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Organismes unicel·lulars 

i pluricel·lulars

Tota criatura viva ha de ser contemplada com un mi-
crocosmos, un petit univers format per una host 
d’organismes que es propaguen, inconcebiblement pe-
tits i tan nombrosos com els estels en el cel.

Charles Darwin

1. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars

2. Funcions bàsiques en els organismes

3.  Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars
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 9.1  Organismes unicel·lulars 
i pluricel·lulars

Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules. Aquestes poden ser de dos tipus: procariotes 
o eucariotes; així, els éssers vius s’engloben en dos grans grups segons es trobin formats per 
un tipus o altre de cèl·lules:

 són sempre  (són formats per una sola cèl·lula) i 
constitueixen el nombrosíssim grup dels bacteris.

 poden ser  com els protozous, o 
(formats per moltes cèl·lules).

Alguns organismes eucariotes unicel·lulars viuen units formant ; aquestes es caracte-
ritzen perquè els seus individus són independents, és a dir, cadascun treballa per a si mateix 
i si se separa del grup pot originar una nova colònia. Existeixen colònies més evolucionades, 
com les algues del gènere Volvox, en les quals existeix cert repartiment de les funcions entre 
els organismes (per exemple, cèl·lules especialitzades en la reproducció). Aquestes colònies 
es consideren intermèdies entre les formes unicel·lulars i les pluricel·lulars.

Els éssers vius  són els més evolucionats. Són formats per moltes 
 en la realització de determinades funcions. Es caracteritzen perquè no poden 

viure de forma independent, sinó que han de fer-ho en  amb totes les cèl·lules 
que formen l’organisme; d’aquesta manera, en especialitzar-se en una funció, perden la capa-
citat de realitzar-ne altres i només sobreviuen formant part d’un tot.

Com més evolucionat és un organisme, més gran és l’especialització de les seves cèl·lules 
(vegeu fig. 9.1); i com més especialitzades són les cèl·lules en una funció, més eficaçment 
la duran a terme, fet que afavorirà l’adaptació dels organismes davant dels canvis que es 
produeixin en el medi, és a dir, la seva . Per exemple, un organisme amb un sistema 
nerviós més especialitzat pot captar abans un senyal de perill, de manera que tindrà més 
temps per reaccionar i, per tant, més possibilitats de sobreviure.

Aquest procés d’especialització de les cèl·lules s’anomena diferenciació cel·lular.

 La diferenciació cel·lular

La diferenciació cel·lular és el procés d’especialització de les cèl·lules per a la realització 
d’una funció determinada.

Els organismes pluricel·lulars es formen a partir d’una cèl·lula inicial, el , que es divideix 
mitjançant mitosis successives. En les primeres divisions es formen cèl·lules ; en 
etapes primerenques del desenvolupament, però, les cèl·lules que s’originen s’especialitzen 
en una funció, i donen lloc a diferents grups cel·lulars (cèl·lules nervioses, musculars, etc.).

Les cèl·lules que formen un organisme pluricel·lular contenen la mateixa informació genètica 
ja que totes provenen del zigot. Però, quan les cèl·lules es diferencien, en cada tipus cel·lular 
s’expressen o «tradueixen» determinats gens. Es formen així certes proteïnes, que són les 
responsables que les cèl·lules diferenciades presentin característiques metabòliques i estruc-
turals d’acord amb la funció o «tasca» que realitzaran.

Les cèl·lules especialitzades en una mateixa funció s’agrupen per formar teixits; al seu torn, 
diferents  formen un òrgan, i els que col·laboren entre si per exercir una funció 
constitueixen els o .

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.1 Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars

S’anomenen totipotents les cèl·lules 
amb capacitat de donar lloc a un nou 
organisme complet.

A partir d’un moment del desenvolupa-
ment, les cèl·lules passen a ser pluripo-
tencials, és a dir, són capaces de dife-
renciar-se en qualsevol tipus cel·lular 
però no poden donar lloc a un organis-
me complet. Les cèl·lules amb aquesta 
capacitat s’anomenen cèl·lules mare.

Fig. 9.1. Com més evolucionat està un animal, 
major és el grau d’especialització de les 
cèl·lules que el formen.
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 9.2 Funcions bàsiques en els organismes

En el nostre planeta viu una gran diversitat d’éssers vius que ocupen llocs molt diferents 
(climes freds o càlids, aigües dolces o salades, ancorats al sòl, etc.).

Tots els éssers vius són capaços de realitzar les funcions vitals que caracteritzen la vida: nu-
trició, relació i reproducció. No obstant això, al llarg de l’evolució els organismes s’han anat 
adaptant al medi en què viuen, de manera que han seguit diferents estratègies per realitzar 
les seves funcions vitals.

 Diversitat en la nutrició

La funció de  és el procés mitjançant el qual els éssers vius obtenen la matèria i 
l’energia que necessiten per formar les seves pròpies estructures i realitzar les seves funcions 
vitals. 

Hi ha dos tipus bàsics de nutrició, autòtrofa i heteròtrofa, en funció de les quals els organis-
mes es classifiquen en dos grans grups:  i . Entre ells s’estableixen una 
sèrie de relacions alimentàries o tròfiques, de manera que uns s’alimenten d’altres tot formant 
l’anomenada o  (vegeu fig. 9.2).

Els organismes són aquells que fabriquen el seu propi aliment, ja que formen ma-
tèria orgànica a partir d’inorgànica. Per aquesta raó s’anomenen 

Els organismes  s’alimenten de matèria orgànica ja elaborada, donat que no la 
poden sintetitzar. S’engloben principalment en dos grups:  i . 
Els consumidors, al seu torn, poden alimentar-se dels productors (per exemple, una vaca que 
menja herba) o d’altres consumidors (per exemple, un gat que menja ratolins). Els descom-
ponedors s’alimenten de la matèria orgànica de productors i consumidors i la transformen en 
matèria inorgànica que serà utilitzada de nou pels productors.

 Funcions de relació

Mitjançant la funció de relació els organismes capten de l’ (com la llum), 
en el cas dels pluricel·lulars també del seu (per exemple, el dolor o la sensació de 
gana), i responen davant seu elaborant una .

Els organismes pluricel·lulars necessiten que les seves cèl·lules actuïn de forma coordinada 
per tal que el seu organisme funcioni com un tot i elabori una resposta adequada davant un 
estímul determinat. Per a això, al llarg de l’evolució, han desenvolupat sistemes de comuni-
cació i de coordinació entre les seves cèl·lules. Aquests sistemes són l’  i el , i 
es troben especialment desenvolupats en els organismes més evolucionats.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.2 Funcions bàsiques en els organismes

Fig. 9.2. Relacions entre els organismes que 
formen la xarxa tròfica o alimentària.

Activitats

Segurament coneixes moltes persones que han tingut 

grans dolors i problemes amb els queixals del seny i 

moltes altres que ni tan sols els tenen. Es pensa que 

aquestes peces dentals estan desapareixent com a con-

seqüència de l’evolució humana. A què creus que és 

degut? Quina importància van poder tenir en el passat 

en la nutrició humana? Debat sobre el tema amb els 

teus companys.
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 Diversitat en la reproducció

Mitjançant la reproducció, els organismes formen nous éssers iguals o semblants als seus 
progenitors, assegurant així la perpetuació de les espècies. La reproducció pot ser de dos 
tipus: asexual i sexual.

 Reproducció asexual

Mitjançant la reproducció o  un únic individu dóna lloc a nous organismes 
per , de manera que són genèticament idèntics, és a dir, són  

En  hi ha diferents tipus de reproducció asexual (vegeu fig. 9.3):

 els organismes es divideixen mitjançant un típic procés de mitosi i donen lloc 
a dos nous individus que presenten la mateixa grandària. Així es reprodueixen organismes 
com les amebes.

 es formen cèl·lules filles de diferent grandària degut al fet que, durant la mi-
tosi, es forma una gemma o evaginació a l’organisme progenitor cap al qual migra un dels 
nuclis. Així, quan aquesta gemma se separa, es formen dues cèl·lules, una més gran que 
l’altra. La gemmació és típica dels llevats.

 es formen diverses cèl·lules filles. Per a això, el nucli de la cèl·lula mare 
es divideix diverses vegades per mitosi, i es formen diversos nuclis entre els quals es repar-
teix el citoplasma i que són envoltats de membrana. Finalment, la cèl·lula mare es trenca 
i allibera a l’exterior totes les cèl·lules filles. Es dóna en algunes algues unicel·lulars i en 
certs protozous.

Els animals i els vegetals també poden reproduir-se asexualment. La reproducció asexual té 
l’avantatge que és un procés ràpid, senzill i molt rendible, ja que a partir d’un sol individu 
s’originen nombrosos descendents.

 Reproducció sexual

La reproducció sexual es realitza mitjançant la , que consisteix en la unió d’unes 
cèl·lules especialitzades, els , procedents generalment de dos progenitors. Els gà-
metes són haploides i en unir-se donen lloc a una cèl·lula diploide, el , que després de 
diverses multiplicacions mitòtiques generarà un nou organisme.

Aquest tipus de reproducció requereix molta energia (per a la formació dels gàmetes), és més 
lent i produeix un nombre inferior de descendents que la reproducció asexual. No obstant 
això, incrementa la dels organismes donat que du gens procedents 
d’individus diferents, fet que suposa un clar avantatge evolutiu: les noves combinacions de 
gens poden donar lloc a l’aparició de nous trets que permetin els organismes adaptar-se i 
sobreviure a canvis del medi, és a dir, afavoreix .

