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FEM UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ: 

El pas del medi aquàtic al medi terrestre dels organismes fotosintètics 

La vida va començar al medi aquàtic, però alguns organismes van anar 

adquirint algunes modificacions que els van permetre colonitzar la terra ferma.  

Aquest és el tema del reportatge 

“L’origen dels amfibis” que es va 

emetre a TV3 dins del programa “El 

Medi Ambient”. 

Els guionistes d’aquest programa van 

molt enfeinats. Els han encarregat fer 

un reportatge sobre el pas del medi 

aquàtic al medi terrestre dels 

organismes fotosintètics, però no 

tenen temps.  

Podeu fer vosaltres el reportatge?  

És molt senzill. Les fases de la preparació del reportatge són les següents: 

1. Analitzar el programa emès. 

2. Recollir informació sobre les modificacions que els organismes 

fotosintètics van adquirir i que els van permetre colonitzar la terra ferma. 

3. Redactar correctament el guió del programa fent servir un text expositiu. 

4. Buscar imatges per il·lustrar el text. 

5. Fer el reportatge fent servir el programari informàtic necessari (Movie 

Maker, Audacity...) 

Comencem? 

 

FASE 1: ANÀLISI DEL PROGRAMA 

A continuació teniu un vídeo on s'explica quines 

adaptacions presenten els primers animals que 

van viure en el medi terrestre. En acabar de 

visualitzar el vídeo, heu de respondre unes 

preguntes sobre el contingut del programa 

http://www.tv3.cat/videos/2509259 

 

Les respostes d’aquestes preguntes us ajudaran a tenir clares les idees bàsiques 

que haureu de desenvolupar en la tasca final d’aquest tema: fer el guió d’un 

http://www.tv3.cat/videos/2509259
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programa semblant que parli del pas del medi aquàtic al medi terrestre dels 

organismes fotosintètics.  

 

1. Quines característiques tenen els peixos pulmonats que els permeten 

viure fora del medi aquàtic? 

2. Escriviu dues avantatges que poden tenir els organismes en colonitzar el 

medi terrestre. 

3. Quines tres condicions van aconseguir els amfibis i els van permetre viure 

en el medi terrestre? 

4. En quines de les tres condicions anteriors els amfibis es van quedar a mig 

fer? 

5. Com és la pell dels amfibis? 

6. En quins ambients han de viure els amfibis? 

7. Per a quina funció vital d’aquests animals l’aigua és encara 

imprescindible? 

 

FASE 2: QUINES MODIFICACIONS VAN ADQUIRIR ELS ORGANISMES 

FOTOSINTÈTICS? 

 

 

PRÀCTICA DE RECONEIXEMENT DE MOLSES I FALGUERES 

 
 

L’objectiu d’aquesta pràctica és l’observació i dibuix de les diferents 

estructures de les molses i falgueres. Primer fareu els dibuixos i a continuació, 

amb l’ajut de llibres o del professor, indicareu els noms de les diferents parts. 

A. MOLSES 

1.-Observeu a ull nu una molsa i feu-ne un dibuix indicant les següents parts: 

falsa fulla, falsa tija, falses arrels, esporangi 
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2.-Observeu una de les falses fulles d’una molsa al microscopi (utilitzant 

l’augment mitjà i el gran) i feu un dibuix de com són les cèl·lules indicant 

l’augment utilitzat. Si reconeixeu alguna de les parts de la cèl·lula, indiqueu-la 

al dibuix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Observeu l’esporangi a la lupa i feu-ne un dibuix. 
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4.- Observeu l’esporangi al microscopi i feu-ne un dibuix. Intenteu tallar-lo o 

aixafar-lo per tal que es vegin les espores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PER ACABAR... 

1.-Com són les cèl·lules de les falses fulles o fil·lidis de les molses, iguals o 

diferents entre elles? 

 

 

2.-Com creieu que deuen ser les cèl·lules  de les falses tiges o caulidis, iguals o 

diferents entre elles?  

