per tant és mou per l’aigua salada. 

Per tant, podem dir que el peix pallasso és un animal 

vertebrat, perquè té columna vertebral, omnívor perquè 

s’alimenta de zooplàncton, algues i paràsits i una miqueta de 

tot. És ovípar perquè neix dels ous que posa la mare, i 

aquàtic perquè es mou per aigua salada.   

  



El pop 

El pop té vuit tentacles i dues fileres de ventoses que l’ajuden 

a atrapar les seves preses. Arribar a fer fins a 10 kg de pes i 

els braços fins a 1m de longitud i tira tinta. 

El pop és un animal invertebrat ja que no té ni esquelet ni 

ossos. S’alimenta de peixos i altres crustacis i per tant és 

carnívor. És ovípar perquè neix dels ous. Es mouen 

impulsant-se amb els tentacles per l’aigua, per tant és 

aquàtic. 

Per tant, podem dir que el pop és un animal invertebrat, 

carnívor perquè s’alimenta de peixos, ovípar perquè neix de 

ous i és aquàtic perquè viu a l’aigua.  

 

 

 

  

 

 

 