Els gàmetes són de dos tipus, masculins i femenins, cosa que determina el sexe dels orga-
nismes. Els organismes amb sexes separats s’anomenen , en el cas d’animals, o 

, en el cas de plantes. Els organismes en els quals un mateix individu pot formar gàme-
tes de dos tipus s’anomenen o . La majoria de plantes amb flors són 
hermafrodites, igual que alguns animals, com el cargol.

Els gàmetes, en ser haploides, es formen mitjançant meiosi. Segons en quin moment de la 
vida d’un organisme es produeix la meiosi, els éssers vius presenten diferents cicles biolò-
gics.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.2 Funcions bàsiques en els organismes

Les cèl·lules diploides tenen dues 
còpies de cada cromosoma i es desig-
nen com 2n. Les cèl·lules haploides 
tenen una còpia de cada cromosoma 
i es designen com n.

Cèl·lules mare

Cèl·lules filla

Mecanismes de reproducció asexual
en organismes unicel·lulars.

Fig. 9.3. Mecanismes de reproducció asexual 
en organismes unicel·lulars.
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 Els cicles biològics

El cicle biològic d’una espècie amb reproducció sexual és el conjunt d’esdeveniments que 
tenen lloc des que es forma un zigot fins que aquest s’origina de nou. Existeixen tres tipus 
de cicles biològics (vegeu fig. 9.4):

 La meiosi s’esdevé just després de formar-se el zigot, que és l’única fase 
diploide, per la qual cosa la majoria del temps els organismes són haploides. Es dóna en 
organismes poc evolucionats, com en algunes algues i fongs unicel·lulars.

 La meiosi es produeix només en cèl·lules que originaran gàmetes, de manera 
que els organismes són diploides i únicament són haploides les cèl·lules encarregades de 
la reproducció. Es dóna en tots els animals, així com en alguns tipus d’algues, fongs i en 
molts protozous.

 És una combinació dels dos cicles anteriors. A partir d’un organisme 
adult diploide, anomenat , es formen mitjançant meiosi unes cèl·lules, que no 
són gàmetes, anomenades . A partir de les meiòspores es formen organismes 
haploides anomenats Aquests últims donen lloc als que, en aquest 
cas, no es formen mitjançant meiosi, ja que els gametòfits són haploides. La unió dels 
gàmetes donaria lloc de nou a l’esporòfit, amb la qual cosa començaria una altra vegada 
el cicle.

En el cicle diplohaplont es produeix allò que s’anomena , donat 
que s’alternen dos tipus d’organismes adults: un de diploide, l’esporòfit, que es reprodueix 
asexualment, i un altre d’haploide, el gametòfit, que es reprodueix sexualment. Aquest cicle 
es dóna en les plantes, en moltes algues i en alguns fongs.

Els organismes més evolucionats presenten un cicle diplont i, en el cas de les plantes, el cicle 
de les quals és diplohaplont, les més evolucionades passen la major part de la seva vida com a 
esporòfit. Per tant, com més evolucionat és un organisme, més temps de la seva vida transcorre 
en fase diploide perquè, evolutivament parlant, aquesta fase és més avantatjosa. En ella hi ha 
dues còpies de cada cromosoma, una procedent del pare i l’altra de la mare, de manera que 
si un d’ells s’altera (per exemple, per una mutació), queda l’altre amb la informació genètica 
correcta. Per aquesta raó, és molt probable que el cicle diplont hagi evolucionat a partir del 
cicle de vida haplont.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.2 Funcions bàsiques en els organismes

Fig. 9.4. Cicles biològics.

Activitat resolta

Dos germans nascuts en parts diferents no s’assemblen a causa de la variabilitat genètica que es produeix en la reproducció 
sexual, a la qual contribueixen la meiosi i la reproducció en si.

La meiosi contribueix a la variabilitat genètica de dues maneres. En primer lloc, quan a l’anafase I els cromosomes homòlegs 
se separen cap als pols, aquests migren a l’atzar, independentment que provinguin del pare o de la mare. En segon lloc, l’in-
tercanvi de gens que té lloc en el sobrecreuament es produeix també a l’atzar. Aquests dos processos combinats fan que sigui 
pràcticament impossible que una persona produeixi dos gàmetes iguals.

A més, com que els nous individus s’originen a causa de la unió de dues cèl·lules haploides procedents de dos progenitors 
diferents, la variabilitat genètica s’incrementa encara més. Per aquestes raons és pràcticament impossible que hi hagi dues 
persones iguals en el món.
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 9.3  Estructures bàsiques 
en els organismes pluricel·lulars

Com s’ha indicat anteriorment, els organismes pluricel·lulars són formats per cèl·lules di-
ferenciades que s’organitzen per formar teixits, òrgans i aparells o sistemes. Els sistemes o 
aparells que funcionen de manera conjunta i coordinada constitueixen un organisme pluricel-
lular capaç de realitzar les funcions vitals.

Les plantes i els animals són els únics éssers vius que presenten veritables teixits i òrgans, 
les principals característiques dels quals s’estudien a continuació.

 Teixits vegetals

Les plantes són éssers autòtrofs que han evolucionat a partir d’algues unicel·lulars. Aquests pri-
mers organismes vegetals vivien al mar, d’on prenien els nutrients necessaris. Amb el pas del 
temps, les plantes van conquerir el medi terrestre, però per sobreviure-hi van haver d’adaptar les 
seves estructures. En passar d’un medi aquàtic a un d’aeri necessitaven elements que les man-
tinguessin dretes i que les protegissin de la dessecació, i estructures adequades per nodrir-se i 
reproduir-se. El desenvolupament d’aquestes estructures va ser possible gràcies a la diferenciació 
cel·lular i a la seva agrupació en teixits i òrgans.

Només les plantes superiors (cormòfits), que són les més evolucionades, presenten veritables 
teixits. Aquests es classifiquen en: meristemàtics, parenquimàtics, protectors, de sosteniment, 
conductors o vasculars i secretors.

 Teixits meristemàtics

Gràcies a ells les plantes creixen en gruixària i en llargària durant tota la seva vida. Això és 
possible perquè les cèl·lules meristemàtiques es multipliquen de forma contínua i es diferen-
cien, fet que dóna lloc als altres teixits de la planta.

Les cèl·lules que formen aquests teixits, anomenats meristemes, són petites, tenen un nucli 
gran i una paret cel·lular molt fina.

Els meristemes són de dos tipus:

 són responsables del creixement en llargària i provenen de cèl·lules 
de l’embrió. Diferenciem  si es localitzen als extrems de les arrels, 
tiges, gemmes o brots (vegeu fig. 9.5) i , localitzats a la base de 
les branques.

 són responsables del creixement en gruixària. Les 
seves cèl·lules procedeixen d’altres d’adultes que han recuperat la capacitat de multiplicar-
se. Es formen a partir del primer any de vida del vegetal i són de dos tipus:

—    es troba entre els vasos conductors de la planta i s’encarrega de 
la formació de nous vasos.

—   es localitza sota l’epidermis. Creix cap a l’exterior del 
vegetal formant una capa protectora externa anomenada súber, i cap a l’interior formant 
noves cèl·lules de parènquima.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

La histologia és la ciència que estudia 
els teixits.

http://www.biologia.edu.ar/plantas/
indplantas.htm

http://www.euita.upv.es/varios/
biologia/programa.htm

Fig. 9.5. Meristema primari.
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 Teixits parenquimàtics

Formen la major part del cos dels vegetals i realitzen en alguns casos funcions relacionades 
amb la nutrició (fotosíntesi, emmagatzematge de reserves, etc.).

Són formats per cèl·lules poc diferenciades que presenten activitat meristemàtica sota certes 
condicions (per exemple, originen noves cèl·lules si la planta sofreix un tall).

Segons la funció que fan, es classifiquen en els següents tipus:

 (vegeu fig. 9.6a): s’hi realitza la fotosíntesi, per la qual cosa les 
seves cèl·lules presenten molts cloroplasts. Es localitza sota l’epidermis de fulles i tiges 
verdes. És de dos tipus: , cèl·lules amb forma de prisma dispo-
sades paral·lelament sense gairebé espai entre elles, i , cèl·lules 
arrodonides amb grans buits entre elles.

 (vegeu fig. 9.6b): serveix per emmagatzemar substàncies de reser-
va, per exemple midó, per la qual cosa les seves cèl·lules presenten un gran vacúol. Es tro-
ba en algunes arrels (pastanaga), tiges (patata), llavors (cereals) i fruits (com la poma).

(vegeu fig. 9.6c): format per cèl·lules que poden emmagatzemar gran 
quantitat d’aigua. És característic d’un tipus de plantes, anomenades  que estan 
adaptades a viure en climes secs, com els cactus.

 format per cèl·lules que es troben separades per grans espais intercel·lu-
lars entre els quals s’emmagatzema l’aire. És propi de plantes aquàtiques que, gràcies a aquest 
aire, floten a l’aigua.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

 Teixits protectors

La seva funció és protegir el vegetal, per la qual cosa recobreixen tota la superfície externa 
de la planta. Els dos tipus principals són el teixit epidèrmic i el teixit suberós.

 Teixit epidèrmic

Recobreix tota la planta (fulles, flors, fruits, llavors, tiges i arrels) formant l’ , les 
funcions de la qual varien segons la part de la planta. A les parts aèries protegeix la planta i 
regula la transpiració i l’intercanvi de gasos amb l’atmosfera. A l’arrel, protegeix i s’encarrega 
de l’absorció d’aigua i sals minerals.

