
UNITAT 18

QUÈ FAREM?

•  Estudiarem el concepte de nutrient i la seva classificació.

•  Elaborarem, a partir de la piràmide dels aliments, dietes equilibrades.
•  Coneixerem la funció de nutrició i la funció de relació de l’ésser humà.
•  Descobrirem els òrgans de l’aparell respiratori i les seves funcions.

•  Entendrem com respirem.

•  Aprendrem quins són els sentits, quins són els seus òrgans i quines 
funcions tenen.

•  Reflexionarem sobre la importància de tenir cura de l’aparell respiratori 
i dels òrgans dels sentits.

1. Coneixes el teu cos?

MIRO  I  NO  EL  VEIG!

A  VEGADES  L’OLORO...

EM  TOCA:  ÉS  FRED  O  CALENT!

NO  PUC  TASTAR-LO.

I  TOT  AIXÒ  PER  DIR...

QUE  ÉS  L’AIRE  QUE  RESPIREM!
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10 UNITAT 1

Què em passa?

•  Per a què serveixen els aliments que mengem?

•  Creus que el nostre cos aprofita tot el que mengem?

•  Quines són les funcions vitals de l’ésser humà?

•  Per què necessitem respirar? Tots els éssers vius respiren?

•  Per on és millor respirar, pel nas o per la boca? Podries explicar per què?

•  Quins són els nostres sentits i els seus òrgans? A quines parts del cos estan situats?

Idees prèvies

EL  NOSTRE  AMIC  XU  

NO  PARA  D’ESTOSSEGAR!

QUAN  ENGOLEIX  LA  SALIVA  SEMBLA  QUE  

S’ESTIGUI  EMPASSANT  UNA  PILA  D’AGULLES.

TÉ  EL  NAS  BEN  TAPAT  I,  DE  TANT  MOCAR-SE,  

EL  TÉ  VERMELL  COM  UN  PEBROT.  

SENT  UNA  DEBILITAT  GENERAL  A  TOT  

EL  COS  I  LES  CAMES  LI  FAN  FIGA!
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11UNITAT 1

NO  TÉ  NI  GOTA  DE  GANA  I  FINS  I  TOT  FA  

FÀSTICS  A  UN  BON  TROS  DE  XOCOLATA!

TOT  ELL  TREMOLA  COM  UNA  FULLA  D’ARBRE.

VAJA,  QUE  ESTÀ  FET  UN  NYAP!

PER  TREURE’S  EL  FRED,  AL  LLIT  HA  ANAT  I  AMB  UNA  BONA  MANTA  S’HA  TAPAT.

POBRE  XU…  TÉ  UN  GRAN  REFREDAT.  EL  SEU  

APARELL  RESPIRATORI  ESTÀ  AFECTAT!

HAURÀ  DE  POSAR  REMEI  A  LA  SITUACIÓ!

UN  BON  BROU,  SUCS  DE  TARONJA  

I  DESCANSAR,  SEGUR  QUE  EL  PODEN  

AJUDAR  I  AVIAT  LI  PASSARÀ!
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12 UNITAT 1

Pàg.

8
➧Els nutrients

Els nutrients són wsubstàncies que es troben en els aliments i que el nostre cos necessita 

per obtenir energia, per créixer i per prevenir i curar malalties.

L’aigua és un nutrient que ajuda a regular el funcionament del cos.  

Glúcids o sucres

Els trobem en productes fets amb cereals, en les pata-

tes, en les fruites seques, en els llegums, en la fruita, en 

la llet, en tots els productes dolços...

Ens proporcionen l’energia que ens ajuda a fer totes 

les nostres activitats.

Proteïnes 

Hi ha proteïnes en els llegums, les fruites seques, 

la carn, el peix, els ous, la llet...

Ens aporten els nutrients perquè el cos tingui 

un bon funcionament i puguem créixer.

Lípids o greixos 

Hi ha lípids en l’oli, en la mantega o en les fruites seques. 

Ens proporcionen energia, que emmagatzemem fins al moment 

que la necessitem. També ens ajuden a mantenir la temperatura 

del cos.

Vitamines i minerals

Es troben a les fruites, les verdures, la llet, els ous, 

el peix, els llegums...

Són substàncies imprescindibles que ens ajuden 

a regular el funcionament del cos.
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13UNITAT 1

Dieta equilibrada

És important planificar bé els aliments que hem de menjar diàriament. Una dieta 

equilibrada és la que aporta tots els nutrients necessaris amb les quantitats adequa-

des per tal que l’organisme tingui un bon funcionament. 

En una dieta equilibrada s’han de combinar els aliments energètics, rics en glúcids i 

lípids, els aliments reguladors, rics en vitamines i minerals, i els aliments constructors, 

rics en proteïnes.

