
5UNITAT 1

➧ Els nutrients 

 1  Explica per què el cos necessita nutrients i on els troba.

 2  Explica quines són les funcions dels nutrients següents:

   

 3  Si haguessis de classificar l’aigua en algun dels grups de nutrients, a quin la inclouries?

 4  Quins dels aliments següents no acostumes a menjar mai? Escriu-ne altres que tampoc no 

acostumis a menjar. 

 5  Explica què creus que vol dir la frase següent i què es pot fer per portar-la a la pràctica. 

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

 6  Sabries explicar la diferència entre fer 

una dieta i fer una dieta equilibrada?

 7  Si per salut et recomanessin seguir una 

dieta, a quin especialista aniries?

1. Coneixes el teu cos?

Lípids o greixos Glúcids o sucres Vitamines i mineralsProteïnes

enciam

tomàquet

taronja
arròs integral

plàtan

cigrons
espinacs

mongetes

pastanaga

coliflor
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 8  Observa la piràmide dels aliments i escriu en el quadern dos aliments per a cada un dels 

nutrients:

 

 9  La piràmide dels aliments és un gràfic que ajuda a planificar una dieta equilibrada. Explica 

com estan distribuïts els aliments en la piràmide.

 10  Pregunta o investiga per què és beneficiós integrar en la nostra dieta aliments rics en 

fibra. En quins aliments naturals podem trobar fibra?

 11  Pensa i escriu en el quadern què vas menjar 

i beure durant el dia d’ahir.

•  Observa la piràmide dels aliments i explica si 

vas seguir una dieta equilibrada.

•  Digues quin grup d’aliments has trobat a faltar 

o creus que vas prendre en poca quantitat. 

 12  Escriu quin tipus d’alimentació hauria de tenir una persona per intentar solucionar 

aquests trastorns de salut:

UNITAT 1

Obesitat
Fragilitat dels ossos i les dents Colesterol

Glúcids Greixos Proteïnes Vitamines i sals minerals

Esmorzar …

Dinar …

Berenar …

Sopar …

LLET
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➧ Les funcions vitals

 13  Relaciona en el quadern cada frase amb una funció vital:

a)  És la capacitat que tenim els éssers vius de captar informació, d’interpretar estímuls i d’ela-

borar respostes.

b) Hi intervenen els aparells digestiu, circulatori, excretor i respiratori.

c) Està relacionada amb el creixement de les persones.

d) Dóna continuïtat a l’espècie.

e) Hi intervenen els òrgans dels sentits, el sistema nerviós i l’aparell locomotor.

 14  Explica amb les teves paraules quina és la missió principal de cada un dels aparells que 

intervenen en la funció de nutrició.

➧ L’aparell respiratori

 15  Observa aquest dibuix i escriu en el quadern 

el nom de les diverses parts de l’aparell respiratori.

 16  Relaciona en el quadern els òrgans que formen part de les vies respiratòries amb la de-

finició corresponent.

UNITAT 1

G
C

A

H

B

E

D

I

F

1.  …rep l’aire de les fosses nasals i el passa a la laringe. Per la faringe també passen els aliments.

2.  …és un tub flexible d’uns 12 cm de llargada.

3.  …són les vies d’entrada i sortida de l’aire.

4.  …són dues branques en què es divideix el tram final de la tràquea i que van a parar als 

pulmons.

faringe, tràquea, fosses nasals,  

diafragma, nas, pulmons, boca,  

laringe, bronquis

A. Les fosses nasals i la boca…
C. La tràquea…

B. La faringe… D. Els bronquis…
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➧ El sentit de la vista i els ulls 

 17  Copia aquest quadre en el quadern i classifica els òrgans següents segons que siguin 

una part interna o una part externa de l’ull:

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

… …

 18  Escriu en el quadern quin és el funcionament de 

l’ull.

 19  Pregunta als companys i les companyes que por-

ten ulleres quines anomalies de la visió tenen. Busqueu, 

per grups, informació sobre les causes d’aquestes ano-

malies i feu una exposició oral acompanyada d’imatges.

➧ El sentit de l’oïda i les orelles

 20  Copia el text següent, en què s’explica el funcionament de l’oïda, i completa’l amb els 

òrgans que hi intervenen:

conducte auditiu, cadena d’ossets, nervi auditiu,  

pavelló auricular, timpà, cargol

Les vibracions que produeixen els sons són captades pel … . Les ones sonores, a través del … , 

arriben fins al … , que és una pell molt fina que vibra quan les rep. El timpà transmet la vibra-

ció a la … i aquests, a un conducte que es diu … , del qual surt el … .

 21  Fes l’esquema descriptiu del sentit de l’oïda amb l’ajuda de l’activitat anterior.

•  Quines parts podem distingir en l’oïda?

parpella còrniaretina

iris

cella

pestanyes glàndules lacrimals
nervi òptic

cristal·lí

pupil·la
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➧ El sentit de l’olfacte i el nas 

 22  Observa aquest dibuix i escriu en el quadern el nom  

corresponent a les parts del sentit de l’olfacte i el nas. 

 23  Explica què és la pituïtària i quina importància té en el sentit de l’olfacte.

➧ El sentit del gust i la llengua 

 24  Experimenta amb el sentit del gust.

Cada zona de la llengua és especialment sensible a un 

determinat sabor. Aprofita l’experiència per gaudir de la 

sensació que ens proporciona cada part de la llengua. 

Toca les diferents parts de la llengua amb els bastonets. 

Fes-ho amb els ulls tancats.

• Indica, ara, el sabor que correspon a cada una de les 

zones marcades.

UNITAT 1

Narius

Nas Membrana  pituïtària

Fosses  nasalsNervi  olfactori

C

B
A

E

D

Què necessites?