L’epidermis està formada per una capa de cèl·lules aplanades unides estretament entre si (ve-
geu fig. 9.7). Aquestes cèl·lules manquen de cloroplasts (ja que no fan la fotosíntesi), però 
són transparents i incolores per permetre que la llum passi fins al parènquima clorofíl·lic que 
hi ha sota, encarregat de realitzar la fotosíntesi.

Si observes cèl·lules meristemàtiques al microscopi, 

veuràs que tenen bastants ribosomes i menys reticle 

endoplasmàtic que altres cèl·lules ja diferenciades. Te-

nint en compte quina és la funció del teixit meristemàtic 

i d’aquests orgànuls, per què creus que les cèl·lules me-

ristemàtiques tenen aquestes característiques? Quines 

altres característiques presenten aquestes cèl·lules en 

relació amb la seva funció?

Activitats

Fig. 9.7. Epidermis on s’observen estomes.

Fig. 9.6. Diferents tipus de parènquima: 
a) clorofíl·lic; b) de reserva; c) aqüífer.
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Per realitzar les seves funcions, l’epidermis presenta estructures com:

 són formats per dues cèl·lules amb forma de ronyó que posseeixen gran quan-
titat de cloroplasts, anomenades  Aquestes es troben disposades 
simètricament deixant una obertura entre elles: l’ (vegeu fig. 9.7). En funció de 
les condicions externes, les cèl·lules oclusives obren o tanquen l’ostíol; es regula així 
la transpiració i l’intercanvi de gasos amb l’atmosfera. Els estomes apareixen sobretot 
a les fulles, intercalats entre les cèl·lules epidèrmiques i mai a les arrels, on no són 
necessaris.

 són cèl·lules epidèrmiques que s’allarguen. La seva funció a la tija és pro-
tegir millor la planta (per exemple, de l’atac d’insectes). En alguns vegetals aquests pèls 
secreten substàncies, com els pèls urticants de les ortigues. A les arrels apareixen els 

, la funció dels quals consisteix en l’absorció d’aigua i sals minerals.

L’epidermis que recobreix les parts aèries (fulles, tiges i algunes flors i fruits) es troba 
recoberta per substàncies lipídiques, cutina i ceres, que formen la , capa imper-
meabilitzant que protegeix la planta de la dessecació.

 Teixit suberós

Està constituït per diferents capes de cèl·lules mortes degut al fet que les seves parets són ri-
ques en  substància que confereix impermeabilitat al teixit. Substitueix l’epidermis 
en parts de la planta amb més d’un any de vida. És present a les tiges dels arbres, formant el 

o  En algunes espècies, com l’alzina surera, el súber es troba molt desenvolupat i 
presenta capes de diversos centímetres de gruixària.

El súber presenta uns orificis, anomenats  que permeten que els teixits que co-
breix puguin intercanviar gasos amb l’atmosfera.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

 Teixits de sosteniment

La seva funció és proporcionar resistència i rigidesa a la planta. Estan formats per cèl·lules 
amb una paret cel·lular molt gruixuda (amb molta cel·lulosa), reforçada en alguns casos amb 
una substància anomenada , que proporciona rigidesa i duresa als teixits i, a més, 
impermeabilitza. Els principals teixits de sosteniment són colènquima i esclerènquima:

 proporciona resistència a les parets en fase de creixement del vegetal. És un 
teixit molt extensible i està format per cèl·lules vives, ja que les seves parets no contenen 
lignina (vegeu fig. 9.8). Es troba generalment sota l’epidermis de tiges herbàcies i a les 
fulles, al voltant del teixit vascular. Així, per exemple, els fils que tenen les bledes o l’api 
estan formats per aquest teixit.Fig. 9.8. Imatge al microscopi de colènquima.

Segur que en el teu armari guardes 
alguna peça de cotó (samarretes, pan-
talons, etc.). Però, saps d’on procedeix 
aquest teixit?

Procedeix dels pèls o tricomes que són 
presents a l’epidermis de les llavors del 
cotoner. Aquests pèls poden arribar a 
mesurar fins a 6 cm, per la qual cosa 
s’anomenen fibres.

Si agafes un tomàquet per fer una amanida, observaràs 
que després de rentar-lo l’aigua es queda en forma de 
petites gotes sobre la seva pell, que presenta un as-
pecte cerós. A què es deu?

L’ostíol dels estomes s’obre i es tanca gràcies a què 
les cèl·lules oclusives que el delimiten s’inflen i 
s’encongeixen. Com creus que poden fer això les 
cèl·lules oclusives? Quin mecanisme creus que utilitzen?

Activitats
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 forma estructures protectores o de sosteniment en òrgans del vegetal 
que han deixat de créixer. Està format per cèl·lules mortes que contenen molta lignina a 
les parets, fet que li proporciona una gran resistència mecànica. Presenta cèl·lules de dos 
tipus:

—   són arrodonides. Apareixen aïllades, com a la polpa 
de fruits o formant capes, com als ossos i closques dels fruits.

—   són allargades i de longitud molt variable. Són presents a tots els òrgans de la 
planta. També apareixen, disposades en files, associades al xilema i al floema (teixits 
conductors), i en aquest cas s’anomenen fibres del xilema o fibres del floema.

 Teixits conductors o vasculars

Són els encarregats de transportar les substàncies nutritives d’unes zones a altres de la plan-
ta. Per a això, es troben formats per cèl·lules cilíndriques que es disposen en files constituint 
veritables «canonades» que recorren arrels, tiges i fulles. Les zones d’unió entre les cèl·lules 
estan perforades, fet que permet la circulació de les substàncies. Hi ha dos tipus de teixits 
conductors: xilema i floema.

 Teixit llenyós o xilema

Transporta la  (composta per aigua i sals minerals) des de les arrels fins a les fulles 
i està format per diferents tipus de cèl·lules: elements traqueals, fibres del xilema i cèl·lules 
parenquimàtiques.

Els  formen les «canonades» per les quals circula la saba. Les seves pa-
rets són molt gruixudes i són reforçades amb lignina, per la qual cosa són cèl·lules mortes. 
Poden ser de dos tipus: traqueides i elements dels vasos. A les  la circulació de la 
saba és lenta, donat que els envans que separen una cèl·lula de la següent només presenten 
petites perforacions o porus, i apareixen en plantes menys evolucionades. En plantes més 
evolucionades apareixen . Tenen una circulació més ràpida ja que les 
perforacions dels envans són més grans o fins i tot han desaparegut constituint veritables 
tubs anomenats  (vegeu fig. 9.9).

Les  actuen com a elements de sosteniment i les 
emmagatzemen substàncies de reserva.

 Teixit liberià o floema

Transporta la saba elaborada (aigua i nutrients orgànics sintetitzats per la planta) des de les 
fulles fins a la resta de la planta. Està format per diferents tipus de cèl·lules: cèl·lules cribro-
ses, cèl·lules acompanyants, fibres i cèl·lules parenquimàtiques (vegeu fig. 9.10).

Les  formen els vasos conductors del floema, anomenats tubs cribrosos. 
Aquestes cèl·lules estan vives, ja que les seves parets no contenen substàncies impermeabi-
litzants. No obstant això, manquen de nucli i de molts òrgans i gairebé no tenen citoplasma. 
Per aquesta raó, els nutrients que necessiten els reben de les cèl·lules acompanyants, que es 
troben prop d’elles.

Els envans d’unió de les cèl·lules cribroses s’anomenen  a causa de l’exis-
tència d’un gran nombre de porus a través dels quals circula la saba. Les fibres i les cèl·lules 
parenquimàtiques ocupen, com en el xilema, funcions de sosteniment i d’emmagatzematge 
de substàncies, respectivament.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Cèl·lula
acompanyantCèl·lules

cribroses

Cèl·lula
acompanyant

Plaques
cribroses

A través del floema la saba elaborada es reparteix
des de les fulles fins a la resta del vegetal.

Fig. 9.10. El floema reparteix la saba elabora-
da des de les fulles cap a la resta del vegetal.

Fig. 9.9. Imatge al microscopi electrònic de 
vasos del xilema.

Les fibres vegetals tenen moltes apli-
cacions. Alguns tipus s’empren per 
fabricar cordes, sogues, espardenyes, 
raspalls, etc. D’altres, com les proce-
dents del lli o del cànem, s’utilitzen a 
la indústria tèxtil. El lli, a més, s’empra 
en la fabricació de paper moneda.
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 Teixits secretors

Són teixits especialitzats en secretar substàncies variades (essències, resines) que poden ser 
útils per a les plantes, com repel·lents per evitar l’atac d’insectes o bé productes de rebuig. 
Estan formats per estructures molt diverses, com:

 com les que secreten substàncies aromàtiques (farigola, pètals de 
flors). 

 o cavitats de secreció, que es formen a partir de cèl·lules les mem-
branes de les quals s’han trencat formant una cavitat que conté els productes de secreció 
d’aquestes, com passa a la closca de taronges i llimones.

 constituïts per cèl·lules que es disposen formant tubs, com els 
tubs resinífers, que secreten resina (per exemple, als pins) o els tubs laticífers, que produ-
eixen una substància anomenada làtex.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Activitat resolta

El cactus viu en un ambient on l’aigua és escassa, per la qual cosa les seves modificacions pretenen evitar les pèrdues d’aigua 
i conservar adequadament la que té. Per això, les seves fulles són petites (per disminuir la superfície d’evaporació de l’aigua), 
la seva cutícula és molt gruixuda i té pocs estomes i petits. Al nenúfar, per contra, el que li sobra és aigua, de manera que les 
seves fulles són grans, la seva cutícula molt prima i els seus estomes, grans i nombrosos.