Piràmide dels aliments

La piràmide dels aliments és un gràfic que ens aconsella sobre les racions diàries 

que hem de menjar per tal d’aconseguir una dieta equilibrada. Una ració és la porció 

d’aliment que es dóna en cada àpat.

Les racions recomanades s’han de repartir en els 

diversos àpats que fem durant el dia: esmorzar, 

dinar, berenar i sopar.

En la part superior de la piràmide hi ha aquells 

aliments que s’han de consumir de forma ocasio-

nal i en la part inferior, els que s’han de consumir 

en més quantitat.

Sucres i greixos: 

amb moderació

Làctics (llet, iogurt, formatge):

2-3 racions al dia

Verdures i hortalisses:

2-4 racions al dia

Fruita seca:

2-4 racions al dia

Carn, peix, ous, llegums i fruita seca:

2-3 racions al dia

Pa, cereals, arròs, 

patates i pasta:

3-5 racions al dia

Greix de consum preferent: oli d’oliva 

Les persones especialistes en la confecció de dietes saludables s’anomenen dietistes i nutricionistes.

LLET

Aigua: sempre que es tingui set
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Pàg.

12
➧Les funcions vitals

La funció de relació és la capacitat que tenim els éssers vius de captar informació, d’in-

terpretar estímuls i d’elaborar respostes. Per relacionar-nos, utilitzem els òrgans dels sen-

tits, el sistema nerviós i l’aparell locomotor.  

La funció de nutrició està lligada al creixement de les persones. Els aparells digestiu, 

circulatori, excretor i respiratori intervenen en la funció de nutrició.

L’aparell digestiu transforma els ali-

ments que s’ingereixen en nutrients.

L’aparell circulatori, a través de la sang, 

reparteix els nutrients per tot el cos.

L’aparell excretor és l’encarregat d’ex-

pulsar les substàncies que el cos no 

aprofita.

Aparell digestiu Aparell circulatori 

Aparell excretor 
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Pàg.

13
➧L’aparell respiratori

La respiració és el procés que consisteix a agafar l’oxigen de l’aire per expulsar-lo des-

prés a l’exterior conjuntament amb el diòxid de carboni que es forma en el nostre cos.

L’aparell respiratori és format per:

•  Els pulmons, que són dos òrgans esponjosos de color rosat situats dins la caixa to-

ràcica i que estan protegits per les costelles.

•  Les vies respiratòries, que comuniquen els pulmons amb l’exterior i són formades 

per les fosses nasals i la boca, la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis i els bron-

quíols.

•  El diafragma, que és un múscul situat sota els pulmons. El seu moviment permet 

que l’aire entri al cos i en surti.

Les fosses nasals i la boca són les vies 

d’entrada i sortida de l’aire. 

La faringe rep l’aire de les fosses na-

sals i el passa a la laringe. Per la farin-

ge també passen els aliments. 

La laringe conté les cordes vocals, 

òrgans de la parla. 

La tràquea és un tub flexible d’uns 

12 cm de llargada. 

Els bronquis són dues branques en què es divideix el tram final de la tràquea i que 

van a parar als pulmons.

Els bronquíols són ramificacions, cada cop més estretes, en què es divideixen els 

bronquis.

Els alvèols són petits sacs en què acaben els bronquíols. Estan envoltats de vasos 

sanguinis i és on es produeix l’intercanvi de gasos amb la sang.

Bronquíols

Alvèols
Boca

Pulmons

Esòfag

Fosses 

nasals

Bronqui

Bronquis

Nas

Laringe

Faringe

Diafragma

Tràquea
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16 UNITAT 1

Funcionament de l’aparell respiratori

Quan l’aire entra per les vies respiratòries i arriba als pulmons, es produeix una inspira-

ció. En els alvèols pulmonars es produeix l’intercanvi de gasos. L’oxigen de l’aire passa 

a la sang i aquesta hi retorna el diòxid de carboni que s’expulsa a l’exterior amb l’expi-

ració. 

Respirem més de pressa després de fer exercici o si estem molt cansats, ja que el cos ne-

cessita més oxigen. En canvi, respirem de forma més pausada quan dormim.

L’aparell respiratori i la salut 

Per mantenir una bona salut de l’aparell respiratori: 

•  Evita llocs on hi hagi molt de fum o llocs tancats amb l’aire carregat.

•  Inspira pel nas ja que d’aquesta manera l’aire arriba als pulmons calent i humit i 

ajuda a filtrar les partícules nocives que conté l’aire.

•  Practica esport regularment i respira bé.

