
www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



CCiieenttííífififi ccccss australians han desennnnvvvooooooooooolllllllllluuuuuuuuuuuupppppaaaaaaatttttt  uuuuuuuuuuuuuuunn uuullllllllll bbbbbbbbiiòònniicccc qqqqquuuuuueeee pppppeeeeeerrrrr-----
mmmeettrrà recuperar la visió a persones invviiiiiddddddeeeeennnntttttttttttttttttssssssssssssssss aaffeeeeeccccccccttttttttttaaddddeeeesss,,, fifififififi nnnnnnssssss iiii ttttooottt, 
dddeeeee  mmmaaallllaaaalllttiieess  ooccuulaaarrss ddeeggeneratives o hereditàries.
EEl ddddiiiisssssppppooooossssiiittttiiiiiuuu cccccooooonnnsssiiissttteeeeiiiiixxxx eeennn uuunnnaaa cààmera qquuee ccaapptturraa llaa iinnfffoorrmmmaaccciiióóó 
vviissssuuuuuaaaallll dddddeeeeee  llll’’’’eeennnnntttooooorrrrrrrnnnnnnn iiiii qqqqqquuuuueeeeeee,,,,, ttttttrrrrrraaaaaannnnnssssfffffffooooorrrrmmmmmaaaadddddaaa eeennn sseeeennnyyaalllssss eelllèèèècccttrriiicccsss,, lllaaa 
ttttrrrrraaannssssssmmmmmmeeeeeettttttt aaaaaa  uunnnnaaa llllleeeeeeennnnnntttt dddddeeeee  cccccooooonnnnnntttttttaaaaaaccccccccttttteeeee bbbbbiiiòòònnnnniiiicccaaa iiimmmmmmmpppppplllllaaannnnnttttaaadddaaa aaa lll’’’’uuuullllll.. EEEElllss 
eeeeelllèèèèèccctttrrrrrroooodddddeessss  dddeeeee  llaaa  llleeeeennnttt eeeeennnnnvvvvviiiiieeeennnnnn eeeeelllllssssss iiiiimmmppuuulllllsssoooosss eeelllèèèècccccttttttrrriiiicccsss aaall nnneerrrvvvviii òòòòòppptttiicc,, 
dddddessss ddddd’’’oonnn vviiiaaaaatttttgggeeeennnnn  aa llleeessss  àààrrreeeeeessss sssseeeennnnnssssooorrriiaaallss dddeeelll ccceeeerrrvvvveeellll. EEEss pprrooodduuueeiixxx  aaixxíí 
unnnn eeeesssssstímuuuuulllll qqquuee sssiiimmmuuullaaaa lllaaa iiinnnffffooorrrmmmmaaaaccciiiióóó vvviiisssuuuaaalll..

LA FUNCIÓ DE RELACIÓ I. ESTÍMULS,
RESPOSTES, RECEPTORS I EFECTORS
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1  La funció de relació

2 s  Els sentits i els òrgans

sensorials

3 ns La resposta i els òrga

efectors

 

ET PROPOSEM UN REPTE

Compara les imatges superiors. Hi observes algu-
na coincidència? Quina o quines?

Podries indicar el nom de les «antenes parabòli-
ques» que observes en la segona imatge? Quin 
tipus d’informació o senyals captura cadascuna? 
Per què són totes al cap? Observa la imatge in-
ferior i descriu, en línies generals, què hi està 
succeint.

Una vegada l’individu ha interpretat la informació 
que ha percebut, què ha de fer? Per què?

Sabries indicar el significat biològic de la funció de 
relació?
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98 UNITAT 4

1 La funció de relació
Els éssers vius interaccionen entre si i amb els elements abiòtics del seu en-
torn. Aquesta interacció constant, que els permet desenvolupar les conductes 
adequades per trobar aliment i parella, fugir del perill i adaptar-se als canvis 
ambientals, constitueix una de les funcions vitals, comunes de tots els éssers 
vius: la funció de relació.

La funció de relació comprèn diversos processos:

La funció de relació permet l’intercanvi d’informació entre un ésser viu i el 
seu entorn, i implica l’elaboració, per part dels éssers vius, de les respostes 
adequades als estímuls percebuts.

Les respostes dels éssers vius als estímuls són adaptatives, és a dir, condicio-
nen la supervivència o la integritat de l’organisme.

A més, un mateix tipus d’estímul pot donar lloc a diferents respostes. Per exem-
ple, un estímul lluminós pot fer que una planta s’orienti cap a la llum, o que un 
humà reguli l’obertura de la seva pupil·la o tanqui els ulls.

La capacitat de resposta davant els estímuls d’índole diversa és una carac-
terística exclusiva dels éssers vius que es denomina irritabilitat. Gràcies a 
ella és possible la funció de relació.Figura 4.1. Un gira-sol creix 

cap a l’estímul lluminós.

 SABIES QUE...

No tots els éssers vius 
reaccionen davant tots 
els estímuls, sinó sola-
ment davant aquells que 
poden percebre. Les se-
ves respostes, a més, són 
diferents en funció del 
grau de complexitat dels 
sistemes i els aparells 
que intervenen en la fun-
ció de relació.

 RECORDA-HO

Cal considerar que el 
mitjà d’un ésser viu pot 
ser extern (l’entorn que 
l’envolta) o intern (el seu 
propi organisme).

ET PROPOSEM UN REPTE 1. Els animals es comuniquen

Busca informació sobre els processos de comunicació de les formigues, les abelles, els dofi ns, les 
ratapinyades, els goril·les, les balenes i les aus migratòries, i indica el tipus d’estímul al qual responen 
els seus comportaments més signifi catius i com es comuniquen entre si. Organitza les dades en una 
taula que els relacioni.
Els humans podem veure i sentir els senyals amb els quals es comuniquen aquests animals? Per què 
creus que és així?

Centre 
de coordinació Efector Resposta

Percepció
Els canvis 
a l’entorn 
produeixen 
«informació» en 
forma d’estímuls.

Integració
Els estímuls 
percebuts 
s’interpreten i 
es reconeixen com 
a sensacions.

Acció
Els éssers 
vius elaboren 
una resposta 
adequada.

Estímul Receptor

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



99UNITAT 4

1.1. Estímuls i receptors
L’entorn dels éssers vius, inclosos els humans, no és constant. Els canvis o 
varia cions en el medi, sia extern o intern, que poden ser percebuts per un 
 organisme viu i produir una resposta en ell reben el nom d’estímuls.

Percebem una diversitat d’estímuls, que es poden classificar d’aquesta forma:

• Els estímuls físics, que es deuen, generalment, a variacions d’energia en el 
medi. Entre ells es troben els estímuls mecànics, com la pressió i el so, els 
estímuls lluminosos i els estímuls tèrmics, relacionats amb la temperatura.

• Els estímuls químics, que es produeixen per la presència de molècules de 
substàncies que es desprenen d’un objecte i són responsables de la seva 
olor i el seu sabor.

• Els estímuls biològics procedents d’altres éssers vius com, per exemple, la 
visió d’un depredador per part d’una presa.