Una altra diferència la trobem en el tipus de parènquima que presenten. El cactus té parènquima aqüífer ja que necessita 
emmagatzemar aigua. Al nenúfar, el parènquima aerífer, necessari perquè suri sobre l’aigua, està molt desenvolupat. D’altra 
banda, el nenúfar gairebé no presenta teixits de sosteniment, ja que és l’aigua la que sosté la planta.

Algunes substàncies secretades per les plantes són de gran utilitat per a l’ésser humà, 
com per exemple el làtex. Una de les aplicacions del làtex és l’obtenció de cautxú. El 
cautxú és un hidrocarbur molt utilitzat per 
fabricar pneumàtics, xumets, preservatius, 
matalassos, joguines, etc. La principal es-
pècie vegetal productora de cautxú és l’ar-
bre Hevea brasiliensis. No obstant això, en 
l’actualitat, entre un 65-70 % del cautxú que 
s’utilitza és sintètic i es fabrica a partir de 
derivats del petroli.

Altres espècies produeixen un tipus de làtex 
molt útil per a l’obtenció de medicaments. 
Per exemple, del làtex del cascall (Papaver 
somniferum) s’obté una sèrie de derivats 
que reben el nom d’opiacis, com la morfina, 
utilitzada per pal·liar el dolor en malalts de 
càncer, o la codeïna, que s’empra com anal-
gèsic.

Fig. 9.11. Extracció de làtex de l’arbre Hevea 
brasiliensis.

CEO

Al CD i al CEO (centre d’ensenyament 
online) creats per aquest projecte, tro-
baràs el material addicional següent:

Enllaços, bibliografia, activitats inte-
ractives (estructura primària de la 
tija, diversitat de la nutrició i teixits 
animals) i animacions (cicles biològics, 
estructura de l’arrel, estructura de la 
tija, animació d’una fulla, animació de 
les parts d’una planta).
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 Òrgans vegetals

Els teixits vegetals s’agrupen formant estructures perfectament diferenciades: ,  i 

 que s’anomenen òrgans vegetals perquè estan especialitzats en unes funcions deter-

minades.

La flor és un altre òrgan que només apareix en determinats tipus de plantes i s’encarrega de 

la funció de reproducció.

 L’arrel

És la part de la planta encarregada de l’absorció d’aigua i de sals minerals, de la fixació de la 

planta al sòl i, en alguns vegetals, com la pastanaga o la remolatxa, de l’emmagatzematge de 

substàncies de reserva. En general, és un òrgan subterrani.

Quant a la seva morfologia, l’arrel es divideix en (vegeu fig. 9.12): 

formada per meristema primari i a la punta del qual es localitza la o (càpsula 

que protegeix les cèl·lules meristemàtiques), , per on s’absorbei-

xen l’aigua i sals minerals, i la , d’on sorgeixen les arrels secundàries o 

ramificacions.

La disposició que adquireixen els teixits dins l’arrel, és a dir, la seva estructura interna, pot 

ser de dos tipus:

 és present en arrels de menys d’un any. En un tall transversal d’una 

arrel, s’observen, de l’exterior a l’interior, les capes següents (vegeu fig. 9.13):

—   s’anomena  i té pèls absorbents, necessaris per a l’absorció d’ai-

gua i sals minerals.

—   format per parènquima i, en algunes plantes, també esclerènquima. Entre el 

còrtex i el cilindri central es troba l’ .

—   format pel i el . El pericicle és una capa de 

cèl·lules parenquimàtiques amb activitat meristemàtica. El cilindre vascular conté els 

teixits conductors, xilema i floema, que es disposen de la següent forma: el xilema se 

situa en el centre i s’estén cap a l’escorça formant una estrella, mentre que el floema 

ocupa els forats entre els braços de l’estrella.

 és present en arrels de més d’un any que creixen en gruixària degut 

al càmbium vascular, que forma nous teixits conductors, i al fel·logen, que origina súber 

cap a l’exterior de l’arrel i nou còrtex cap a l’interior (vegeu fig. 9.13).

 La tija

La tija actua com a suport de les parts aèries del vegetal (fulles, flors, fruits) i transporta 

nutrients (saba bruta i saba elaborada) d’una zona a una altra de la planta. En alguns vegetals 

serveix com a magatzem de substàncies de reserva. 

Quant a la seva morfologia, es distingeixen les parts següents (vegeu fig. 9.14): la 

, formada per meristema primari (responsable del creixement en llargària); els , 

zones d’unió de les fulles a la tija; els , localitzats entre dos nusos; i les 

 teixit meristemàtic situat als nusos i que originarà les branques.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Coll

Arrel
secundària

Zona de pèls
absorbents

Còfia o caliptra
Zona de

creixement

Arrel principal

Zona de
ramificació

Morfologia de l’arrel

Fig. 9.12. Morfologia de l’arrel.

Fig. 9.13. Estructures primària i secundària
de l’arrel.
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La disposició dels teixits forma, com a l’arrel, l’ , que pot ser:

 la presenten plantes amb menys d’un any de vida. Es distingeixen les 
capes següents (vegeu fig. 9.15):

—   és la capa més externa.

—   format pels teixits parenquimàtic i de sosteniment. No té endoderma, per la 
qual cosa el seu límit amb el cilindre vascular és menys marcat que en l’arrel.

—   format pel sistema vascular i la medul·la. El està 
format pels vasos conductors, que es disposen com els radis d’una roda, estenent-se 
des del còrtex, però sense arribar al centre del cilindre. En cadascun d’aquests «radis» 
hi ha vasos llenyosos i liberians, aquests darrers situats sempre cap enfora. El centre 
del cilindre i l’espai que queda entre els vasos conductors és la  formada per 
parènquima medul·lar. A l’arrel no hi ha medul·la perquè la disposició dels vasos con-
ductors és diferent a la de la tija.

 (vegeu fig. 9.15): es forma a partir de l’any de vida per acció del 
càmbium i del fel·logen. El fel·logen forma noves capes de còrtex cap a l’interior i súber o 
suro cap a l’exterior. Aquesta capa de súber s’anomena  o .

El càmbium forma nous vasos: xilema cap a l’interior i floema cap a l’exterior. Durant el 
creixement el floema nou empeny cap enfora el floema vell i el xilema nou empeny el vell 
cap a l’interior. A les plantes que viuen en climes temperats, el creixement del xilema 
no és continu al llarg de l’any. Només creix a la primavera, formant cèl·lules grans, i a la 
tardor, cèl·lules més petites. Per la diferència de grandària entre les cèl·lules de la darrera 
tardor i de la nova primavera s’observen, si es fa un tall transversal a una tija, uns  
anomenats , excepte en plantes de clima tropical, en les quals el creixement 
del xilema és continu i uniforme tot l’any (vegeu fig. 9.16).

El xilema secundari es desenvolupa molt més que el floema secundari. El xilema constitueix 
la , mentre que el floema forma part de l’ .

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Branca

Gemma
axil·lar

Gemma terminal

Nus

Entrenús

Parts d’una tija

Fig. 9.14. Parts d’una tija.

Fig. 9.15. Disposició dels teixits en una tija 
amb estructura primària.

Floema

Suro

Xilema

Medul·la

Anell de
creixement

Xilema
primerenc

Xilema
tardà

Fig. 9.16. Tall transversal d’una tija llenyosa, on s’aprecien els anells de creixement.
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 La fulla

Les principals funcions de la fulla són: realitzar la fotosíntesi, controlar l’intercanvi de gasos 
i regular la transpiració.

Les parts d’una fulla són: el  el  i la o  (zona per on es fixa la tija). Les 
cares superior i inferior del limbe s’anomenen i , respectivament. A través del pecíol 
els vasos del xilema i del floema penetren en la fulla i es ramifiquen en el limbe constituint els 
nervis.

L’estructura interna d’una fulla consta de les parts següents (vegeu fig. 9.17):

 forma la capa més externa. Hi ha una epidermis superior, a l’anvers, i una 
d’inferior, al revers. Ambdues capes d’epidermis es diferencien en la quantitat d’estomes, 
que són més nombrosos a la inferior, i en la capa de cutícula, que és més gruixuda en 
l’epidermis superior.

 es troba sota l’epidermis. Està format per parènquima en palissada i parènquima 
esponjós. El parènquima en palissada es localitza sota l’epidermis superior i l’esponjós 
ocupa la resta del mesòfil fins a entrar en contacte amb l’epidermis inferior.

 està format pel xilema i el floema que, com s’ha indicat anteriorment, 
constitueixen els nervis.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Fig. 9.17. Morfologia i estructura interna 
d’una fulla.

Algunes arrels, com la pastanaga, acumulen substàn-
cies de reserva. En aquest cas, quina part de l’arrel es 
troba més desenvolupada? Quin teixit és el més abun-
dant? Quines característiques presenten les cèl·lules 
que formen aquest teixit?

En Joan i en Pere tenen dues sureres de les quals ex-
treuen suro. Aquesta extracció, anomenada «pela», 
consisteix a treure l’escorça de l’arbre i es fa per prime-

ra vegada quan l’arbre té com a mínim 40 anys, encara 
que aquesta primera pela no és de gaire bona quali-
tat. Les extraccions següents es fan cada 9 o 10 anys. 
Aquest any en Joan i en Pere han de fer una pela. En 
Pere fa la seva extracció, però en Joan decideix espe-
rar uns mesos. En aquest període de temps un incendi 
assola les suredes i els arbres d’en Pere no sobreviuen, 
però, sorprenentment, els d’en Joan sí. Per què sobre-
viuen els uns i els altres no?