Algunes malalties de l’aparell respiratori són el refredat, que afecta les vies respiratò-

ries i produeix mocs i esternuts; la bronquitis, que afecta els bronquis, i la pneumònia, 

que afecta els pulmons.

En la inspiració, els pulmons s’omplen 

d’aire, la caixa toràcica s’eixampla i el dia-

fragma baixa i es contrau.

En l’expiració, l’aire dels pulmons surt a 

l’exterior, la caixa toràcica pressiona suau-

ment els pulmons i el diafragma es relaxa.

Aire Aire
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Pàg.

17
➧El sentit de la vista i els ulls

El sentit de la vista ens permet conèixer la forma, el color i la mida dels objectes. Els òr-

gans de la vista són els ulls i podem distingir-ne una part interna i una d’externa. 

Part externa de l’ull Part interna de l’ull

➜  Les parpelles, les celles i les 

pestanyes protegeixen els 

ulls, ja que eviten que hi en-

tri pols o brutícia. 

➜  Les glàndules lacrimals fan 

que l’ull es mantingui humit 

i net.

➜  La còrnia és la capa transparent que protegeix l’ull.

➜  L’iris és la part acolorida que envolta la pupil·la i 

que regula la quantitat de llum que penetra a l’in-

terior de l’ull.

➜  La pupil·la és l’orifici circular situat al centre de l’iris.

➜  El cristal·lí actua com una lent transparent que 

permet enfocar les imatges a la retina. 

➜  La retina és la capa més interna plena de termina-

cions nervioses.

La miopia i la hipermetropia són anomalies de la visió. La miopia no permet veure bé els 

objectes que són lluny; la hipermetropia no permet veure bé els objectes que són a prop.

Fixa’t com funciona: La imatge que mirem entra per la pupil·la, travessa el cristal·lí 

i arriba a la retina, que recull la imatge i la transmet al nervi òptic, a través del qual la 

imatge va a parar al cervell, que ens informa del que veiem.

Cristal·lí

Pupil·la

Iris

Pestanyes

Pestanyes

Nervi òptic

Parpella

Parpella

Cella
Retina

Còrnia
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18 UNITAT 1

➧El sentit de l’oïda i les orelles

El sentit de l’oïda ens permet sentir i distingir els sons i els sorolls i ens ajuda a saber si són 

greus o aguts, si són forts o fluixos i si són llargs o curts. Els òrgans de l’oïda són les ore-

lles.

Podem distingir tres parts a l’oïda:

•  Oïda externa: Formada pel pavelló auricular o orella i el conducte auditiu.

•  Oïda mitjana: Consta del timpà i d’una cadena d’ossets.

•  Oïda interna: Formada pel cargol i el nervi auditiu.

 

Pàg.

18

Fixa’t com funciona: Les vibracions que pro-

dueixen els sons són captades pel pavelló auri-

cular. Les ones sonores, a través del conducte 

auditiu, arriben fins al timpà, que és una pell 

molt fina que vibra quan les rep. El timpà trans-

met la vibració a la cadena d’ossets i aquests, a 

un conducte que es diu cargol, del qual surt el 

nervi auditiu.

El cervell classifica i determina el so: ens diu 

d’on procedeix, què o qui l’ha emès i quines 

qualitats té.

LA  MALALTIA  MÉS  COMUNA  

DE  LES  OÏDES  ÉS  L’OTITIS  

I  SOL  PROVOCAR  DOLOR.

Timpà

Pavelló 

auricular

Conducte 

auditiu
Cadena 

d’ossets

Nervi 

auditiu

Cargol
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19UNITAT 1

➧El sentit de l’olfacte i el nas 

El sentit de l’olfacte ens permet sentir 

les olors que fan els objectes, les perso-

nes, els animals… L’òrgan de l’olfacte és 

el nas.

➧El sentit del gust i la llengua 

El sentit del gust ens informa del sabor dels aliments. L’òrgan del gust és la llengua.

Cada zona de la llengua és especialment sensible a un determinat sabor.

El sabor dels aliments el percebem també a través de l’olfacte. Per això, quan estàs refre-

dat, et sembla que tenen un sabor diferent!

Pàg.

19

Pàg.

20

Fixa’t com funciona: L’aire ens 

entra pels narius o forats del nas i 

arriba a les fosses nasals, recober-

tes per una membrana anomena-

da pituïtària. Aquesta membrana 

capta les olors i les transmet al cer-

vell per mitjà del nervi olfactiu.

Fixa’t com funciona: A la llengua 
és on es troben les papil·les gustatives, 
que són les encarregades de recollir 
les sensacions i els gustos dels menjars 
i enviar-los al cervell.