Els éssers vius perceben els estímuls i la informació que aporten en forma de 
sensacions a través dels seus receptors sensorials. Aquests receptors estan 
formats per terminacions nervioses o cèl·lules especialitzades que es localit-
zen tant als òrgans sensorials com als òrgans interns. Cada receptor sensorial 
reacciona davant un tipus d’estímul específic transformant la sensació perce-
buda en un impuls nerviós.

El procés pel qual un receptor sensorial reacciona d’una manera útil davant un 
determinat estímul es denomina transducció sensorial.

RECORDA-HO

Els òrgans receptors in-
terns són sensibles als estí-
muls procedents del propi 
organisme i es denominen 
interoceptors o propio-
ceptors.

SABIES QUE...

Els nociceptors són recep-
tors sensorials que codifi-
quen i processen estímuls 
que poden ser nocius per 
als teixits.

1. Busca i defineix els termes següents i posa’n 
exemples en cada cas: estímul, fotoreceptor, 
 interoceptor, sensació, impuls nerviós i transduc-
ció sensorial.

2. Indica, en relació amb els receptors següents, 
si reben estímuls físics, químics o biològics: me-
canoreceptors, quimioreceptors, termorecep-
tors i nociceptors.

ACTIVITATS

Fotoreceptor

Llum

Vista

Quimioreceptor

Gust Olfacte

Substàncies químiques

Receptors sensorials

intervé a

estimulat per estimulat per

Tacte Oïda

intervé a

Mecanoreceptor

Vibració, pressió 
i estímuls mecànics

estimulat per

intervé a

Termoreceptor

Temperatura

estimulat per

Tacte

intervé a
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100 UNITAT 4

 SABIES QUE…

La transducció senso-
rial és possible gràcies 
a les propietats dels re-
ceptors següents: exci-
tabilitat, especificitat i 
adaptació:
http://goo.gl/L2MXyD 
http://goo.gl/dpoVYD

Figura 4.2. Propietats dels receptors.

APRENEM A SER CIENTÍFICS 1. Els receptors

Investiga de quin tipus són els receptors següents i classifi ca’ls: cèl·lules olfactòries, botons gustatius, 
bastons, corpuscles de Krause, nociceptors, òrgans de Corti.
a) Informa-te’n i indica a quin tipus d’estímul respon cadascun.
b) Identifi ca la substància o agent que desencadena l’estímul percebut pels receptors anteriors i 

classifi ca’ls en funció d’aquesta en quimioreceptors, fotoreceptors, mecanoreceptors, etc., segons 
els criteris marcats en l’esquema del text.

c) Indica l’òrgan sensorial humà en el qual es troba cadascun.
d) Indica cinc estímuls que els éssers humans no podem detectar i els animals sí. Com ho fan? De 

quin tipus de receptors disposen i on estan localitzats?
e) Informa’t sobre els estímuls als quals responen les plantes i indica, de manera general, el tipus de 

respostes que elaboren enfront dels estímuls als quals són sensibles.
f) Busca informació a la Xarxa i dibuixa al teu quadern l’esquema general d’un receptor sensorial. 

Repeteix el procediment dibuixant l’esquema general d’un receptor qualsevol, cosa que coneixem 
com una antena. Descriu tres semblances i una diferència, com a mínim, entre tots dos. Justifi ca 
la teva resposta.

Els receptors

Propietats Funció

Recollir 
informació 
de canvis 

o modifi cacions.

Medi 
intern

Equilibri 
intern o 

homeòstasi

Medi 
extern

Adaptació 
a 

l’organisme

a

determina

Supervivència

Motora Glandular

Especifi citat: cada 
receptor respon davant 
d’un estímul específi c.

Transducció sensorial: 
produeix impulsos 
bioelèctrics semblants, 
independentment de 
l’estímul que els origina.

L’impuls bioelèctric arriba 
a l’encèfal a través de les 
vies sensitives, produint 
sensacions.

L’organisme elabora 
una resposta adaptada 
a l’estímul percebut.

Excitabilitat: capacitat 
de reacció davant 
d’un estímul.

Estímul Intensitat

Receptor
sensorial

Potencial 
generador

Neurona Impuls 
bioelèctric

Llindar

Adaptació: adequació 
de la reacció del receptor 
davant d’un impuls 
persistent.
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101UNITAT 4

 1. Llegeix aquest text i contesta les preguntes:
El comportament
«[…] El conjunt de respostes d’un organisme cons-
titueix el comportament. En termes generals, el 
comportament consisteix en el conjunt d’accions 
o moviments que realitza un ésser viu en resposta 
a les situacions de l’ambient. Això no solament in-
clou orientar una part de l’organisme en direcció 
a certs estímuls, córrer, saltar, nedar, reptar i mol-
tes altres formes de mobilitzar-se, sinó també les 
conductes que realitzen per menjar, apariar-se, 
respirar i moltes altres, gairebé imperceptibles, 
que desenvolupen els éssers vius a cada instant 
de les seves vides.
En les plantes, que no posseeixen sistema ner-
viós, s’aprecia un comportament molt bàsic que 
es verifica en respostes locals dels diferents 
òrgans del cos enfront d’estímuls ambientals 
específics. Per exemple, l’arrel orienta el seu crei-
xement en resposta a la força de la gravetat, i el 
gira-sol orienta la seva flor seguint la trajectòria 
del sol durant el dia.
En els animals es presenten patrons especials de 
comportament amb diversos nivells de complexi-
tat, que es corresponen amb el desenvolupament 
aconseguit pel sistema nerviós. Per exemple, un 
sistema nerviós simple, subdesenvolupat o imma-
dur no servirà de base més que a un repertori de 
conductes molt simples, com tactismes i reflexos, 
mentre que aquelles que se sustenten en un siste-
ma nerviós amb un grau més alt de desenvolupa-
ment o maduresa podran incloure respostes com 
ara instints, aprenentatge i raonament.

En els animals, segons el seu origen, les respos-
tes poden ser innates o adquirides. Les innates 
són aquelles respostes que estan predetermina-
des segons un patró preestablert i que és propi 
de l’espècie. Per exemple, tots els galls canten 
a l’alba. Les respostes adquirides són aquelles 
que s’aprenen segons les experiències que hau-
rà afrontat un individu determinat, i, en general, 
són modificacions d’un patró de respostes inna-
tes. […]»

Adaptació d’ http://goo.gl/vHw7zc.

a ) Defineix comportament i indica, com a mínim, 
dues diferències rellevants entre les respos-
tes adoptades pels animals i les adoptades 
per les plantes. Justifica la teva resposta.

b ) Diferència entre resposta innata i adquirida. 
Posa exemples de cadascuna.

c ) Busca i defineix els termes següents: tropis-
mes, nàsties, ritmes circadiaris, tactismes re-
flexos, instints, aprenentatge i raonament.

d ) Escull tres comportaments de l’apartat ante-
rior, i identifica, en cadascun, quin és l’estímul, 
quin centre de coordinació hi intervé si n’hi ha 
i quina és la resposta.

e ) Investiga sobre el terme etologia i relaciona 
aquest terme amb el comportament animal. 
Escriu un informe breu sobre ell. Busca un 
documental o un vídeo de curta durada en el 
qual es posin de manifest algunes de les te-
ves conclusions. Poseu-ho en comú a classe.