Activitats

Activitat resolta

Medul·la

Escorça

Si s’elimina
totalment l’escorça,

l’arbre es mor

Si es deixa part
de l’escorça, l’arbre

continua viu

L’escorça d’un arbre inclou el súber i el floema. Si es treu l’escorça, s’elimina el floema, de manera que la saba elaborada no 
pot arribar des de les fulles fins a les arrels. Les cèl·lules de l’arrel necessiten les substàncies de la saba elaborada per nodrir-
se, de manera que si la saba no arriba a les arrels, moren. Si les arrels moren, no absorbiran aigua i sals minerals, amb la qual 
cosa la planta acabarà morint també.
En deixar part de l’escorça queda part del floema, que conduirà nutrients a les arrels, evitant així la mort de la planta.
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 Teixits animals

Les cèl·lules animals es troben més diferenciades que les vegetals. Com més evolucionat 
estigui un animal, més diferenciació cel·lular presentarà.

Els teixits animals es troben constituïts per cèl·lules embegudes en una matriu extracel·lular, 
que és formada per substància fonamental i altres elements intercel·lulars. La 

o , composta principalment per proteïnes i polisacàrids, la fabriquen 
les cèl·lules dels teixits i la seva abundància varia en funció de cada teixit. Els teixits animals 
es divideixen en quatre classes: epitelial, connectiu, muscular i nerviós.

 Teixit epitelial

Està format per cèl·lules poc diferenciades i de formes diferents unides entre si estretament, 
sense gairebé substància intercel·lular, formant capes contínues. Segons la funció que realit-
zin distingim: teixit epitelial de revestiment i teixit glandular.

 Teixit epitelial de revestiment

Recobreix l’exterior de l’organisme i les superfícies internes (per exemple, la cavitat pul-
monar). Les seves principals funcions són protegir (quan recobreix superfícies externes) i 
absorbir o secretar substàncies (quan recobreix superfícies internes).

Les cèl·lules que formen els epitelis de revestiment s’uneixen de forma tan íntima que formen 
autèntiques barreres. Podem distingir els següents tipus:

 està format per cèl·lules planes disposades com si fossin rajoles, i 
pot ser:

—   format per una única capa de cèl·lules. Es troba als pulmons, reco-
brint l’interior dels vasos sanguinis i formant els capil·lars.

—   format per vàries capes de cèl·lules (vegeu fig. 9.18). 
Recobreix tant la superfície externa de l’organisme, formant l’epidermis, com òrgans 
interns (digestius i respiratoris).

La capa més externa de l’epidermis s’anomena  Està formada per cèl·lules 
mortes, a causa de l’acumulació de substàncies enduridores com la  (que for-
ma l’exosquelet d’alguns invertebrats), o la  (que en vertebrats dóna lloc 
a estructures com pèls, ungles o plomes). La capa còrnia es descama contínuament 
degut a les agressions a les quals es troba sotmesa la superfície corporal, i es renova 
contínuament també.

constituït per cèl·lules allargades amb forma de prisma entre les quals 
s’intercalen d’altres que secreten substàncies mucoses. Pot ser:

—   format per una sola capa. Recobreix l’estómac, l’intestí i l’úter. Les cèl·lules 
que recobreixen l’intestí tenen a la superfície unes que augmenten 
la superfície d’absorció. 

—   està format per una sola capa, tot i que sembla que hi ha vàries 
capes perquè els nuclis de les cèl·lules es troben a diferents alçades. Recobreix l’inte-
rior de les vies respiratòries, on les cèl·lules que el formen presenten cil·lis a la seva 
superfície que, amb els seus moviments, ajuden a eliminar les partícules estranyes 
que puguin penetrar a les vies respiratòries com, per exemple, les de pols.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Fig. 9.18. Epiteli a) paviment estratificat, vist 
al microscopi òptic.

http://www.usal.es/histologia/
histologia.htm
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   Teixit epitelial glandular

Es forma a partir de l’epiteli de revestiment per un procés d’invaginació (vegeu fig. 9.19) 
i està format per cèl·lules especialitzades en la secreció de substàncies. Aquestes cèl·lules 
s’agrupen formant estructures anomenades glàndules, que poden ser:

 secreten els seus productes, a través d’un conducte, a 
l’exterior del cos (per exemple, les glàndules sudorípares i sebàcies) o a cavitats internes 
de l’organisme (com les glàndules salivars) (vegeu fig. 9.19).

 manquen de conducte secretor, per la qual cosa els 
seus productes, les , s’aboquen directament a la sang. La hipòfisi, el tiroide o les 
glàndules suprarenals formen part d’aquest grup.

 tenen tant secreció interna com externa, és a dir, són endocrines i exocrines. El 
pàncrees és una glàndula d’aquest tipus.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

 Teixit connectiu

És el més abundant en els animals i la seva funció principal consisteix a unir i sostenir la 
resta de teixits. Està format per cèl·lules embegudes en una matriu abundant, constituïda per 
substàncies fonamentals (aigua, sals minerals, mucopolisacàrids i proteïnes) i fibres (estruc-
tures formades per proteïnes) de diferent tipus:

 estan formades per col·lagen (una proteïna) i es disposen en grups 
formant feixos. Són flexibles i resistents.

 formades per reticulina (proteïna semblant al col·lagen). Es disposen en 
feixos molt fins formant xarxes.

 formades per elastina (una proteïna). La seva principal característica 
és l’elasticitat.

El teixit connectiu pot ser de diferents tipus: conjuntiu, adipós, cartilaginós, ossi i hematopo-
ètic. Aquests teixits presenten diferències quant a les seves cèl·lules i la matriu que els forma 
en funció de la missió que desenvolupin.

Estructura d’una glàndula exocrina

Fig. 9.19. Procés de formació d’una glàndula exocrina.

L’acne consisteix en la inflamació de 
les glàndules sebàcies de la pell, glàn-
dules exocrines que produeixen greix, 
a causa d’una obstrucció del conducte 
secretor.

Sol començar a l’adolescència i pot con-
tinuar durant molts anys. Això es deu 
al fet que les glàndules sebàcies són 
estimulades per les hormones sexuals, 
la producció de les quals comença a 
augmentar en la pubertat.

El col·lagen és una de les proteïnes més 
abundants dels vertebrats. S’utilit- 
za sobretot en cosmètica (cremes hi- 
dratants, antiarrugues, màscares 
capil·lars, etc.) i en medicina (com a 
cicatritzant, etc.).

Del col·lagen s’obté la gelatina. Aquesta 
substància és molt utilitzada en les 
indústries alimentàries (per elaborar pos-
tres, gominoles, etc.), farmacèutica (per 
fabricar càpsules) i fotogràfica (per reco-
brir paper d’impressió, pel·lícules foto-
gràfiques, etc.).

Hauràs observat alguna vegada a les espatlles d’algú 
amb roba fosca petites taquetes blanques, és a dir, la 
tan odiada caspa. Sabries explicar què és la caspa?

Quan una persona sofreix cremades en una superfície 
molt extensa de la pell, la seva vida pot perillar serio-
sament. Per què? Té alguna relació amb la funció de 
la pell? Raona la resposta i comenta-ho amb els teus 
companys.

Activitats
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 Teixit conjuntiu o connectiu pròpiament dit

Les seves principals funcions són actuar com a suport d’altres teixits i com a material de far-
ciment. Està format per cèl·lules d’aspecte estelat anomenades , tot i que també 
hi trobem cèl·lules procedents de la sang i que tenen funció immunitària, com macròfags, 
mastòcits i limfòcits. Pot ser de diversos tipus:

 és el teixit conjuntiu més abundant i es troba fonamen-
talment sota la pell, formant la derma, com a teixit de farciment entre òrgans i servint 
de sosteniment als epitelis. Presenta poques fibres, una gran quantitat de fibroblasts i 
substància fonamental, així com cèl·lules del sistema immunitari que procedeixen de la 
sang, per la qual cosa és recorregut per un gran nombre de capil·lars sanguinis. Pot ser de 
diferents tipus:

—   conté fibres reticulars i molts macròfags. Es troba a la medul·la òssia, la 
melsa, els ganglis limfàtics i el tim.

—   ric en fibres elàstiques. Es troba en òrgans que canvien de forma, com les 
pleures pulmonars.

 a diferència del conjuntiu lax presenta nombroses fibres de col-
lagen i un nombre inferior de cèl·lules i de substància intercel·lular. Pot ser de dos tipus:

—   les fibres s’entrellacen de forma desordenada. Es presenta recobrint alguns 
òrgans, com la melsa o el fetge.

—   les fibres es troben ordenades formant cordons o làmines que, gràcies a 
aquesta disposició, són molt resistents. Constitueix els tendons (vegeu fig. 9.20) i 
lligaments.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Fig. 9.20. Disposició de les fibres de col·lagen 
en el teixit conjuntiu dens regular.

Fig. 9.21. Els adipòcits contenen al seu 
interior una gran gota de greix.

 Teixit adipós

La seva funció principal és emmagatzemar greix que serà utilitzat com a font d’energia en 
cas de necessitat. Per aquesta raó, està format per cèl·lules grans i esfèriques, anomenades 

, que contenen una gran gota de greix al seu interior. Conté poques fibres i és re-
corregut per una gran quantitat de capil·lars sanguinis per tal que, quan l’organisme necessiti 
utilitzar les reserves energètiques de greix, aquest arribi ràpidament a la sang i es distribueixi 
per les cèl·lules de l’organisme (vegeu fig. 9.21).