Fosses nasals

Nervi 
olfactori

Membrana 
pituïtària

Narius

Nas

Amarg

Àcid

Salat

Dolç

Salat

Àcid
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Pàg.

21
➧El sentit del tacte i la pell

El sentit del tacte ens informa de la forma i la tex-

tura dels objectes que toquem. També ens infor-

ma de la seva temperatura.

L’òrgan del tacte es localitza a la pell, és a dir, 

està per tot el cos. 

El sentit del tacte està més desenvolupat a les 

mans i a la boca que no pas en altres parts del cos.

La pell és formada per una capa exterior, anomenada epidermis, i una capa més inte-

rior anomenada dermis. L’epidermis recobreix i protegeix el cos.

LES  EMPREMTES  DIGITALS  ENS  

IDENTIFIQUEN,  JA  QUE  SÓN  

DIFERENTS  EN  CADA  PERSONA.

La dermis de la pell conté moltes 

cèl·lules nervioses sensitives que 

capten sensacions. Algunes són 

més sensibles al fred; d’altres, a la 

pressió, d’altres, al dolor… 

Fixa’t com funciona: 

A la dermis hi ha les glàn-

dules sudorípares i els re-

ceptors sensorials que en-

vien la informació al 

cervell. Aquestes informen 

de les característiques de 

l’objecte que toquem.

Glàndula sudorípara

Dermis

Epidermis

Pèl

Porus
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Pàg.

21
➧Higiene i salut dels sentits 

És molt important tenir cura dels òrgans dels sentits. Llegeix aquests consells higiènics.

 Els ulls

•  Protegeix-te els ulls del sol, del clor i 
de la brutícia.

•  Quan t’entri una brossa a l’ull, no te’l 
freguis, ja que pots fer-te una ferida. 
Neteja’l bé amb abundant aigua neta!

•  Mantén una distància correcta davant 
l’ordinador i el televisor.

L’oftalmòleg és l’especialista dels ulls.

El nas

•  No t’introdueixis objectes que et 

puguin fer mal a les parts internes del 

nas.

•  Mantén sempre les fosses nasals 

netes. Moca’t!

•  No tot es pot olorar! Assegura’t que el 

que olores no són substàncies 

tòxiques o olors molt fortes, ja que 

poden fer molt de mal!

La pell

•  Renta’t cada dia per mantenir la pell 
neta i hidratada. 

•  Desinfecta’t bé la pell en cas que et 
facis una ferida.

•  Recorda que molt de sol no és bo 
per a la pell; protegeix-te bé.

El dermatòleg és l’especialista de la 
pell.

Les orelles

•  No et posis mai cap objecte dins 

l’orella ja que pots danyar el timpà.

•  Evita els sons massa forts perquè 

poden ser perjudicials per a l’oïda 

i també poden fer perdre audició. 

•  Evita escoltar música amb els 

auriculars amb el volum molt alt.

L’otorinolaringòleg és l’especialista 

de les orelles, del nas i de la gola.

La llengua

•  Quan et raspallis les dents, no 

t’oblidis de raspallar suaument la 

llengua.

•  No et posis a la boca res que 

pugui estar brut, així evitaràs 

l’entrada de microbis al cos.

•  No prenguis menjars o begudes 

massa calents o massa freds.
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22 UNITAT 1

Et convidem a construir capses de sorpreses! Sense saber ben bé el contingut que hi ha 

a dins, podràs experimentar sensacions amb el sentit del tacte.

Necessites: 

•  6 capses de sabates

•  1 fregall 

•  Sorra

•  Paper de seda 

•  1 tros de feltre 

•  Plastilina

•  Algun objecte misteriós que cadascú 

pot triar.

Preparació :

1)  Retalla un forat al lateral de cadascuna de les capses. El forat ha de ser prou gran per poder posar la mà i no veure què hi ha dins. 
2)  Col·loca l’objecte dins la capsa i tanca-la amb la tapa.
3)  Posa la mà dins la capsa, toca l’objecte i digues quina textura té, quina tempera-tura té i quina sensació sents en tocar-lo, etc. Endevina el contingut de la capsa.

1 2 31 2 3

BT00243801_U1_CM_2_Medi_LLIBRE.indd   22 13/03/13   08:31



23UNITAT 1

Elabora una fitxa com la següent i completa-la amb els resultats de l’experimentació.

Comenta els resultats amb els companys i les companyes de la classe.

CAPSA 1 2 3 4 5 6
TEXTURA

Rasposa

Suau

Rugosa

Llisa

Aspra

Tova

Estriada

Dura

TEMPERATURA

Freda

Calenta

Temperada

SENSACIÓ

Agradable

Desagradable

Altres

Què et sembla 

que pot ser?
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