PENSA I REFLEXIONA

ET PROPOSEM UN REPTE 2. Intel·ligència emocional

Investiga a la Xarxa sobre la intel·ligència emocional, pròpia de l’ésser humà, i respon:
a) Què és el neocòrtex i quina funció té? Per què diries que és important?
b) Creus que la ciència, l’art o la cultura estan relacionades amb el neocòrtex? Justifi ca la teva 

resposta.
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102 UNITAT 4

 SABIES QUE…

El nombre de receptors de 
la pell no es distri bueix 
de  manera uniforme pel 
cos; així, tenim molts més 
receptors per centímetre 
de pell a les gemmes dels 
dits o als llavis que a l’es-
quena:
http://goo.gl/8mrFUs

3. Els fol·licles pilosos actuen com a mecanorecep-
tors que envien impulsos nerviosos. Compro-
va-ho fregant-te els pèls del braç amb un paper.

Esbrina quin nom rep la pell coberta de pèl i com 
es diu la que no en té. Posa un exemple per a cada 
tipus de pell d’una zona del teu cos.

ACTIVITATS

2 Els sentits i els òrgans sensorials
Denominem sentits el conjunt de processos fisiològics de recepció i reconei-
xement dels estímuls que es produeix a través dels òrgans sensorials. Es reco-
neixen cinc sentits: tacte, olfacte, gust, vista i oïda.

2.1. El sentit del tacte 

La pell és l’òrgan més extens del cos. Aïlla l’organisme del medi extern, tot 
i que permet que s’hi comuniqui, i rep i processa la informació de l’entorn 
mitjançant el sentit del tacte. Està formada, fonamentalment, per tres capes: 
l’epidermis, que és la més externa i té funcions de protecció, la derma i la 
hipoderma.

A la pell hi ha cinc tipus diferents de mecanoreceptors associats al sentit del 
tacte, a més de termoreceptors de temperatura. Aquests contacten amb neu-
rones sensorials, a les quals transmeten la informació.

El sentit del tacte es troba localitzat a la pell. Ens informa sobre les varia-
cions de temperatura i pressió, el dolor, la textura i la presència, la forma 
i la grandària d’objectes propers. Els receptors associats a aquest sentit 
perceben estímuls físics.

Figura 4.3. Estructura de la pell 
humana i sentit del tacte.

Epidermis

Derma

Hipoderma

Fol·licle pilósCorpuscles 
de Pacini

Corpuscles 
de Meissner

Capa de Malgini
Terminacions 
nervioses lliures Conducte excretor

Corpuscles 
de Ruffi  ni

Corpuscles 
de Krause

Glàndula sudorípara

Capil·lars sanguinis

Teixit adipós
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103UNITAT 4

A la derma es troben la resta dels receptors tàctils que, com pots observar 
en la figura següent, responen a estímuls específics. Posseeix també vasos 
sanguinis i limfàtics.

La hipoderma, rica en teixit adipós, vasos sanguinis i nervis, assumeix fun cions 
de reserva energètica, aïllant tèrmic i protector mecànic.

Pressió

Fred Tacte

Dolor

Calor
Corpuscles
de Pacini

Terminacions 
lliures

Corpuscles
de Krause

Corpuscles
de Ruffini Corpuscles

de Meissner

A. Altres funcions de la pell
La pell és imprescindible per al nostre organisme. A més de ser l’òrgan del 
sentit del tacte, exerceix altres funcions fonamentals, com les següents:

• És un òrgan barrera davant els agents externs. La pell impedeix l’entrada 
de microorganismes, evita el contacte directe dels objectes amb teixits o 
òrgans interns i prevé la pèrdua de fluids enfront de la sequedat del medi 
terrestre, en el qual vivim. En alguns animals, com els anèl·lids o els amfibis, 
la pell exerceix altres funcions, com la respiratòria. Per això es diu que tenen 
respiració cutània.

• Regula la temperatura corporal. L’organisme regula la temperatura cor-
poral a través del teixit adipós subcutani, les glàndules sudorípares i els ca-
pil·lars sanguinis. Davant la sensació de fred, els capil·lars es contreuen, per 
la qual cosa arriba menys sang a la pell i s’evita la pèrdua de temperatura 
corporal. Davant la sensació de calor, els capil·lars es dilaten i les glàndules 
sudorípares produeixen més suor, que surt a la superfície de la pell i, en 
evaporar-se, refrigera l’organisme.

Figura 4.4. Els receptors de la pell.

APRENEM A SER CIENTÍFICS 2. Investigant el sentit del tacte

Agafa dos objectes amb punta rodona (per exemple, dos bolígrafs amb tap). Demana al teu company 
que es posi d’esquena. Toca la seva esquena amb els objectes posats a diferents distàncies: 10 cm, 
8 cm, 6 cm, 4 cm, 2 cm, 1 cm. Alterna-ho i no el toquis sempre amb els dos objectes, sinó també amb 
un de sol sense que el teu company sàpiga quan hi poses dos objectes o un. En cada ocasió, pregun-
ta-li si detecta dos objectes o només un i anota’n els resultats, recollint el nombre d’encerts i errors 
en cada cas.
Repeteix l’experiència al seu avantbraç, sense que ho vegi. Compara tots dos resultats i escriu una 
«hipòtesi», en forma de frase, justifi cant les diferències observades.

Figura 4.5. La pell dels llangardaixos 
és dura, però compleix les seves 
funcions fonamentals.

RECORDA-HO

La pell és l’òrgan més ex-
tens del cos. Per saber-ne 
més sobre la seva cura i la 
seva higiene et pots infor-
mar aquí:
http://goo.gl/CmoYd4
http://goo.gl/4I3Ja3
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104 UNITAT 4

2.2. L’olfacte
A la naturalesa, tant els éssers vius com els inerts emeten partícules aromàti-
ques o odoríferes que es difonen a l’aire i són les responsables de la seva olor. 

L’olfacte és el sentit encarregat de detectar les olors. En l’home, aquest 
sentit es troba al nas i està integrat per quimioreceptors sensibles a 
aquest tipus d’estímuls, els quals formen l’epiteli olfactori.

El nas presenta dues cavitats, les fosses nasals, que comuniquen les vies res-
piratòries amb l’exterior a través dels orificis nasals. Les fosses nasals estan 
recobertes internament per una membrana anomenada pituïtària, en la qual es 
distingeixen dues zones: la pituïtària vermella, a la part inferior, i la pituïtària 
groga, a la zona superior.

4. Busca informació a la Xarxa i respon:
Per què les serps treuen la llengua constantment? Què estan detectant?

5. Indica tres funcions de la pituïtària vermella.

6. Investiga a la Xarxa, o en altres fonts, per què, al cap del temps d’ha-
ver entrat en un lloc on hi ha una olor forta, la deixem de percebre. 
Justifica la teva resposta.

ACTIVITATS

 SABIES QUE…

La pituïtària groga pre-
senta tres tipus de cèl ·lu   les: 
les cèl·lules de sustenta-
ció, les neurones olfactò-
ries, que estudiarem en la 
pròxima unitat, i les cèl·lu-
les basals, que es dividei-
xen per reemplaçar les 
neurones olfactòries mo-
ribundes.

