
Unitat 18

Què farem?

•  Reflexionarem sobre el que necessiten els éssers vius per viure.
•  Coneixerem les funcions vitals que realitzen els éssers vius.
•  Estudiarem les cèl·lules com a unitat fonamental de la vida.
•  Aprendrem com són els éssers unicel·lulars i els éssers pluricel·lulars.
•  Descobrirem que totes les funcions vitals en l’ésser humà són possibles gràcies a l’acció coordinada de diversos sistemes i aparells.
•  Aprendrem quins òrgans i sistemes intervenen en les funcions de rela·ció, nutrició i reproducció en els éssers vius.

•  Analitzarem com es processa la informació gràcies al sistema nerviós.

1. El cos funciona dia i nit

101C_F

Home o dona atleta que es tira des d’un trampolí a la pisCina. la idea és 
que demostri el Cos Humà en Forma)))
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Les  cèL·LuLes  deL  nostre  cos  són  

tan  petites  que  només  Les  podem  

veure  amb  un  microscopi,  que  és  

un  apareLL  òptic  que  amb  L’ajuda  

de  Lents  fa  que  puguem  veure  Les  

coses  moLt  augmentades.
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Que menudes!

•  Quines són les característiques que tenen tots els éssers vius?

•  Quines funcions vitals realitzen els éssers vius?

•  Quines parts es distingeixen en les cèl·lules?

•  Has pensat mai que, perquè el nostre cos funcioni, tots els sistemes i aparells del cos han de 
funcionar coordinadament?

•  Quin és el sistema que coordina el nostre cos?

Idees prèvies

Bon dia, em dic Nisha Claradevall i sóc científica. Us vull explicar l’experiment que vam 

dur a terme amb el grup en el qual treballo. Des de fa uns quants anys, amb tot l’equip 

hem estat investigant sobre les cèl·lules. M’agrada molt el laboratori, perquè és un espai 

tranquil on pots descobrir i veure moltes coses que no ha vist mai ningú! Amb l’ajuda 

dels microscopis podem veure fins i tot l’interior de les cèl·lules!

Doncs, tal com us deia, l’any passat vam aconseguir construir, amb la col·laboració 

d’un altre equip científic, una mena de submarí que es podia empetitir fins a arribar a ser 

més petit que una cèl·lula. Aquest experiment ens permetria viatjar per dins d’un cos 

humà, a través de la sang, i arribar a parts del cos que no s’han vist mai! Vaig tenir la sort 

de ser triada, juntament amb altres investigadors, per formar part de la tripulació de 

l’aparell i poder fer aquell meravellós viatge.

Un cop empetitits, l’expedició va començar dins d’un got d’aigua, quan en Francesc 

va fer un glop i se’ns va empassar. Vam anar a parar a l’estómac en caiguda lliure, vam 

poder observar la digestió i vam ser absorbits amb els altres nutrients de l’àpat cap a la 

sang. Un cop al corrent sanguini, vam viatjar a tota velocitat per les venes i les artèries en 

companyia dels glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes. De tant en tant, 

xocàvem contra les parets. Sort que són fetes per unes cèl·lules molt flexibles i rebotàvem 

sense que ens passés res.

La vista del cor des del seu interior va ser emocionant. El cor és un gros múscul 

format per unes cèl·lules molt fortes que es mou a un bon ritme. Gràcies a l’impuls del 

cor, vam poder arribar al cap, on vam poder observar l’ordinador més potent i antic  

del món: el nostre cervell. Vam poder veure com eren les neurones, tan llargues i dife-
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rents de les altres cèl·lules, i com es relacionaven les unes amb les altres. Sembla mentida 

que sense tocar-se puguin transmetre tanta informació: només fan servir els impulsos 

elèctrics!