 

 

 

3.-Els rizoides o falses arrels tenen les cèl·lules molt semblants a les dels fil·lidis i 

caulidis, però presenten una diferència molt important. En què creieu que es 

diferencien? Per què? 
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4.-Els rizoides subjecten les molses al sòl, però ___ capten els nutrients (aigua i 

sals minerals) com fan les arrels dels vegetals superiors, per això es diu que són 

falses arrels.  

5.-Els fil·lidis fan la fotosíntesi, com les fulles dels vegetals superiors, però a 

diferència d'aquestes no tenen teixits, per exemple no tenen vasos  conductors 

que transportin la saba, ni epidermis per això es diu que són falses  

_____________.  

 

6.-Els caulidis són falses tiges, perquè tampoc no tenen teixits, per exemple 

tampoc tenen _________  conductors, com sí que tenen les veritables tiges dels 

vegetals superiors.  

 

7.-Les molses han de viure sempre en llocs humits, perquè no tenen una capa 

impermeable que les protegeixi contra la dessecació. Hi ha una altra raó, 

relacionada amb la reproducció, que també determina que les molses hagin 

d'estar sempre humides. Quina és aquesta raó? (penseu en el vídeo que vam 

veure a l’inici de la unitat) 

 

 

 

 

8.-Per què les molses tenen una alçada reduïda i es troben esteses, entapissant 

grans extensions de sòl? 

 

 

 

9.-Quina és la funció dels esporangis i de les espores? 
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B. FALGUERES 

1.-Observeu a ull nu una falguera, pel revers, i feu-ne un dibuix indicant les 

següents parts: frondes, pecíol, tija subterrània o rizoma, arrels i sorus (conjunt 

d’esporangis). 
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2.-Observeu els sorus del revers de la fulla de la falguera a la lupa, feu-ne un 

dibuix i expliqueu com és cadascun dels esporangis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Observeu els esporangis al microscopi i feu un dibuix del que veieu. Cal que 

seguiu les instruccions que hi ha a continuació. 

Poseu un parell de gotes d'aigua en un portaobjectes. Rasqueu els esporangis i 

col·loqueu-ne uns quants, no molts, a la gota d'aigua. Tapeu-ho amb el 

cobreobjectes. Observeu la preparació al microscopi, al segon i al tercer 

augment, i feu-ne un dibuix indicant les següents parts: esporangi, anell 

mecànic i espores. 
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I PER ACABAR... 

1.-Per què les falgueres, que tenen una capa impermeable que les protegeix 

contra la dessecació, han de viure a llocs humits. (penseu en el vídeo que vam 

veure a l’inici de la unitat) 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Digueu tres semblances i tres diferències entre molses i falgueres. 

 Semblances: 

 

 

 

 

 Diferències: 
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RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES MOLSES I LES FALGUERES 

 
 

L’enllaç següent correspon a una 

presentació power point on hi podreu trobar 

moltes de les característiques de les molses i 

les falgueres que heu pogut aprendre en la 

pràctica anterior. Veureu el power point 

comentat ambel professor i heu d’escriure 

una frase de cada diapositiva (ja sigui la 

resposta a la pregunta del títol o la idea 

principal) 

http://www.authorstream.com/Presentation/mgayan-317845-molses-falgueres-

education-ppt-powerpoint/ 
 

 

TEXT EXPOSITIU SOBRE LES MOLSES 
 

Sabem que les molses són éssers vius perquè compleixen les característiques 

necessàries i suficients del concepte ésser viu. Però, quines característiques 

tenen aquests vegetals que els diferencien d’altres organismes semblants? 

 

Per a poder contestar aquesta pregunta haureu de buscar informació sobre les 

quatre característiques necessàries i suficients. Aquesta informació la podeu 

trobar en les pràctiques del laboratori, en la presentació power point, en llibres, 

en alguna adreça d’internet, preguntant a alguna persona que tingui 

coneixements sobre les molses... 

 

Aquesta primera vegada us ajudarem a buscar la informació i a ordenar-la de 

forma sistemàtica. Només cal que ompliu la segona columna de taula 

següent. En algun cas només cal que escolliu l’opció correcta, el altres casos 

també haureu de redactar una petita explicació. 