Pituïtària vermella o respiratòria. El seu color 
és vermell a causa de la presència de vasos 
sanguinis que escalfen i humitegen l’aire. 
Està coberta de pèls, que retenen les partícules 
de pols i els gèrmens presents a l’aire. També 
té cèl·lules glandulars que secreten moc, en el 
qual es dissolen les substàncies aromàtiques, 
gràcies a la qual cosa se’n percep l’olor.

Pituïtària groga. En ella es troben els receptors olfactoris, 
que estan formats per cèl·lules nervioses bipolars, les 
cèl·lules olfactòries. Aquestes posseeixen extrems estesos 
que es projecten en una sèrie de petits pèls, anomenats 
cilis, que en un dels seus extrems contacten amb el moc 
nasal; a l’altre, els seus àxons s’uneixen per formar les fi bres 
que constitueixen els nervis olfactoris, que arriben fi ns 
al bulb olfactori, lòbul anterior del cervell.

Pituïtària groga

Pituïtària vermella

Bulb olfactori

Tracte 
olfactori

Placa cribrosa 
de l’os 

etmoides

Neurona receptora 
de l’estímul olfactori

Receptor olfactori
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105UNITAT 4

A. El sentit de l’olfacte i les emocions

Els senyals olfactoris estan molt connectats a les zones cerebrals lligades a 
les emocions, la qual cosa podria explicar la capacitat que posseeixen les 
olors per despertar aquest tipus de sentiments. L’olfacte també està connec-
tat amb l’estructura cerebral en la qual es fixa la memòria; probablement per 
això, les olors no s’obliden.

Els experts han assenyalat que l’olfacte és un sentit primitiu, amb poca 
influència sobre la consciència en humans, però amb un efecte potent en 
el funcionament inconscient del cervell, així com en el comportament 
instintiu.

L’olfacte, com a òrgan quimioreceptor, s’ha desenvolupat de manera diferent 
en les espècies. Els insectes, per exemple, reconeixen substàncies químiques 
per buscar aliments específics i reproduir-se. En els vertebrats, la percepció 
de substàncies químiques permet reconèixer aliments i territoris, atreure la 
parella sexual o defensar-se. Les serps tenen tant fosses nasals com cavitat 
nasal; no obstant això, oloren a través de l’òrgan vomeronasal o òrgan de 
Jacobson, situat a la part superior de la cavitat bucal, amb el suport dels mo-
viments ondulants de la llengua bífida.

L’olfacte té connexions molt estretes amb algunes funcions bàsiques del 
sistema nerviós.

APRENEM A SER CIENTÍFICS 3.  Investigant la relació entre perfums, 
emocions i publicitat

a) Organitzeu-vos en grups de quatre persones i seleccioneu dos perfums publicitats per a home i 
dos per a dona.

b) Tapeu-ne les etiquetes i demaneu a 20 persones que identifi quin per l’olor si la fragància és feme-
nina o masculina.

c) Anoteu-ne els resultats i refl ectiu el percentatge d’encerts o errors obtinguts. Extraieu conclu-
sions sobre aquests resultats, justifi cant-les. Hi heu observat cap relació amb la publicitat?

d) Investigueu sobre l’ús de feromones com a ingredients dels perfums i aporteu les vostres conclu-
sions sobre aquest tema.

7. Llegeix el text següent i identifica-hi els estímuls, 
els receptors, el centre de coordinació i la ruta 
nerviosa.
Les substàncies gasoses i volàtils de l’ambient 
entren al nas, i el moc de la pituïtària humiteja 

aquestes substàncies. S’exciten les cèl·lules ner-
vioses, que porten la informació fins als nervis 
olfactoris i el bulb olfactori. Aquesta informa-
ció arriba al cervell i es transforma en sensació 
olorosa.

ACTIVITATS

Figura 4.6. Les antenes de les vespes 
i de les abelles alberguen el sentit de 
l’olfacte.

RECORDA-HO

Els mamífers tenim el sen-
tit de l’olfacte localitzat a 
les zones humides del nas. 
Les granotes i els peixos 
són capaços d’olorar a tra-
vés de la seva pell.
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2.3. El gust
 

El gust està situat a la llengua, dins la boca. 
La sensació percebuda pels quimioreceptors 
del gust s’anomena sabor.

Les cèl·lules nervioses que reben els es-
tímuls es troben en estructures especialit-
zades en forma de gemmes anomenades 
botons gustatius.

A la zona dorsal de la llengua s’aprecien les 
papil·les gustatives, formades per diversos 
botons gustatius. Hi ha diversos tipus de pa-
pil·les gustatives:

El sentit del gust és sensible a substàncies químiques solubles a la saliva. 
Aquest sentit i el de l’olfacte són òrgans quimioreceptors.

Figura 4.7. Botó gustatiu.

Figura 4.8. Tipus de papil·les gustatives.

8. Ordena aquest text de manera que la informació 
tingui sentit. De què parlem?
• Arriba la informació al tàlem i l’escorça cerebral 

per transformar-se en sensació gustativa i sen-
tir els sabors.

• Ingressen a la boca els aliments que contenen 
substàncies solubles.

• A les papil·les gustatives s’exciten les cèl·lules 
nervioses.

• Porten la informació fins als nervis linguals o 
gustatius.

• La saliva es combina amb les substàncies quími-
ques dels aliments.

ACTIVITATS

 SABIES QUE…

Hi ha un cinquè sabor, 
anomenat umami, els re-
ceptors del qual es localit-
zen al centre de la llengua, 
òrgan que té 8 000 papil-
les gustatives.

Figura 4.9. Distribució de les 
papil·les gustatives.

 RECORDA-HO

El cervell es val també 
del sentit de l’olfacte per 
interpretar els sabors. 
Prova a menjar una pata-
ta i una poma amb el nas 
tapat. Què notes?

Caliciformes o circumval·lades. Són 
les papil·les menys nombroses, però 
les més voluminoses i importants.

Foliades. Són les papil·les 
especialitzades en la percepció 
de diferents sabors.

La distribució de les papil·les gustatives determina les zones on la percepció 
dels diferents sabors és més nítida.

Fungiformes. Són les 
papil·les que capten 
els sabors salat, dolç i 
àcid, i també detecten 
la temperatura. Com 
ho indica el seu nom, 
tenen forma de fong.

Filiformes. Són les papil·les que tenen la funció tèrmica i tàctil. Tenen forma 
cònica o cilíndrica, i acaben en una corona de fi laments punxeguts.

Dolç

Salat
Àcid

Amarg

Salat
Àcid
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Escleròtica

Retina: capa més 
interna on es troben 
els fotoreceptors: 
cons i bastons.

Màcula

Nervi òptic: a través del 
qual els fotoreceptors 
porten la informació 
a l’encèfal.

Punt cec

Còrnia: la seva curvatura 
permet refractar la llum 
i dirigir-la cap a la retina.

Iris: anell muscular que 
es dilata o contreu per 
regular la quantitat de 
llum que arriba a l’ull.

Pupil·la: orifici mitjançant 
el qual la llum entra 
al globus ocular.