Seguint el corrent sanguini avall, vam poder observar les sòlides i rígides cèl·lules 

òssies, que amb un posat seriós s’apilaven per formar els ossos. També vam tenir el 

privilegi d’entrar en l’os més llarg del cos: el fèmur. Ho vam fer a través del seu cap  

i vam ser testimonis de com la medul·la fabricava la sang que després correria per les 

venes i les artèries.

Un cop allà, vam veure que tornàvem a ser a la sang i que se’ns acabava el temps 

d’expedició. Llavors ens vam dirigir cap al nas. El nas és com un bosc de pèls molt 

humit i amb uns corrents d’aire fortíssims. Ens vam agafar fort a un pèl i el vam sacsejar 

tant com vam poder. En Francesc va començar a sentir unes pessigolles al nas que li 

feien venir ganes d’esternudar. Finalment, ens va expulsar del cos amb un esternut ben 

sonor.

Un cop vam tornar a la nostra mida real, vam ensenyar totes les gravacions que vam 

fer a les persones de l’equip que no havien pogut venir amb nosaltres. Tothom va quedar 

meravellat de com funciona el nostre cos i de com és per dins. Va ser una gran experièn-

cia que mai no oblidarem. Us asseguro que viatjar a l’interior del cos és més emocionant 

encara que el viatge al centre de la Terra que va explicar Jules Verne!
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Pàg.

8 ➧Els éssers vius i les funcions vitals 
Encara que d’éssers vius n’hi hagi de moltes classes i mides, tots són formats per cèl·lules 

i segueixen un cicle vital: neixen, creixen, es reprodueixen i moren. Tots els éssers vius 

realitzen tres funcions vitals: la funció de relació, la de nutrició i la de reproducció.

Funció de relació 

T’has preguntat mai per què els óssos del Pirineu són bruns i els óssos polars són blancs? 

Això és degut a la relació que tenen amb el medi on viuen. Però els éssers vius, a més a 

més, també es relacionen amb els altres éssers vius del seu entorn.

Les plantes, encara que ens sembli que no es relacionen perquè no es poden moure, 

sí que ho fan: s’adapten al medi, utilitzen els insectes per poder ser pol·linitzades i orien-

ten les flors i les fulles cap al Sol per poder-ne captar la llum.

Parameci

Elefant

Alzina

Rosella

Les plantes del desert 

són gruixudes i guarden 

en el seu interior una 

gran reserva d’aigua.

L’ós acumula greix durant la primavera 

i l’estiu per poder hibernar.
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Funció de nutrició 

Per poder viure i créixer, els éssers vius necessiten nodrir-se, és a dir, alimentar-se i respi-

rar. En el procés de nutrició, els nutrients que s’obtenen dels aliments es reparteixen per 

tot el cos. Hi ha éssers vius, com els animals, que per nodrir-se s’alimenten d’altres éssers 

vius (animals o plantes). En canvi, les plantes, per nodrir-se, es fabriquen el seu propi ali-

ment amb les substàncies que absorbeixen del sòl.

Funció de reproducció 

Una de les característiques dels éssers vius és que moren; per tant, si no es poguessin 

reproduir, la vida a la Terra s’acabaria. 

La reproducció sexual es dóna quan s’uneixen una cèl·lula reproductora femenina i 

una altra de masculina de dos éssers vius, normalment de la mateixa espècie.

La reproducció asexual, en canvi, s’esdevé quan el nou ésser viu sorgeix d’una part 

d’un altre ésser viu, com l’estrella de mar, que es forma a partir d’un tros d’una altra estre-

lla, o un gerani que creix a partir d’un esqueix. 

Els éssers vius poden reproduir-se sexualment i asexualment. N’hi 

ha alguns que es poden reproduir de totes dues maneres.

Durant el procés de nutrició, 

es generen uns residus que 

l’organisme elimina mitjan-

çant l’aparell excretor. 
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Pàg.