 

1. En què m’haig de fixar per a poder explicar com és l’estructura d’un 

ésser viu? 
En el cas de les molses, la informació la podeu obtenir de les pràctiques 

Quin tipus de cèl·lules tenen? Vegetals / Animals  

perquè... 

 

 

Són unicel·lulars o pluricel·lulars? Unicel·lulars / Pluricel·lulars 

 

Tenen teixits? Sí, tenen teixits / No són tal·lòfits 

perquè... 

 

http://www.authorstream.com/Presentation/mgayan-317845-molses-falgueres-education-ppt-powerpoint/
http://www.authorstream.com/Presentation/mgayan-317845-molses-falgueres-education-ppt-powerpoint/
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Quines són les parts del seu cos?  

 

 

 

 

 

 

 

2. En què m’haig de fixar per explicar com es nodreix un organisme? 
En el cas de les molses, la informació la podeu obtenir de les pràctiques 

Quin tipus de matèria agafa del 

medi? 

Matèria orgànica / Matèria 

inorgànica (i dir quines molècules) 

Per quina part del cos agafa la 

matèria? 

 

 

Com agafa l’oxigen del medi?  

 

Per on agafa l’aigua?  

En resum, quin tipus de nutrició té? Autòtrofa / Heteròtrofa 

3. En què m’haig de fixar per a poder explicar com es reprodueix un 

organisme? 
En el cas de les molses, la informació la podeu obtenir de les pràctiques i del 

Powerpoint. 

Té reproducció asexual? Sí / No 

Si té reproducció asexual, de quin 

tipus és? 

Esporulació / gemmació / 

fragmentació / escissió / ... 

Si té reproducció asexual, quines parts 

del cos s’encarreguen d’aquesta 

funció? 

 

 

 

 

Té reproducció sexual? Sí / No 

Si té reproducció sexual, quines parts 

del cos s’encarreguen d’aquesta 

funció? 

Ja us posem la resposta perquè 

aquesta és difícil: Anteridi i arquegoni 

(mirar el PTT per explicar què és cada 

cosa) 

 

4. En què m’haig de fixar per a explicar com un organisme es relaciona 

amb el medi i amb altres éssers vius?  
En el cas de les molses, la informació la podeu obtenir de les pràctiques i del 

Powerpoint que hi ha al moodle. 

En quin medi viu? Terrestre / Aquàtic 

Quines condicions ambientals 

requereix?  

Hem de tenir en compte, com a 

mínim, la llum, la temperatura i la 

humitat... 

 

 

Necessita d’altres éssers vius per 

nodrir-se? 

 

 

Serveix d’aliment a altres éssers vius? 
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Es coneixen relacions no alimentàries 

amb altres individus d’espècies 

diferents? 

 

 

Es coneixen interaccions amb el 

substrat? 

Són importants en la formació i 

conservació del sòl. 

Quina serà la resposta al estímul 

“manca d’aigua”? 

 

 

 

 

 

 

Ara, amb la informació recollida en la taula, heu de redactar un text explicant 

com són les molses. Utilitzarem paràgrafs diferents per separar les quatre 

característiques necessàries i suficients. 

 

Comencem? 

 

Les molses són éssers vius formats per cèl·lules............................................... 

Aquests organismes són pluricel·lulars, però no tenen veritables 

.................................................., és a dir, són ............................................: no hi ha 

cèl·lules diferents que facin funcions especialitzades. En el cos d’una molsa 

podem diferenciar les falses.................................................... o fil·lidis, les falses 

tiges o ....................................................... i les falses arrels o 

............................................................ 

Aquestes tres estructures representen la part vegetativa; la part reproductora 

es troba en els ..............................................................., anomenats així perquè 

porten les espores. 

 

Per a nodrir-se les molses agafen la matèria ............................... del medi i la 

transformen en matèria orgànica, és a dir, són organismes amb nutrició 

............................................. L’aigua i l’oxigen l’agafen directament a través de 

les falses ............................................... i les falses 

..................................................................... 

 

Les molses mostren els dos tipus de reproducció. La reproducció 

...................................... és per ..........................................., és a dir, és una 

reproducció asexual per esporulació. Les espores es generen als 

........................................................ i un cop madures s’alliberen i, si 

aconsegueixen un medi amb les condicions adequades, donaran lloc a un 



 
_______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències  

 

nou individu. També poden presentar reproducció sexual. En aquest cas les 

estructures implicades són els .................................................. i els 

............................................................... que generen les cèl·lules reproductores o 

gàmetes. 