Altres funcions del teixit adipós són actuar com a aïllant tèrmic i com a amortidor mecànic. 
Quan actua com a aïllant tèrmic es troba sota la pell com, per exemple, a les foques, on 
aquesta capa de greix pot arribar a tenir diversos centímetres d’espessor. Quan funciona com 
a amortidor mecànic ho fa envoltant òrgans, com el cor i els ronyons, als quals protegeix 
dels cops.

El fum del tabac augmenta la producció de l’enzim elas-

tasa, que degrada l’elastina. Quines conseqüències pot 

tenir això en l’organisme a llarg termini? Raona la res-

posta.

Activitats
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 Teixit cartilaginós

Té funció esquelètica, ja que constitueix les articulacions dels ossos; és el motlle sobre el 
qual es formen els ossos llargs de l’organisme i, en alguns éssers vius (com determinats pei-
xos), és pròpiament l’esquelet.

Està format per unes cèl·lules, els , que s’allotgen en unes cavitats de la matriu, la 
qual està composta per una substància fonamental sòlida, firme i elàstica. 

Segons el tipus i la quantitat de fibres, es distingeixen tres tipus de teixit cartilaginós o 
cartílag (vegeu fig. 9.22):

 té poques fibres de col·lagen. És el més abundant i es localitza 
al nas, als cartílags de les costelles, a la laringe, a la tràquea i a les superfícies articulars 
(vegeu fig. 9.22a).

 
 té nombroses fibres elàstiques, per la qual cosa és més flexible 

que el cartílag hialí. Es troba al pavelló auditiu (vegeu fig. 9.22b).

 conté una gran quantitat de fibres de col·lagen. Es troba, per 
exemple, al menisc i als discs intervertebrals (vegeu fig. 9.22c).

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

 Teixit ossi

Forma l’esquelet dels vertebrats, per la qual cosa ha de ser rígid i resistent. Per això la matriu 
conté minerals, principalment carbonats i fosfats càlcics que l’endureixen.

Hi són presents diferents cèl·lules: , encarregades de formar os en sintetitzar 
fibres i substància fonamental, , cèl·lules incorporades a l’os, i , encar-
regats de la destrucció de l’os. 

Les activitats osteoblàstica i osteoclàstica estan equilibrades, és a dir, es forma os a la ma-
teixa velocitat amb què es destrueix, per la qual cosa els ossos són estructures en contínua 
remodelació. 

T’has fixat que la gent va perdent altu-
ra a mesura que envelleix?

Això es deu al fet que el cartílag situat 
entre els discs intervertebrals s’estreta 
amb l’edat, perquè a mesura que ens 
fem grans va perdent aigua.

Fig. 9.22. Imatges al  microscopi òptic de: a) teixit cartilaginós hialí; b) elàstic, i c) fibrós.
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Es distingeixen dues classes de teixit ossi:

 (vegeu fig. 9.23): es disposa al voltant d’uns canals, els 
, que recorren l’os longitudinalment i que es comuniquen entre si per canals 

transversals, els  (vegeu fig. 9.24). Per l’interior de tots aquests 
conductes passen vasos sanguinis i nervis que nodreixen l’os i li donen sensibilitat; per 
això se sent dolor quan ens trenquem un os. Aquest teixit forma la part externa de tots els 
ossos i la part central dels ossos llargs.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Fig. 9.24. Estructura tridimensional del teixit ossi compacte.

Fig. 9.25. Medul·la òssia vermella vista al 
microscopi òptic.

Fig. 9.23. Teixit ossi vist al microscopi òptic.

 format per  (làmines de poc espessor) de teixit ossi se-
parades entre si per cavitats de forma irregular que es troben farcides de medul·la òssia 
vermella (vegeu fig. 9.25). Es troba a l’interior dels ossos curts i als extrems dels ossos 
llargs.

   Teixit hematopoètic

És l’encarregat de produir les cèl·lules presents a la sang (glòbuls vermells, leucòcits, plaque-
tes, etc.). Pot ser de dos tipus: mieloide i limfoide.

El  forma la  (vegeu fig. 9.25), que es localitza 
entre les trabècules del teixit ossi esponjós. Està format per fibres reticulars i una gran 
quantitat de cèl·lules mare (pluripotents) precursores d’eritròcits (glòbuls vermells), leu-
còcits i plaquetes, que es formen aquí i passen a la sang.

El  es troba en els ganglis, el tim, la melsa i les amígdales. S’hi produeix 
la diferenciació dels limfòcits, les cèl·lules mare dels quals procedeixen del teixit mie-
loide.

Tenint en compte la composició del teixit ossi, creus 
que una nutrició inadequada pot afectar un nen? Com? 
Busca informació referent a això i explica perquè en la 
infància s’aconsella el consum de llet i derivats lactis.

Revisa els teus llibres de biologia de cursos anteriors i 
dibuixa un os llarg indicant els noms de les parts que 
el formen i assenyalant quins tipus de teixit ossi for-
men l’os i on es troben.

Activitats
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 Teixit muscular

La principal funció del teixit muscular és produir moviment. Està format per cèl·lules molt 
allargades anomenades . En el citoplasma d’aquestes cèl·lules hi ha les 

 formades per les proteïnes actina i miosina, que es poden contraure i estirar, 
gràcies a la qual cosa es produeix el moviment. Existeixen tres tipus de teixit muscular:

 format per cèl·lules d’aspecte fusiforme que tenen un sol nucli (vegeu 
fig. 9.26a). És de contracció lenta i involuntària. En animals més evolucionats forma la 
musculatura d’òrgans interns (parets del tub digestiu, dels vasos sanguinis, etc.), i en els 
menys evolucionats és la seva única musculatura.

 format per cèl·lules més grans que les del teixit llis, i que a més 
tenen diversos nuclis i molts mitocondris (vegeu fig. 9.26b). S’anomena teixit estriat 
perquè quan s’observa al microscopi es veuen una sèrie de bandes clares i fosques, que es 
corresponen amb la disposició de les miofibril·les, com s’indica a la fig. 9.27. 

El citoplasma d’aquestes fibres musculars s’anomena sarcoplasma, i el patró de bandes que es 
repeteix rep el nom de . Aquest teixit és de contracció ràpida i voluntària i forma la 
musculatura de l’aparell locomotor en animals vertebrats.

 té també aspecte estriat (vegeu fig. 9.26c) (a causa de la 
disposició dels ), però les seves cèl·lules són curtes i amb un sol nucli. És de 
contracció ràpida i involuntària. Forma el múscul cardíac o miocardi i és el responsable 
dels batecs del cor.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Fig. 9.27. Estructura del sarcòmer: a) contret i b) relaxat.

Per què tenim infarts?

Les cèl·lules que formen el múscul 
cardíac reben oxigen i nutrients dels 
vasos sanguinis que envolten el cor. Si 
algun d’aquests vasos s’obstrueix, una 
part del teixit cardíac mor. Això és el 
que es coneix com a infart. 

Cor sa Cor infartat

Necrosi de
la paret cardíaca 

Placa de colesterol
que obstrueix

l’artèria coronària

Fig. 9.26. Teixit muscular: a) llis, b) estriat i 
c) cardíac, vistos al microscopi òptic.
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 Teixit nerviós

El teixit nerviós és l’encarregat de captar estímuls, tant del medi intern com extern, i d’ela-
borar les respostes adequades, mitjançant la transmissió d’impulsos nerviosos. Està format 
per dos tipus de cèl·lules: les  i les  o .

   Les neurones

Són les principals cèl·lules del teixit nerviós. Estan forma-
des per un cos cel·lular i unes prolongacions que parteixen 
d’aquest (vegeu fig. 9.28). En el cos cel·lular es troben 
el nucli i els orgànuls cel·lulars, destacant la presència 
de les neurofibril·les (formen part del citosquelet) i dels 
corpuscles de Nissl (formats per cisternes de reticle endo-
plasmàtic rugós).

Les prolongacions de les neurones, necessàries per a la 
transmissió i recepció de senyals, poden ser de dos tipus:

 són llargs, amb ramificacions a 
l’extrem final (fibres terminals) i cada neurona en té un. 
Els axons transmeten senyals a altres neurones, a les 
cèl·lules musculars i a les glàndules.

 són curtes, amb moltes ramificacions, i n’hi 
pot haver una o vàries per neurona. S’encarreguen de 
rebre senyals d’altres neurones.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Òrgan
efector

Axó

Direcció de
l’impuls nerviós

Grànuls de Nissi

Neurofibril·les

Nucli

Fibres
terminals

Dentritas

Terminacions d’altres neurones

   Les cèl·lules glials

Són un conjunt de cèl·lules les funcions de les quals són sostenir, alimentar i protegir les 
neurones, així com participar en la transmissió de l’impuls nerviós.

Les cèl·lules glials són de diferents tipus. Aquests són els principals:

 cèl·lules en forma d’estrella que nodreixen i sostenen les neurones.

 funcionen com a defensa fagocitant substàncies estranyes.

i  secreten una substància lipídica que 
acumulen en el citoplasma.

La medul·la òssia és un teixit vital, de manera que, 
quan per la raó que sigui (tractaments de quimioterà-
pia, malalties genètiques, etc.), no funciona correc-
tament és necessari recórrer a un trasplantament de 
medul·la òssia per evitar que el malalt acabi morint. 
Explica quines funcions ocupa aquest teixit perquè si-
gui imprescindible per a la vida.