10 ➧La cèl·lula, base de la vida
La cèl·lula és la unitat més petita dels éssers vius que realitza les tres funcions vitals: rela-

ció, nutrició i reproducció. Els éssers vius poden ser formats per una o per moltes cèl-

lules, que poden ser molt diferents pel que fa a la forma i a la mida. La gran majoria de les 

cèl·lules no es poden veure sense l’ajuda d’un microscopi. 

Potser et preguntes com és una cèl·lula i quines parts té. Però saps que ja en coneixes 

una? L’ou és una cèl·lula gegant que podem veure a simple vista. Si et fixes en les parts 

d’un ou de gallina, sabràs com és una cèl·lula.

•  La membrana cel·lular. És la part externa de la cèl·lula que protegeix tot el que hi 

ha a dins. És porosa per permetre l’entrada i la sortida de les substàncies. En un ou, 

la membrana cel·lular és la closca.

•  El citoplasma. És el líquid gelatinós que hi ha dins de la membrana i que conté els 

orgànuls encarregats de dur a terme les funcions vitals de la cèl·lula. En un ou, el 

citoplasma és la clara.

•  El nucli. Podríem dir que és el cervell de la cèl·lula, ja que conté tot el material ge·

nètic o ADN, que és el que determina els elements hereditaris de la cèl·lula i en di-

rigeix l’activitat. En un ou, el nucli és el rovell.

Les cèl·lules vegetals no són ben bé iguals a les cèl·lules animals. Les cèl·lules de les 

plantes tenen una capa dura i forta per fora de la membrana cel·lular, que es diu paret 

cel·lular i que serveix per protegir-les. A més, dins del citoplasma hi ha el cloroplast, que 

és l’encarregat de fer la fotosíntesi gràcies a la clorofil·la, i el vacúol, que sol ser molt gros.

Cèl·lula animal Cèl·lula vegetal

Membrana

Paret 
cel·lular

Membrana Citoplasma

Citoplasma
Mitocondri

Mitocondri

Ribosoma

RibosomaNucli

Nucli

Vacúol
Vacúol

Cloroplast
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Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars 

Hi ha éssers vius que només són formats per una cèl·lula. S’anomenen éssers vius unicel·

lulars. Alguns d’aquests organismes són els bacteris, els protozous, com ara l’ameba i el 

parameci, que poden ser paràsits dels animals i 

les plantes, i alguns fongs, com ara la floridura de 

la taronja.

Els organismes unicel·lulars només es poden 

veure a través d’un microscopi.

Ens podem imaginar el cos dels éssers vius pluricel·lulars com un gran edifici, on els 

maons són les cèl·lules. N’hi ha moltes i de molt diferents, ja que cada una té una funció 

específica segons el lloc on és, però totes realitzen les tres funcions vitals. 

eL  cos  humà  té  uns  100  miLions  

de  miLions  de  cèL·LuLes  que  es  

renoven  constantment!  si  Les  

poséssim  en  fiLa  índia,  cobririen  

La  distància  que  hi  ha  de  

girona  a  cadis  (1.200  km!)

Els protozous són organismes unicel·lulars. 

En els éssers pluricel·lulars, les cèl·lules que fan la mateixa funció s’agrupen i for-

men teixits. La unió de diversos teixits origina un òrgan. El conjunt d’òrgans for-

mats per un sol teixit dóna lloc a un sistema i el conjunt d’òrgans o sistemes d’òr-

gans formats per diversos teixits, a un aparell. Els sistemes i els aparells es coordinen 

per realitzar les funcions vitals. Per exemple, el sistema muscular i el sistema ossi 

formen l’aparell locomotor, que intervé en la funció de relació.

Muscular

Òssia

Cèl·lula

Muscular

Ossi

Teixit

Múscul

Os

Òrgan

Muscular

Ossi

Sistema

Locomotor

Aparell
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Pàg.

16

Funció de relació

Per realitzar la funció de relació, es coordinen l’aparell locomotor, format pels sis-

temes muscular i ossi, el sistema nerviós i els òrgans dels sentits. Els òrgans dels 

sentits capten la informació i l’envien al cervell mitjançant els nervis. El cervell in-

terpreta la informació i, també a través dels nervis, envia una ordre a l’aparell loco-

motor, que realitza una acció.