 

Les molses viuen en el medi ....................................................................., en llocs on 

hi hagi ....................................... (ja que fan la fotosíntesi), i on la 

............................................ sigui elevada (han d’aconseguir l’aigua a través de 

la superfície del cos). Les molses poden constituir l’aliment d’alguns animals 

herbívors. També són importants en la formació i la conservació del 

.................................... Les molses estan protegides, no es poden recol·lectar.  

 

 

 

TEXT EXPOSITIU SOBRE LES FALGUERES 
 

L’objectiu d’aquesta tasca és produir un text expositiu sobre com són les 

falgueres. Per a fer-ho, copieu la taula de l’explicació de les molses però, en 

aquest cas, ompliu la taula amb informació sobre les falgueres. 

 

A continuació, igual que en l’apartat de les molses, heu de fer un text expositiu 

utilitzant la informació de la taula. 

 

Si veieu que teniu molt clara la informació que heu de fer servir, no cal que feu 

la taula; redacteu directament el text. 
 

 

LECTURA: LA CONQUESTA DE LA TERRA 
 

La vida es va originar a l’aigua, i encara avui 

constitueix la llar de nombrosos éssers vius, 

com el cas de les algues.  

Fa uns 500 milions d’anys van aparèixer a la 

terra plantes capaces de viure fora de 

l’aigua i que van ser les primeres de conquerir 

el medi terrestre. Aquest ofereix una gran 

diversitat d’ambients on desenvolupar-se, 

més quantitat de llum i diòxid de carboni  necessaris per a poder fer la 

fotosíntesi.  

Qui van ser aquestes valentes?    

blocs.mesvilaweb.cat 
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Les  MOLSES i les FALGUERES. 

Encara depenen molt de l’aigua, necessiten que  cobreixi el sòl per poder 

reproduir-se sexualment. És  per això que necessiten viure en llocs molt humits.  

Com que són primitives, no tenen ni flors ni llavors. 

Les MOLSES no tenen capa protectora 

impermeable, per tant no poden retenir l’aigua 

i per això  han de viure a llocs ombrívols i humits 

per tal de  no assecar-se. Són força petites i 

tenen una estructura de tal·lus, ja que no 

posseeixen ni teixits ni òrgans veritables, és a dir, 

que el que semblen fulles, tija i arrels en realitat 

no ho són.  

 

Les FALGUERES estan millor adaptades al medi 

terrestre. Es caracteritzen perquè tenen unes 

fulles grosses amb estomes per  l‘intercanvi de 

gasos, teixits conductors, així com també tiges 

i arrels veritables. Per tant, com que tenen 

teixits i òrgans veritables diem que la seva 

estructura és de corm. 

 

Van ser molt importants i abundants fa 400 milions d’anys, quan van formar 

grans boscos de falgueres de més de 30 m d’alçada. Eren les falgueres 

arborescents, que encara viuen a algunes zones com  Nova Zelanda. 

Actualment la majoria són de mida petita o mitjana. 

 

FASE 3: REDACTAR EL GUIÓ DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓ 

Ara ja esteu en disposició de redactar el guió del programa de televisió que 

expliqui el pas del medi aquàtic al medi terrestre dels organismes fotosintètics. 

Reviseu, abans d’escriure, les respostes de les preguntes sobre el vídeo que 

vàreu fer a l’inici del tema, les pràctiques i la resta d’activitats que heu anat 

realitzant aquets últims dies. 

 

 

 

jaumezamora.com 

elhogarnatural.com 
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FASE 4: BUSCAR IMATGES PER IL·LUSTRAR EL TEXT. 

Podeu trobar les imatges a través de google o bé fer vosaltres mateixos 

fotografies o petits vídeos. 

FASE 5: FER EL PROGRAMA DE TELEVISIÓ.Feu servir el programari 

informàtic adient (Movie Maker, Audacity...) per realitzar el programa de 

televisió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