La llengua està formada per teixit muscular. Tenint 
en compte les característiques dels diferents tipus de 
teixit muscular, quin creus que forma la llengua? Per 
què? Debat sobre el tema amb els teus companys rao-
nant la resposta.

Activitats

Fig. 9.28. Estructura d’una neurona.
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Les cèl·lules de Schwann envolten els axons de les neurones formant les anomenades 
, que són de dos tipus:

 en aquestes fibres els axons de vàries neurones s’encaixen en una 
única cèl·lula de Schwann (vegeu fig. 9.29.).

 en aquestes fibres diverses cèl·lules de Schwan s’enrotllen al voltant 
de l’axó d’una neurona (vegeu fig. 9.30.) diverses un embolcall que s’anomena 

. Aquesta beina no és contínua al llarg de tot l’axó, sinó que s’interromp en els 
, punt en el qual contacten dues cèl·lules de Schwann.

La mielina és una substància aïllant que no permet la conducció de l’impuls nerviós. Per això, 
aquest es transmet a salts de nòdul a nòdul (donat que no contenen mielina), i la transmissió 
de l’impuls és molt més ràpida en fibres mielíniques que amielíniques. 

La unió de diverses fibres nervioses constitueix un 

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Fig. 9.29. Fibres a) amielíniques i b) mielíniques. A c) es pot observar un tall transversal d’una fibra 
mielínica vista al microscopi electrònic.

Activitats

Imagina que un lleó està aguaitant una petita gase-
la que menja tranquil·lament. La gasela s’adona de la 
presència del lleó i surt corrent. Això és possible per-
què el seu sistema nerviós capta el senyal de perill 
(el lleó) i ordena als músculs de les seves potes que 

es moguin per fugir d’aquest perill. El senyal nerviós 
que fa que aquests músculs es moguin arriba a través 
d’axons mielínics. Per què creus que és així? I si fossin 
amielínics, aconseguiria la gasela escapar del depreda-
dor? Raona la resposta amb els teus companys.

La beina de mielina és necessària per a una transmissió adequada de l’impuls nerviós.

Existeixen malalties molt greus relacionades amb la beina de mielina. És el cas de l’esclerosi 
múltiple, en la qual, a causa d’una fallada en el sistema immunològic, els macròfags degraden 
la mielina en considerar-la un element estrany a l’organisme. Aquest tipus de malalties es 
diuen desmielinitzants.

En l’esclerosi múltiple, en desaparèixer la beina de mielina, la transmissió de l’impuls nerviós 
es fa més lenta o fins i tot deixa de produir-se. Per això, els qui pateixen aquesta malaltia 
sofreixen (segons a quines neurones afecti), entre d’altres símptomes, paràlisi, trastorns de 
la visió, debilitat muscular, etc., i arriben fins i tot a haver d’utilitzar cadira de rodes en 
fases avançades de la malaltia.
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 Òrgans, aparells i sistemes en animals

Els animals presenten més varietat d’òrgans que els vegetals, ja que la seva complexitat 
estructural és més gran.

Els òrgans són més complexos com més evolucionat és un animal, per la qual cosa no és 
possible establir unes característiques generals de com s’organitzen els teixits animals per 
formar els diferents òrgans. De fet, en els animals menys evolucionats no existeixen òrgans 
definits.

Els òrgans s’associen per realitzar una determinada funció formant sistemes i aparells com, 
per exemple, l’aparell locomotor o el sistema nerviós. Els aparells i sistemes dels animals 
realitzen les funcions bàsiques dels organismes, que són:

 la realitzen 
els aparells digestiu, respirato-
ri (vegeu figures 9.30 i 9.31), 
circulatori i excretor.

 la realitzen 
l’aparell locomotor i els siste-
mes nerviós, muscular i endo-
crí.

 la rea-
litza l’aparell reproductor.

9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
9.3 Estructures bàsiques en els organismes pluricel·lulars

Activitat resolta

La pell és una barrera que protegeix l’organisme, de mane-
ra que quan es produeix una ferida la barrera es trenca en 
aquesta zona, i és necessari netejar i desinfectar bé per evi-
tar que es produeixin infeccions.

Quant al procés de curació, cal tenir en compte que, com que 
la pell s’ha danyat, per tal que aquesta ferida es guareixi la 
pell s’ha de regenerar. Però quins teixits es veuen afectats 
quan es produeix una ferida a la pell? Es veuen afectats el tei-

xit epitelial, que forma l’epidermis, i el teixit conjuntiu lax, 
que es troba per sota de l’epiteli, formant la derma. Aquesta 
té nombrosos capil·lars sanguinis que, quan es produeix una 
ferida, també es poden trencar, i han de ser reparats.

El procés de curació d’una ferida es produeix en diverses fa-
ses. En una primera fase es produeix una constricció dels 
vasos sanguinis danyats per evitar la pèrdua de sang. Després 
aquests vasos es reparen gràcies al fet que les cèl·lules que 
els formen es divideixen per mitosi. El teixit que forma els 
capil·lars sanguinis i l’interior dels vasos sanguinis és epiteli 
pavimentós simple. A continuació es produeix la reparació del 
teixit conjuntiu. Per a això els fibroblasts sintetitzen fibres i 
substància fonamental.

Finalment, l’epidermis es repara ja que les cèl·lules que la 
formen es divideixen per mitosi.

Fig. 9.30. Pulmó. Fig. 9.31. Aparell respiratori.
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9. Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
Activitats

Activitats finals

Els principals teixits de sosteniment són el colènquima 
i l’esclerènquima. Quines són les característiques de ca-
dascun?

La següent imatge es correspon amb un tipus de teixit 
vegetal. De quin es tracta? Quines característiques tenen 
les cèl·lules que formen aquest teixit?

Els teixits conductors de les plantes són el xilema i el 
floema. Quines característiques presenta cadascun? Per 
què existeixen dos tipus de teixits conductors?

El dibuix següent es correspon amb el tall transversal 
d’una fulla. Escriu el tipus de teixit que assenyala cada 
fletxa.

Dibuixa un estoma i indica el nom de les parts que el 
formen. On es troben aquestes estructures? Quina és la 
seva funció?

Dibuixa com es troben disposats els teixits d’una tija i 
una arrel amb estructura primària.

Quines semblances i diferències presenten el teixit epi-
telial de revestiment i l’epiteli glandular? Posa exemples 
de cadascun en el cos humà.

Dels noms següents indica què són i en quin teixit ani-
mal es troben: condròcits, elastina, cèl·lules calicifor-
mes; quitina; osteoclasts; sarcoplasma; dendrites; nò-
duls de Ranvier; fibroblasts.

Què és anomenat fibra nerviosa? En què es diferencien 
les fibres mielíniques de les amielíniques?

Dibuixa l’estructura del sarcòmer i indica com es pro-
dueix la contracció muscular.

Digues a les fotografies microscòpiques següents de quin 
teixit animal es tracta i indica quines característiques 
presenta cadascun. 

Dibuixa l’estructura tridimensional del teixit ossi com-
pacte. Quin tipus de cèl·lules el formen i quines funcions 
desenvolupen?

Els organismes pluricel·lulars més evolucionats estan for-
mats per diversos tipus de cèl·lules amb diferents formes 
i funcions. Vol dir això que tindran diferent informació 
genètica? Per què?

Imagina que ets una molècula d’aigua i que vols en-
trar per l’arrel d’una planta i arribar fins al parènquima 
clorofíl·lic. Quins teixits hauràs de travessar pel ca-
mí?

Els objectes realitzats amb fusta, com portes o mobles, 
presenten unes estructures anomenades vetes. Saps què 
són?

Si tapes una planta amb una bossa de plàstic, la tanques 
bé (al voltant de la tija principal) i la regues, passades 
24 hores veuràs que hi ha gotetes d’aigua a l’interior de 
la bossa. A què es deu aquest fenomen?

Quan mengem un filet, s’observa que la carn no presenta 
un aspecte uniforme, sinó que sembla que està formada 
per petites peces (com un trencaclosques). A què es deu 
aquest aspecte? Pensa que quan mengem un filet estem 
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ingerint el múscul d’un animal i recorda els conceptes 
apresos en cursos anteriors sobre la composició i estruc-
tura dels músculs. De quin teixit estan formats?

A la secció de cosmètica d’un supermercat trobes un gel 
específic per a la cara en el qual s’indica que té «acció 
exfoliant». Quin efecte creus que produirà sobre la pell?

Les plantes són organismes autòtrofs, és a dir, s’alimenten 
de matèria inorgànica. No obstant això, existeixen algu-
nes plantes, anomenades carnívores, que s’alimenten de 
petits insectes. A què creus que es deu això? Investiga i 
busca informació sobre el tema. 

En Gerard ha ficat a la rentadora uns pantalons sense 
revisar abans les butxaques. Els renta, estén i quan es 
disposa a planxar-los nota que hi ha alguna cosa en una 
de les butxaques. Quan mira, descobreix que hi havia 
un bitllet i, sorprenentment, ha resistit el rentat. Com 
s’explica això? Passa el mateix amb un altre tipus de pa-
pers? Busca informació sobre el tema i comenta-ho amb 
els teus companys.

Les cremades es classifiquen en tres tipus segons en qui-

na mesura afectin la pell. La pell està formada per 

l’epidermis (teixit epitelial estratificat) i la derma (teixit 

conjuntiu). Les cremades de primer grau són les més 

lleus i afecten la superfície de l’epidermis. Les de segon 

grau són una mica més profundes i afecten part de la 

derma. Les de tercer grau són les més profundes, i afec-

ten tota la pell, però, sorprenentment, la persona crema-

da no sol sentir dolor. Per què creus que passa això? 