Sistema ossi Sistema muscular

Aparell locomotor

➧L’ésser humà: sistemes i aparells
El nostre cos treballa en equip: sistemes i aparells es coordinen perquè puguem dur a 

terme les tres funcions vitals: la funció de relació, la de nutrició i la de reproducció.

Oïda

Vista

Olfacte

Gust
Tacte

Òrgans dels sentits Cervell

Cerebel
Bulb raquidi

Medul·la 
espinal

Nervis

Sistema nerviós
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Funció de reproducció

La reproducció fa possible  

la continuïtat de les espècies.  

Els éssers humans ens  

reproduïm sexualment.

Funció de nutrició

El nostre cos necessita materials i energia per poder funcio nar correctament. Els 

aliments que mengem i l’aire que respirem, un cop transformats dins del nostre 

cos, ens proporcionen els materials i l’energia que necessitem.

S’encarrega de transfor-

mar els aliments que men-

gem en nutrients, que 

més tard passaran a la 

sang. Allò que no pot ser 

absorbit és expulsat en 

forma de femta per l’anus. 

La sang transporta 

els nutrients i l’oxigen 

a les cèl·lules i recull 

més tard les substàn-

cies de rebuig.

S’encarrega d’obtenir l’oxigen que el 

cos necessita, amb la inspiració, i 

d’expulsar el diòxid de carboni, que 

és una substància de rebuig que les 

cèl·lules produeixen, amb l’expiració. 

És l’encarregat de filtrar la sang i reco-

llir els residus que produeixen les cèl-

lules. Aquests residus s’eliminen en 

forma d’orina. A més, el cos elimina al-

tres substàncies en forma de suor.

Aparell sexual masculí

Aparell respiratori Aparell excretor

Aparell circulatoriAparell digestiu

Aparell sexual femení
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➧El sistema nerviós
El sistema nerviós s’encarrega de rebre informació tant del nostre cos com de l’exterior, 

d’interpretar-la i d’elaborar la resposta adequada. El sistema nerviós controla i dirigeix 

totes les funcions del cos, des de moure una cama fins a donar una resposta emotiva.

Parts del sistema nerviós

El sistema nerviós és format pels centres nerviosos:  

l’encèfal, la medul·la espinal i els nervis.

Pàg.

17

Encèfal

Medul·la 
espinal

Nervis

Les neurones són les cèl·lules que constituei-

xen el sistema nerviós. Són formades pel nu-

cli, el citoplasma i la membrana. Gràcies a les 

dendrites i a l’axó, cada neurona estableix re-

lació amb altres neurones i es forma una gran 

xarxa que transmet la informació per impulsos 

nerviosos.

Dendrites

Cos cel·lular

Axó

eL  cerveLL  és  com  un  gran  centre  

d’inteL·Ligència  on  es  generen  Les  emocions,  

eLs  sentiments,  eLs  pensaments,  La  memòria,  

La  voLuntat  i  La  consciència.
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Nervis

Formen una xarxa ramificada que es reparteix 

per tot el cos. Connecten els centres nerviosos 

amb els sentits i amb les altres parts de l’orga-

nisme i fan de transmissors de la informació.

Medul·la espinal

És com un cordó nerviós d’uns dos centímetres 

de gruix protegit dins de la columna vertebral. 

Connecta l’encèfal amb els nervis i transmet a 

les diferents parts del cos la informació que 

prové de l’encèfal.

Encèfal

Protegit pel crani, és l’encarregat de dirigir 

el funcionament del nostre cos i és format 

pel cervell, el cerebel i el bulb raquidi.

•  El cervell processa la informació rebu-

da i elabora les respostes voluntàries. 

Domina la parla i és on s’originen els 

pensaments creatius.