Cristal·lí: lent biconvexa 
i flexible que enfoca 
les imatges a la retina.

Humor vitri

Càmera anterior:
conté l’humor 
aquós.

2.4. La vista
 

A. Estructura general i funció de l’ull humà
L’òrgan de la vista es compon de tres parts: globus ocular, vies òptiques i 
annexos.
El globus ocular humà està format per tres capes. Cadascuna posseeix es-
tructures diferenciades i funcions específiques.

El sentit de la vista respon a estímuls físics lluminosos. Els fotoreceptors, 
responsables de la visió, s’allotgen a la membrana interna del globus ocu-
lar, la retina.

Figura 4.10. Estructura del globus ocular.

SABIES QUE...

L’ull humà és una estruc-
tura que actua com una 
càmera fotogràfica, en-
car regada de conduir 
l’estímul lluminós fins als 
fotoreceptors de la retina. 
Cada ull té 130 milions de 
cèl·lules fotosensibles:
http://goo.gl/v5o2wZ

La capa exterior és l’esclerocorneal i inclou 
l’escleròtica, la funció principal de la qual és 
protegir el globus ocular. És opaca i presenta 
una certa rigidesa. A la zona posterior té un 
orifi ci que permet el pas del nervi òptic, i a la 
part anterior es diferencia la còrnia, una zona 
transparent la curvatura de la qual permet 
refractar la llum i dirigir-la cap a la retina.

L’úvea, o capa mitjana, inclou la coroides i l’iris, que és un anell de fi bres musculars que regula el 
pas de llum a través de la pupil·la. Darrere de l’iris hi ha el cristal·lí, una lent convexa per les dues 
cares i fl exible que està unida als músculs ciliars, que modifi quen la seva curvatura. El cristal·lí, la 
còrnia i la càmera anterior, situada entre la còrnia i l’iris, i ocupada per l’humor aquós, conformen 
les estructures transparents que refracten la llum i la dirigeixen cap a la retina.

A la capa interna, és a dir, a la retina, s’allotgen 
els fotoreceptors: els bastons, sensibles a 
la intensitat de la llum, i els cons, sensibles 
al color. La màcula és la zona de més gran 
concentració de bastons, responsable de la 
visió quan hi ha llum. La papil·la o punt cec 
és el lloc al qual les fi bres dels fotoreceptors 
donen lloc al nervi òptic.

cPunt cec

Eliminació

Cristal·lí
Pupil·la

Cámera
posterior

Iris

Còrnia

Cámera
anterior

Formació
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B. El mecanisme de la visió
La visió es produeix a l’escorça cerebral, on s’interpreten les imatges que ar-
riben des de l’ull. Els estímuls lluminosos arriben al cervell a través del nervi 
òptic. Al cervell es transformen en sensacions visuals.

El procés de la visió comprèn quatre etapes:

• Percepció. La llum penetra a l’ull a través dels òrgans transparents: còrnia, 
humor aquós, cristal·lí i humor vitri. Es refracta fins arribar a la retina.

• Transformació. Es produeix a la màcula, zona de la retina en la qual s’activen 
els fotoreceptors que transformen la llum en impuls nerviós.

• Transmissió i interpretació. Els impulsos nerviosos viatgen a través del ner-
vi òptic fins a l’escorça cerebral, on es reconeixen i interpreten, i es produeix 
la imatge final.

 SABIES QUE…

A la nit veiem en blanc i 
negre.
Això es deu al fet que 
quan hi ha poca llum 
solament utilitzem els 
bastons, ja que tenen un 
llindar menor de sensibi-
litat que els cons. Però 
per detectar colors ne-
cessitem els cons, ja que 
no s’exciten amb poca 
llum.

Figura 4.11. Etapes en el procés de la visió.

C. Les vies òptiques
La llum produeix als fotoreceptors de la retina una reacció química que trans-
forma les imatges rebudes en impulsos elèctrics.

El nervi òptic s’inicia a la papil·la o punt cec, lloc on s’agrupen les fibres pro-
cedents dels fotoreceptors, i arriba fins a l’escorça cerebral visual esquerra i 
dreta, creuant-se en l’anomenat quiasma òptic.

9. Quines de les afirmacions següents són falses? 
Busca informació a la Xarxa per assegurar-te’n i 
escriu-les correctament al teu quadern.
a ) Els cons són responsables de la visió del color.
b ) Els bastons són els responsables de la visió 

amb poca llum o nocturna.

10. Busca a Internet imatges de les vies òptiques i 
fes al teu quadern un dibuix esquemàtic del cer-
vell, en posició central, en el qual indiquis com a 
mínim tres dels seus elements.

11. Investiga a la Xarxa sobre del sentit de la vista en 
anèl·lids, insectes, cefalòpodes i rèptils. Redacta 
un informe breu amb les teves conclusions. Pots 
destacar alguna curiositat.

ACTIVITATS

La llum hi passa 
refractant-se

Nervi òptic
la imatge va al cervell

Imatge correcta
el cervell gira la imatge 

Imatge invertida
a la retina

Objecte real

 RECORDA-HO

La visió és un procés ba-
sat en la refracció de la 
llum, una propietat grà-
cies a la qual canvia de 
direcció en travessar cos-
sos transparents de dife-
rent densitat:
http://goo.gl/KQnx5h
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D. Sistemes de protecció ocular
Annexos. Estructures encarregades de protegir, nodrir, moure o netejar el 
globus ocular. Entre elles n’hi ha les següents:

• Sistema oculomotor. Està compost per sis músculs externs que s’encarre-
guen que el globus ocular es mogui.

• Sistema de protecció. Hi destaquen aquests quatre elements:

Figura 4.12. Sistemes de protecció ocular.

SABIES QUE...

Gran part dels artròpo-
des, com els insectes i els 
crustacis, els mol·luscs i 
alguns anèl·lids, posseei-
xen ulls compostos. Con-
sulta-ho en aquest enllaç:
http://goo.gl/eSNWzc

Parpelles. Plecs superiors i inferiors formats per 
múscul i pell i acabats amb pestanyes, que serveixen 
per protegir l’ull de la llum, la pols i els cossos 
estranys. El parpelleig actua com a netejador i 
humiteja la còrnia.

RECORDA-HO

Pots consultar aquí algu-
nes patologies que afec-
ten els ulls i la seva higiene:
http://goo.gl/ZUOBxc
http://goo.gl/vIdsHs

 2. La importància de la retina
Les alteracions a la retina són permanents, ja que les seves cèl·lules no 
es poden regenerar. Busca’n informació a la Xarxa i fes les activitats 
següents:
a ) Dibuixa un esquema de la retina al teu quadern i assenyala-hi els 

seus elements més destacats.
b ) Investiga les conseqüències de malalties com la diabetis o altera-

cions com l’albinisme per a la retina.
c ) Explica en què consisteixen la degeneració macular i el despreni-

ment de retina, i indica unes quantes pautes per a la prevenció o la 
detecció precoç d’ambdues patologies.

d ) Explica els beneficis de l’ús adequat d’ulleres de sol i les caracterís-
tiques que han de reunir per protegir adequadament els ulls. Pots 
consultar l’enllaç que et proposem en el «Sabies que…» d’aquesta 
pàgina, o buscar la teva pròpia informació.

