
Esquema: Els animals Invertebrats Curs: 5 º B   Nom:   AdriánTrujillo.  
 

Tipus animal Cos On viuen? Altres característiques 

Característiques 
generals dels 
Invertebrats 

No tenen columna 
vertebral, alguns tenen 

conquilla, altres tenen pell 
dura. 

 

En el mar, en la terra o en 
paràsits.  

Es clasifiquen en: 

(Cal posar les 

característiques de cada 

grup) 

Son ovípars. 

 Mol·luscos  

Bla i musculós, molts 
tenen una conquilla 
externa i altres no. 

En terra o en el mar. Bivalves: son marins, 
tenen una conquilla 

externa formada per dues 
parts anomenades valves. 
Gasteròpodes:tenen els 
ulls situats a l’extrem 
d’unes prolongacions 

anomenades tentacles. 
Cefalòpodes: tenen 

tentacles al voltant de la 
boca i alguns tenen una 

conquilla interna.  

 

Artròpodes 

Tenen potes articulades, 
el cos dividit en diverses 
parts i la pell endurida. 

En la terra o en el mar. Insectes: el cos es 
divideix en: cap tòrax i 
abdomen, tenen dues 
antenes i alguns ales. 

Aràcnids: se’ls 
distingeixen dues parts: 
cefalotòrax i abdomen, 
tenen 8 potes i manquen 

d’antenes. 
Crustacis: tenen dues 
parts: cefalotòrax i 

 



abdomen, tenen 10 potes 
les dues primeres son 

pinces, tenen dues 
antenes i son animals 

aquàtics. 
Miriàpodes:té dues 

parats:cap i tronc format 
per anells, tenen mes de 
10 potes i dues antenes.  

Cucs 
Bla i allargat, general 

ment format per anells i 
no tenen conquilla. 

En la terra, en el mar o en 
essers vius. 

Terrestres, aquàtics i 
paràsits. 

 

Porífers 
Bla i té molts porus. En el mar, alguns agafats 

a les roques. 
  

Equinoderms 

Presenta simetria radial. En el mar.  Estan coberts per una 
protecció formada per 
peces dures i rígides 

L’eriço de mar té,pues 
punxegudes. 

Meduses, anemones 
i corals 

Cos bla, simetria radial i 
els corals ames tenen una 

closca dura. 

En el mar, surant en 
l’aigua o fixos a les 

roques. 

 La majoria viu en mars 
càlids. 
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