•  Ingredients: una mica de sal, una 

mica de cafè, una mica de cacau, 

una mica de llimona i una mica de 

sucre. 

•  Una ampolla d’aigua. 

•  Pots de iogurt buits.

•  Bastonets per netejar les orelles.

Què has de fer? 
•  Marca cada pot de iogurt amb un nombre de l’1 al 5.
•  Posa a cada pot una mica d’aigua i un dels ingredients. 
•  Suca un bastonet en un dels pots de iogurt i passa’l per la superfície de la llengua.
•  Repeteix el pas anterior amb tots els pots de iogurt i completa la taula.

D

A

B

CC

B

Núm. del pot Sabor Ingredient

… … …
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➧ El sentit del tacte i la pell

 25  Copia en el quadern les afirmacions següents que siguin cer-

tes: 

a) L’òrgan del tacte es localitza a la pell.

b) Tenim pell per tot el cos. 

c)  El sentit del tacte està menys desenvolupat a les mans i a la boca.

d) Hi ha zones del cos més sensibles que altres.

e) La dermis recobreix i protegeix el cos.

f ) Els receptors sensorials són tots iguals.

 26  Copia en el quadern les afirmacions falses de l’activitat anterior i transforma-les en cer-

tes.

 27  La pell és formada per una capa exterior, anomenada 

epidermis, i una capa més interior, anomenada dermis.  

Explica’n breument les característiques principals.

 28  Experimenteu amb el sentit del tacte i la pell:

•  Poseu-vos per parelles. Heu d’escriure lletres o paraules 

a l’esquena del company o companya amb el dit i ell o 

ella les han d’endevinar i explicar la sensació que ha tin-

gut. Repetiu l’activitat en el braç, l’avantbraç, la cuixa, la canyella i el tou de la cama. Expli-

queu les diferents sensacions en cada part del cos.

•   Feu un camí de diferents materials: roba (seda, vellut, piqué, cotó, sac…), papers (de vidre, 

cartró ondulat, d’aquarel·la…), plàstic de bombolles, sorra, guix, pedretes, moqueta… Ca-

mineu-hi per sobre descalços o amb mitjons i aneu explicant les sensacions que us pro- 

dueixen els diferents materials. En acabar, ompliu una taula on hi hagi els materials que 

formaven el camí i les sensacions que heu tingut.

 29  Pregunta, a tres o quatre persones de la teva família i a dos amics o amigues, quines 

d’aquestes parts del cos són més sensibles. Copia la taula següent en el quadern i omple-la.

Persona Mans Orelles Galtes Coll Altres

… … … … … …
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➧ Higiene i salut dels sentits

 30  De quin sentit tens cura en cada cas?

a) Quan treballes amb bona llum. 

b) Quan no olores de prop substàncies fortes. 

c) Quan no escoltes música gaire forta amb els auriculars.  

d) Quan et desinfectes les ferides amb aigua i sabó.  

e) Quan no mires directament el sol. 

f ) Quan no menges aliments ni gaire freds ni gaire calents. 

g) Quan mires la televisió a una distància correcta.  

h) Quan evites els llocs molt sorollosos.  

i) Quan prens el sol amb crema protectora.  

j) Quan portes ulleres de sol a l’estiu.  

 31  Relaciona en el quadern:

A. L’oftalmòleg…

B. La pneumònia…

C. L’otorinolaringòleg… 

D. El dermatòleg… 

E. L’otitis…

F. La bronquitis…

1. …és el metge de la pell.

2. …és una inflamació de l’oïda.

3. …és el metge especialista de la vista.

4. …és el metge de les orelles, l’olfacte i el gust.

5. …és una malaltia dels pulmons.

6. …és una malaltia dels bronquis.

 32  Pensa i explica què faries en les situacions següents:

a) Per protegir-te del clor de la piscina. 

b) Si t’entra una brossa a l’ull. 

c)  Si el teu germà mira la televisió des de molt a prop. 

d)  Si un nen petit es posa una pedreta dins l’orella o 

al nas. 

e) Per protegir els ulls del sol.

f ) Si hem de fer una sortida al camp. 

g)  Si el teu amic es fica els dits o algun objecte a la 

boca.
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 1   Podem classificar els nutrients segons les diferents aportacions que fan al cos humà. 

Completa amb el nom del tipus de nutrient a què correspon cada definició i posa dos exem-

ples d’aliments de cada tipus.

a) … : Ens proporcionen energia per fer les nostres activitats.

b)  … : Ens proporcionen energia que emmagatzemem fins al moment que la necessitem. 

També ajuden a graduar la temperatura del nostre cos. 

c) … : Ens ajuden a créixer. 

d)  … : Són substàncies imprescindibles per regular el funcionament del nostre cos. 

 2   Quina utilitat té la piràmide dels aliments?

 3   Copia en el quadern i completa:

 4   L’aparell respiratori és format per les vies respiratòries i pels pulmons. Com són els pul-

mons? On estan situats? Què els protegeix?

 5   Explica la diferència que hi ha entre la miopia i la hipermetropia amb relació al funciona-

ment de l’ull.

 6   Copia en el quadern les frases següents i completa-les:

a) Els òrgans de la vista són … . El sentit de la vista ens permet … .

b) Els òrgans de l’oïda són … . El sentit de l’oïda ens permet … . 

c) L’òrgan de l’olfacte és … . El sentit de l’olfacte ens permet … .

d) L’òrgan del gust és … . El sentit del gust ens informa … . 

e) L’òrgan del tacte és … . El sentit del tacte ens informa … .

UNITAT 1

A. Funció de … : 

• òrgans dels sentits 

• sistema …  

• aparell … 

B. Funció de nutrició: 

• aparell … 

• aparell …  

• aparell … 

• aparell respiratori 