PENSA I REFLEXIONA

Òrbita. Cavitats òssies, situades a 
banda i banda del crani, en les quals 
s’allotgen els ulls. La seva missió és 
protegir aquests òrgans.

Aparell lacrimal. Està format per les vies lacrimals i les glàndules 
lacrimals. Les llàgrimes humitegen la superfí cie de l’ull i n’eliminen 
els petits cossos estranys. Conté alguns enzims defensius contra les 
infeccions.
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2.5. Els sentits de l’oïda i l’equilibri

A. Estructura general i funció de l’orella humana

El sentit de l’oïda respon davant estímuls físics de tipus mecànic. Les ones 
sonores, ocasionades per la vibració de les partícules de l’aire. L’oïda trans-
forma un estímul mecànic en un impuls nerviós. A més, al seu interior hi ha 
el sentit de l’equilibri.

Figura 4.13. Anatomia de l’orella humana.

El martell, l’enclusa i l’estrep, col·locats en aquest ordre, 
condueixen la vibració mecànica des del timpà fi ns a l’orella interna.

L’orella mitjana

Conductes semicirculars 
ossis.

Vestíbul. Allotja a l’interior 
els receptors de l’equilibri.

L’orella interna és anomenada també laberint per la seva 
complexitat, i és la contenidora dels líquids endolimfa i perilimfa.

Timpà. Membrana de teixit 
conjuntiu fi brós que vibra 
en rebre l’impacte de les 
ones sonores i transmet la 
vibració a l’orella mitjana.

Còclea o caragol. Òrgan 
espiral a l’interior del qual es 
troben els mecanoreceptors 
de l’orella: l’òrgan de Corti.

Conducte auditiu 
extern. Condueix les 
ones i impedeix el pas 
de gèrmens gràcies al 
recobriment de pèls i cera.

Orella externa. Recull les ones sonores 
de l’exterior i les condueix a l’interior.

12. Observa amb atenció la imatge i contesta al teu 
quadern:
a ) Identifica les tres zones que componen l’ore-

lla humana i indica els òrgans que formen 
part de cadascuna.

b ) Relaciona cada òrgan present a l’orella huma-
na amb la seva funció específica.

c ) Informa’t a la Xarxa i redacta un breu informe 
sobre el sentit de l’equilibri en l’home.

d ) Investiga sobre les malalties que afecten 
l’orella humana i indica en què consisteixen i, 
si és possible, com prevenir-les.

e ) Informa’t sobre la contaminació acústica i in-
dica en què consisteix, i algunes formes de 
prevenir-la.

ACTIVITATS

Pavelló auditiu. Recull 
les ones sonores.

Trompa d’Eustaqui. Regula la pressió a banda i banda del timpà. 
Comunica l’orella mitjana amb la nasofaringe.
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B. Els mecanismes de l’audició i l’equilibri

RECORDA-HO

L’equilibriocepció o sen-
tit de l’equilibri és un dels 
sentits fisiològics dels 
animals, entre ells els hu-
mans, i és el que els per-
met caminar sense caure.

 3. Contesta les preguntes següents:
a ) Què és el so? Distingeix entre so i soroll.
b ) Indica la localització a l’orella dels òrgans se-

güents: timpà, còclea, vestíbul, òrgan de Corti.
c ) Investiga i redacta al teu quadern com fun-

ciona un audiòfon.
d ) Per què la congestió nasal ens produeix sen-

sació de tapament a les orelles?
e ) De què parlem si diem el següent: «Els movi-

ments del nostre cos provoquen moviments a 
l’endolimfa dels canals semicirculars. Aquests 
formen angles d’aproximadament 90° entre 

si i els moviments de l’endolimfa informen al 
cervell del moviment que està fent el nostre 
cap»?

f ) Investiga què és el vertigen i de quins tipus n’hi 
ha, i què és la síndrome de Menière. Redacta al 
teu quadern un informe breu sobre cadascun. 
Pots trobar-ne informació en aquests enllaços:
http://goo.gl/nQoIAH 
 http://goo.gl/L92Hib

g ) Per què ens maregem quan fem moltes vol-
tes? Al cap d’un temps, la sensació de mareig 
desapareix. Justifica la teva resposta.

PENSA I REFLEXIONA

Figura 4.14. El viatge del so. 

1 Les ones 
sonores 
s’introdueixen 
al conducte 
auditiu.

3 Se’n transmet la informació per mitjà 
d’aquests ossos, que la converteixen 
en energia bioelèctrica.

2 Retrunyen 
al timpà.

4 La informació 
arriba al 
cervell, on és 
processada.
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C. Hàbits saludables per als nostres òrgans sensorials

APRENEM A SER CIENTÍFICS 4. Investigant les qualitats dels sons

a) Busca en un text de Física i Química una escala de sons mesurada en hertzs (Hz) i una altra me-
surada en decibels (dB). Compara-les i estableix per a cadascuna les cotes d’un so greu i un altre 
agut. Classifi ca deu sons comuns en ambdues escales.

b) Investiga sobre la contaminació acústica i les seves conseqüències. Proposa diverses mesures per 
eludir o reduir la contaminació acústica al teu entorn.

c) En alguns llocs, com els hospitals, es prega silenci. Aporta diverses raons que ho justifi quin.
d) Investiga i descriu què li ocorre a un so quan la seva font s’hi apropa a tota velocitat i a continuació 

se n’allunya. Per exemple, un tren xiulant. Busca informació i explica què és el soroll.
e) Com es diu l’aparell que s’utilitza per mesurar el soroll?

 4. La cura dels teus ulls
En l’enllaç següent trobaràs deu consells senzills 
per cuidar els teus ulls: http://goo.gl/pNhJCW
a ) Consulta’l i indica quins practiques i quins no. 

Justifica la teva resposta.
b ) El bon funcionament dels nostres fotorecep-

tors depèn d’algunes substàncies antioxi-
dants que han d’estar presents en la dieta. 
Quines són? Quin tipus d’aliments has d’in-
cloure a la dieta per preservar la salut dels 
teus ulls? Justifica-ho.

c ) Busca i dibuixa esquemes de raigs a través 
d’una lent biconvexa (amb les dues cares con-
vexes) i a través d’una lent bicòncava (amb les 
dues cares còncaves).

d ) Per què els defectes visuals es corregeixen 
amb lents? En quina propietat de la llum es 
justifica l’ús de lents?

e ) Justifica l’ús d’ulleres de sol. Què significa que 
unes ulleres de sol siguin polaritzades? Inves-
tiga-ho a la Xarxa i explica’n els avantatges.

PENSA I REFLEXIONA

Per cuidar els ulls:
•  Mantingues els llocs 

ben il·luminats per 
no forçar en excés 
la vista a l’hora de 
llegir.

•  Fes servir ulleres 
graduades per un 
metge.

•  No et toquis els ulls 
amb les mans brutes.

•  Mantingues una 
distància mínima 
amb la pantalla 
de l’ordinador de 
50/70 cm i fes 
descansos 
periòdicament.