•  El cerebel és el responsable de coordinar les ordres rebudes des del cervell, con-

trola el moviment i ajuda a mantenir l’equilibri del cos. 

•  El bulb raquidi o tronc encefàlic connecta el cervell amb la medul·la espinal i 

regula les funcions involuntàries i automàtiques, com ara la respiració, els batecs 

del cor o la digestió.

Bulb raquidi

Cervell

Cerebel

Teixit nerviós vist amb el microscopi
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Pàg.

21 ➧Funcionament del sistema nerviós
Moltes vegades al dia el nostre cos funciona per actes voluntaris, involuntaris o reflexos.

Els actes voluntaris s’originen al cervell i són els que realitzem conscientment, és a dir, 

que podem controlar, mentre que els actes involuntaris i els reflexos són els que es rea-

litzen sense que ens n’adonem i són regulats per la medul·la espinal i el bulb raquidi.

acte  voLuntari.  quan  eL  cerveLL  rep  La  

informació,  ordena  una  resposta  motriu  que  eL  

cerebeL  s’encarrega  de  coordinar.  si  tenim  set,  

per  exempLe,  obrim  La  boca  i  hi  acostem  eL  got  

de  manera  voLuntària  i  conscient. 

acte  refLex.  si  mentre  bevem  o  mengem  ens  

ennueguem,  eL  sistema  nerviós  ordenarà  

immediatament  que  tossim  per  poder  expuLsar  

eL  cos  estrany  que  ens  produeix  eL  maLestar.  

es  tracta  d’una  activitat  refLexa,  ja  que  es  

reaLitza  de  forma  immediata  i  inconscient.

acte  invoLuntari.  després  de  beure  o  de  menjar  

fem  La  digestió  deLs  aLiments.  aquest  és  un  

procés  en  eL  quaL  intervenen  diversos  òrgans  

dirigits  peL  sistema  nerviós,  sense  que  nosaLtres  

en  siguem  conscients  en  cap  moment.
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Cal tenir cura del sistema nerviós

eL  sistema  nerviós  rep  

informacions  tant  de  

L’entorn  com  deL  nostre  

cos  i  controLa  totes   

Les  nostres  activitats.

•  Hi ha substàncies com l’alcohol, les dro-

gues i el tabac que poden crear dependèn-

cia i que alteren irreversiblement el funcio-

nament del sistema nerviós. 

•  Per a un bon funcionament del sistema nerviós 

i de la coordinació de tot l’organisme, necessi-

tem dormir de vuit a nou hores diàries.

•  Evitar llocs sorollosos afavoreix 

la concentració quan estudiem. 

•  Hem d’equipar-nos amb material 

de protecció davant d’activitats 

que comportin un cert risc. 
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Som-hi!
Entre tota la classe, organitzeu-vos i repartiu-vos la feina per fer una reproducció com 

més semblant millor de tres aparells del cos humà.

Cada grup és l’encarregat de reproduir un aparell. Observeu bé les imatges dels apa-

rells digestiu, respiratori i excretor que hi ha en la pàgina 17, repartiu-vos el material i 

poseu mà a l’obra. Després, cada grup mostrarà a la resta de la classe l’aparell que ha 

elaborat i explicarà quina funció fa, com funciona, de quines parts és format, per a què 

serveix, quina relació té amb els altres aparells que han fet els altres grups i altres aspec-

tes interessants de comentar.

Material que necessiteu

•  Plastilina

•  Palletes de refresc

•  Filferro

•  Cartró

•  Caixes de cartró

•  Llana

•  Pintures a l’aigua

•  Vernís escolar

•  Paper de transparència (acetat)
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Si relaciones entre si aquests aparells, descobriràs tres dels aparells que intervenen en 

la funció de nutrició.

Un cop hàgiu reproduït els tres aparells, per grups busqueu-ne informació i elaboreu 

un mural per penjar-lo a la classe. Indiqueu-hi el nom de totes les parts.