Busca informació sobre l’estructura de la pell per respon-

dre aquesta pregunta.

Fa uns anys a en Francesc, camioner de professió, van ha-

ver d’extirpar-li la melsa a causa de les lesions que un ac-

cident de trànsit li va produir en aquest òrgan. Com penses 

que haurà afectat això en la salut d’en Francesc? Per què?

La sang del cordó umbilical dels nounats conté cèl·lules 

mare embrionàries. En alguns països és una pràctica ha-

bitual conservar els cordons durant uns anys. Per què 

creus que es conserven? Quina utilitat poden tenir? In-

vestiga sobre el tema.

PAU Universitat d’Oviedo: Setembre de 1998

a)  A la figura apareixen tres cèl·lules (A, B i C) d’una 
espècie animal amb 2n = 6 cromosomes. En quina 
fase de la mitosi o la meiosi es troba cadascuna? 
Raona la resposta.

b)  L’aparellament cromosòmic és un procés molt im-
portant en la meiosi. Indica molt breument en 
quina fase de la meiosi es produeix, en què con-
sisteix i per què és important.

c)  En les plantes amb flors, la meiosi es produeix en 
el gametòfit o en l’esporòfit? Fes un esquema del 
cicle biològic d’una planta amb flors.

Centra la pregunta
Es plantegen diverses qüestions que es relacionen amb 
la divisió cel·lular (mitosi i meiosi), la importància 
de la meiosi i la seva relació amb els cicles biològics. 

Has de recordar
Quina és la finalitat de la mitosi i la meiosi, les 
etapes de cada procés, i les semblances i diferències 
entre ambdós processos.

La importància de l’aparellament cromosòmic, que 
s’esdevé en la meiosi, en relació amb la reproducció 
sexual.
Els cicles biològics que existeixen, quines etapes es do-
nen en cadascun d’ells i en quins organismes es donen.

Resol la pregunta
Quant a la primera qüestió, la figura A represen-
ta l’intercanvi genètic entre cromosomes homòlegs 
que té lloc a la profase I de la meiosi. La figura B 
representa la metafase de la mitosi, en la qual els 
cromosomes se situen en el plànol equatorial de la 
cèl·lula. La figura C representa el començament de 
la profase de la mitosi o la profase I de la meiosi, 
quan s’estan formant els cromosomes.
Per resoldre la segona qüestió, recorda que l’aparella-
ment cromosòmic es produeix en la profase I de la 
meiosi, que consisteix en l’intercanvi de gens entre 
cromosomes homòlegs i que és important perquè in-
crementa la variabilitat genètica, fet que afavoreix 
l’evolució.
Quant a la tercera qüestió, recorda que les plantes 
tenen un cicle de vida diplohaplont amb alternança 
de generacions (gametòfit i esporòfit) i que la meio-
si es produeix en l’esporòfit, encara que les cèl·lules 
que es produeixen (meiòspores) no són gàmetes.
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Investigació científica

El cos humà només té deu anys

Els científics daten les cèl·lules, en cons-
tant renovació, dels diferents teixits de 
l’organisme

Els glòbuls vermells només viuen uns 120 dies; les cèl·lules 
que recobreixen l’estómac i les de l’epidermis, un parell de 
setmanes. Cada teixit té el seu temps de renovació. Un cien-
tífic suec ha ideat una tècnica per datar les cèl·lules de l’or-
ganisme humà. Només les neurones de l’escorça cerebral, i 
poques més, sembla que duren fins a la mort.

Es tingui l’edat que es tingui, el cos és molts anys més jove. 
De fet, tot i haver entrat en la mitjana edat, pot ser que la 
majoria de la gent tingui deu anys o menys. Aquesta enco-
ratjadora veritat, que emana del fet que molts dels teixits 
corporals estan sotmesos a una constant renovació, s’ha vist 
subratllada per un nou mètode per calcular l’edat de les cèl-
lules humanes. El seu inventor, Jonas Frisen, creu que l’edat 
mitja de totes les cèl·lules d’un cos adult pot ser de només 
uns set o deu anys. Però Frisen, biòleg de cèl·lules mare del 
Karolinska Institatet d’Estocolm, també ha descobert un fet 
que explica per què la gent es comporta segons la seva edat 
natural i no la de l’edat física de les seves cèl·lules: alguns ti-
pus de cèl·lules duren des del naixement fins a la mort sense 
renovar-se, i aquesta minoria especial inclou algunes o totes 
les cèl·lules de l’escorça cerebral. [...]

En general, la idea que preval és que el cervell no genera no-
ves neurones una vegada que la seva estructura s’ha comple-
tat, excepte en dues regions concretes: el bulb olfactori, que 
intervé en el sentit de l’olfacte, i l’hipocamp, on es dipositen 
els records inicials de rostres i llocs. [...]

Si el cos renova els seus teixits, per què no continua per 
sempre la regeneració? Alguns experts consideren que la cau-
sa principal és que l’ADN acumula mutacions i la seva infor-
mació es degrada de forma gradual. Uns altres culpen l’ADN 
dels mitocondris, que manquen dels mecanismes de reparació 
que disposen els cromosomes. Una tercera teoria és que les 
cèl·lules mare —font de noves cèl·lules en tots els teixits— 
acaben afeblint-se amb l’edat.

«La idea que les pròpies cèl·lules mare envelleixen i són menys 
capaces de generar progènia està guanyant cada vegada més 
adeptes», diu Frisen. [...]

Cada tipus de teixit té el seu propi temps de renovació, de-
penent en part del volum de treball que suportin les cèl·lules 
que el formen. Les cèl·lules que recobreixen l’estómac només 
duren tres dies. Els glòbuls vermells, magolats i malparats 
després d’un viatge de gairebé 1 600 km a través del labe-
rint del sistema circulatori del cos, només viuen una mitjana 
d’uns 120 dies abans de ser enviats al seu cementiri a la 
melsa. L’epidermis, o capa superficial de la pell, es recicla 
més o menys cada dues setmanes. «És l’embolcall transparent 
del cos i es pot veure danyat fàcilment per les esgarrapades, 
els solvents, l’ús i els estrips», aclareix Elaine Fuchs, exper-
ta en cèl·lules mare de la pell de la Rockefeller University 
nord-americana. Quant al fetge, el filtre de tots els tòxics que 
passen per la boca d’una persona, la seva vida en el front bèl-
lic de la química és bastant breu. Un fetge adult té un temps 
de renovació d’entre 300 i 500 dies, afirma Markus Grompe, 
expert en cèl·lules mare hepàtiques de la Oregon Health & 
Science University (EUA).

La vida d’altres teixits es mesura en anys, no en dies, però no 
són permanents, ni de bon tros. Fins i tot els ossos suporten 
una restauració constant. Es creu que tot l’esquelet humà 
es renova aproximadament cada deu anys en els adults, ja 
que equips idèntics de construcció integrats per cèl·lules que 
dissolen i reconstrueixen els ossos es combinen per remode-
lar-lo.

Pràcticament, les úniques parts del cos que duren tota la 
vida, segons les proves actuals, semblen ser les neurones de 
l’escorça cerebral, les cèl·lules de la lent interna de l’ull i 
potser les cèl·lules musculars del cor. [...]
[...]

Adaptat de Wade, Nicholas 
«El cuerpo humano sólo tiene diez años», 

El País, 21-9-2005.

a)  Per què unes cèl·lules es renoven amb més freqüència que d’altres?

b)  Per què envellim si la renovació de les cèl·lules és constant?

c)  Segons el titular, el cos humà només té deu anys; aleshores, per què els adults no es comporten d’acord amb l’edat del seu 
organisme?
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Treball de laboratori

Observació de teixits vegetals

Introducció

Les cèl·lules que formen els organismes pluricel·lulars s’es-
pecialitzen i s’agrupen per formar teixits i aquests, al seu 
torn, per formar òrgans. L’observació dels teixits proporciona 
informació molt interessant per conèixer de quina manera 
s’uneixen les cèl·lules o com és l’estructura d’un determinat 
teixit.

L’observació dels teixits es du a terme al microscopi, per la qual 
cosa és necessari obtenir talls molt fins i tenyir les mostres.

Objectiu

Aquesta pràctica té com a objectiu familiaritzar-se amb l’ús 
del microscopi, així com aprendre a identificar teixits vege-
tals.

Materials

Procediment

Agafar una fulla de ceba i, amb un bisturí, fer un tall perpen-
dicular a la fulla.

Amb l’ajuda d’unes pinces, estirar amb cura (des d’on s’ha fet el 
tall) per separar l’epidermis, que és una fina làmina translúcida 
com la cel·lofana.

Estendre el tros d’epidermis, amb l’ajuda de les pinces, sobre 
un portaobjectes.

Col·locar el portaobjectes amb la mostra sobre un suport per 
tincions i afegir unes gotes de verd de metil acètic.

Deixar actuar el colorant uns cinc minuts i després rentar amb 
aigua.

Col·locar-hi damunt el cobreobjectes i observar al microscopi, 
utilitzant primer l’objectiu de menys augment i després el de 
més augment.

Resultats

Fes un dibuix d’allò que observis al microscopi assenyalant-hi 
els noms de les estructures que identifiquis.

Conclusions

a) Per què té l’epidermis aquest aspecte?
b) Per què utilitzes un colorant per veure el teixit al microscopi?
c) Recordes quines són les funcions de l’epidermis?
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