Per cuidar l’oïda:
•  No l’introdueixis 

objectes a les orelles, 
ni tan sols bastonets 
de cotó.

•  Controla el volum dels 
aparells sonors.

•  Quan estiguis refredat 
o amb alguna infecció 
vigila les teves orelles, 
ja que pots sofrir alguna 
pèrdua auditiva.

•  Procura utilitzar taps 
si et submergeixes a 
l’aigua, i si l’orella se 
t’omple d’aigua intenta 
buidar-la al més aviat 
possible.

Per cuidar les fosses 
nasals:
•  Moca’t correctament: 

pressiona un orifi ci 
nasal, moca’t i després 
repeteix el mateix 
procediment amb l’altre, 
sempre amb mocadors 
nets.

•  Evita les olors fortes 
i tòxiques.

•  Si et sagna el nas, 
pressiona la fossa 
nasal que sagna durant 
una estona, o fi ns que 
cessi el sagnat. No hi 
introdueixis mai res per 
aturar la sang.

Per cuidar el gust:
•  Evita prendre aliments 

molt calents o molt 
freds.

•  No mosseguis 
objectes ni 
introdueixis a la boca 
res que pugui tallar-la.

•  Renta’t tres vegades 
al dia com a mínim 
les dents, inclosa la 
llengua.

•  No abusis dels 
aliments molt picants, 
ni molt àcids.

•  Visita periòdicament 
el teu dentista.

Per cuidar el tacte:
•  Evita tocar coses 

molt calentes 
o molt fredes.

•  Tenint una higiene 
diària mantindràs 
la pell neta 
i saludable.

•  Utilitza sempre 
protecció solar 
i evita exposar-te 
al sol molt temps.

•  El consum d’aigua 
ajuda a mantenir 
la hidratació 
adequada de la pell.
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3 Resposta i òrgans efectors
Els organismes vius ens relacionem quan som capaços de respondre a estí-
muls. Els estímuls són successos percebuts per algun dels seus òrgans sen-
sorials. La informació rebuda és interpretada pels sistemes de coordinació de 
l’organisme, ja sigui el sistema nerviós, l’endocrí o tots dos. Aquests elaboren 
una resposta que viatja fins a l’òrgan efector encarregat d’executar-la.

Es coneixen dos tipus generals de resposta associada a la funció de relació: 
la resposta motora, responsable de la posició o el moviment, realitzada per 
l’aparell locomotor, i la resposta glandular, que produeix una secreció per 
part dels diferents tipus de glàndules del nostre organisme.

Figura 4.15. Les respostes motores i glandulars.

Figura 4.16. Estructura de l’os.

3.1. Aparell locomotor i resposta 
motora
L’aparell locomotor humà, responsable de la forma i la posició de l’organisme, 
així com del moviment, està format pel sistema esquelètic, el sistema muscular 
i les articulacions.

A. Estructura general del sistema esquelètic
El sistema esquelètic o esquelet intervé en el desplaçament; a més, s’encar-
rega de la protecció dels òrgans tous com l’encèfal o la medul·la espinal. Els 
ossos són els òrgans que formen el sistema esquelètic. Són estructures 
compactes formades per teixit connectiu ossi, l’organització del qual pots 
apreciar en la Figura 4.16.

El teixit connectiu ossi està format per cèl·lules òssies envoltades de l’anome-
nada matriu òssia, substància rica en fibres proteiques i sals minerals, fosfat i 
carbonat de calci, principalment.

VOCABULARI

Sistemes de coordina-
ció: estructures o òrgans 
especialitzats en l’anàlisi 
i la integració dels estí-
muls. Un dels centres de 
coordinació humà és el 
cervell.

Efector: múscul

Cervell i medul·la 
espinal

Òrgans dels sentits

Divisió eferent (motora): porta la resposta motora 
del sistema nerviós central als òrgans efectors 

(músculs i glàndules)

Nervis 
sensorials

Eferència

Nervis 
motors

Eferència

RECORDA-HO

Per fer qualsevol mo-
viment es necessita la 
interacció de diverses es-
tructures de l’organisme, 
que intervenen en el pro-
cés de manera ordenada. 
Pots consultar l’enllaç se-
güent:
http://goo.gl/2xgO4x

Efector: 
glàndula

Teixit esponjós

Medul·la roja dels ossos

Medul·la groga dels ossos

Periosti

Teixit compacte

Cavitat medul·lar

Epífisi

Diàfisi

Teixit 
esponjós

Medul·la roja 
dels ossos

Cavitat 
medul·lar

Medul·la 
groga 
dels ossos

Periosti

Teixit 
compacte

Diàfi si

Epífi si
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B. El sistema esquelètic

Classificació i funcions dels ossos i l’esquelet humans

En el nostre organisme, atenent a la forma, trobem quatre tipus d’ossos: llargs, 
que són allargats i de forma cilíndrica i estan implicats en el moviment, com el 
fèmur o la tíbia; plans, que en general són grans i tenen una funció protectora, 
com els ossos del crani o la pelvis; i curts, que són petits i de forma cúbica, i 
formen part d’estructures complexes, com el peu o el canell. A més, hi ha ossos 
irregulars, sense forma definida, com les vèrtebres.

En l’esquelet humà distingim dues regions: axial i apendicular.

 SABIES QUE…

Més de la meitat dels 
nostres ossos es troben 
a les mans i als peus.
El pes del nostre esque-
let és, aproximadament, 
el 14 % del nostre pes 
corporal.

ET PROPOSEM UN REPTE 3. Tots els ossos

a) Investiga el signifi cat dels termes següents: epífisi, diàfisi, metàfisi, apòfisi, periosti, cavitat medul-
lar i endosti, relatius a l’estructura de l’os. Indica l’estructura i les funcions de l’epífi si i la medul·la 
òssia.

b) Elabora al teu quadern un atles ossi humà i situa-hi 30 ossos com a mínim.
c) Busca informació a la Xarxa sobre com és possible reconstruir l’anatomia dels dinosaures partint 

dels seus esquelets. No oblidis que aquests organismes es van extingir al fi nal del mesozoic, fa 
uns 65 milions d’anys.

Figura 4.17. Les respostes motores.

Esquelet central 
o axial. La seva 

funció és protegir 
les parts toves de 

l’organisme.

L’integren 
la columna 

vertebral, a 
l’interior de la 

qual es troben la 
medul·la espinal 
i el tòrax o caixa 

toràcica, formada 
per l’estèrnum 
i les costelles.

Esquelet apendicular. 
Es troba als apèndixs 

o a les extremitats.

Extremitats inferiors 
(cames). En l’home 

coordinen els moviments de 
bipedestació i desplaçament. 

En formen part el fèmur, 
la tíbia i el peroné, 

entre altres.

Extremitats superiors 
(braços). En l’home 
realitzen moviments 

de prensió i equilibri en 
el desplaçament. Formen 

part d’aquestes 
la clavícula, l’húmer, 

el cúbit i el radi, 
entre uns altres.

El crani, que 
protegeix 
el cervell 

i els òrgans 
sensorials.
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C. Hàbits saludables per al nostre sistema esquelètic
A més de les lesions òssies més freqüents, entre les quals es troben les fissu-
res, que són esquerdes a l’os sense que aquest arribi a trencar-se, i les fractu-
res, o trencament total de l’os, trobem altres tipus d’alteracions que afecten el 
sistema esquelètic o les seves funcions i deterioren la qualitat de vida. Aquests 
problemes solen estar relacionats amb els nostres hàbits.

Hàbits posturals, càrrega de pes i calçat

Una de les funcions de l’aparell locomotor és el manteniment de la postura 
correcta. Alguns dels hàbits saludables per aconseguir una postura correc-
ta estan relacionats amb activitats quotidianes, com seure, carregar pes o 
calçar-se. Descuidar-los ens pot ocasionar malformacions o disfuncions, a la 
columna vertebral, per exemple, com l’escoliosi, la cifosi o la lordosi. En l’os-
teoporosi es perd densitat òssia, ja que l’os es torna més porós i augmenten 
les cavitats del seu interior. En aquest cas es fa més fràgil, resisteix pitjor els 
cops i es fractura amb més facilitat.

Et suggerim alguns criteris per triar el calçat o portar correctament la motxilla.

Hàbits dietètics i llum solar

Com saps, a la matriu òssia es fixen les sals de calci i fòsfor, responsables de 
l’estructura compacta dels ossos. És fonamental, doncs, incloure en la nostra 
dieta aliments que aportin aquests minerals, així com altres que siguin rics en 
vitamina D, encarregada de fixar-los a l’os. Amb la nostra dieta obtenim vitami-
na D inactiva, i el nostre cos necessita la llum solar per activar-la. La vitamina D 
està implicada en la salut dels ossos, la pell i els cartílags, així com en la pro-
ducció d’algunes hormones.

KG

VOCABULARI

Escoliosi: desviació lateral 
de la columna vertebral.
Cifosi: curvatura anormal 
de la columna vertebral, 
gep.
Osteomalàcia: síndrome 
que produeix reblaniment 
dels ossos a causa d’una 
pèrdua de calci. Es deu a 
una manca de vitamina D.

 5. La teva cadira d’estudi és ergonòmica?
Què significa que una cadira sigui ergonòmica? Busca’n informació a la 
Xarxa. Compara-la amb la teva cadira d’estudi i valora’n les semblances 
i les diferències. Justifica les teves conclusions.

PENSA I REFLEXIONA

Cifosi

Lordosi

Escoliosi

•  L’ample i el llarg no han 
de ser més grans que 
el de l’esquena.

•  Els tirants han d’estar 
regulats a la mateixa 
altura.

•  El centre de gravetat 
ha d’estar a l’altura 
de les espatlles.

•  És recomanable que 
la motxilla posseeixi un 
cinturó lumbar que suporti 
la major part del pes.
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D. El sistema muscular: estructura i funció
El sistema muscular és un altre dels components de l’aparell locomotor, res-
ponsable, junt amb el sistema esquelètic, del moviment i el manteniment de la 
postura.

Aquests responen als estímuls procedents de les fibres nervioses mitjançant 
un mecanisme de contracció i relaxació que els permet realitzar la seva funció.

El moviment de contracció-relaxació dels músculs implica els ossos, als quals 
es troben units pels tendons. Es produeix així el moviment.

El sistema muscular humà inclou tres tipus de músculs: múscul cardíac o mio-
cardi, les contraccions del qual són involuntàries i funciona de forma autòno-
ma; múscul llis, present a la paret dels òrgans interns, que respon a estímuls 
involuntaris controlats pel sistema nerviós autònom, i múscul esquelètic o es-
triat, responsable dels moviments voluntaris, controlats pel sistema nerviós 
central.

Els òrgans del sistema muscular són els músculs i els tendons.

La contracció muscular

Els músculs estan formats per teixit muscular esquelètic o estriat, capaç de 
contreure’s gràcies a una estructura repetitiva, el sarcòmer. Aquest està for-
mat per fibres que originen estructures llargues, plurinucleades, riques en 
dues proteïnes, l’actina i la miosina, amb capacitat de contracció.

La contracció d’aquest teixit, controlat pel Sistema Nerviós Central, es produ-
eix de forma voluntària i ràpida.

 6.  Selecciona els enunciats que es corresponen amb una resposta moto-
ra, i justifica la teva resposta: segregar saliva, mastegar, suar després 
de fer exercici, córrer, xutar la pilota, plorar, tocar-se el nas, tremo-
lar de fred, retirar la mà del foc, espantar-se.

PENSA I REFLEXIONA

 VOCABULARI

Tendons: parts del múscul 
estriat, de color blanc, de 
consistència forta i no con-
tràctil, format per fibres de 
teixit connectiu que s’agru-
pen en fascicles. Uneix el 
múscul a l’os per permetre 
el moviment.
Sarcòmer: unitat contràc-
til pròpia de les cèl·lules 
musculars. En aquesta 
imat ge el pots observar:

 SABIES QUE…

El cor continua bategant 
fora del cos? Busca’n in-
formació a la Xarxa. Aquí 
tens un enllaç que inclou 
un vídeo d’un cor humà 
extracorpori bategant:
http://goo.gl/IMMb0w

a)

b)

Línia-Z Línia-Z

Sarcòmer
Miosina

Actina

Múscul cardíac

Múscul esquelètic

Múscul llis

Nucli

Nucli

Fibra 
muscular

Fibra 
muscular

Nucli

Fibra 
muscular

Estries

Figura 4.18. Tipus de músculs a l’organisme humà.
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E. El sistema muscular: classificació
Els músculs de l’organisme humà es classifiquen segons la seva forma. En fun-
ció d’aquest criteri se’n distingeixen tres tipus:

Figura 4.19. Forma dels músculs.

Observa en les figures següents la ubicació d’alguns dels músculs de la nostra 
superfície corporal.

Figura 4.20. Músculs de la nostra superfície corporal.

VOCABULARI

Contusió: lesió o dany 
causat en copejar o com-
primir un múscul sense 
produir ferida exterior.
Esquinçament muscu-
lar: lesió del teixit muscu-
lar amb danys a les fibres 
interiors, i trencament 
dels vasos sanguinis. Per 
saber-ne més:
http://goo.gl/ZAydlQ

13. Elabora al teu quadern un atles muscular humà. 
Selecciona, situa i classifica per la forma 25 dels 
seus músculs.

14. Busca informació sobre aquestes lesions: tendi-
nitis, luxacions i esquinços. Elabora al teu qua-
dern una taula comparativa entre elles.

ACTIVITATS

Fusiformes o allargats
Amb forma de fus 
i més gruixuts a la zona 
central, com el bíceps 
o el tríceps.

Plans
Amb forma quadrangular o 
en ventall, com els pectorals 
o el recte abdominal.

Orbiculars
Amb forma d’anell i situats 
a zones d’obertura i 
tancament, com l’orbicular 
de l’ull o esfí nters com l’anus.

Masseters: per mastegar.

Orbicular dels llavis.

Orbiculars dels ulls: els que permeten 
obrir o tancar les parpelles.

Deltoides: forma l’espatlla.

Bíceps: fl exiona l’avantbraç 
sobre el braç.

Tríceps: estén l’avantbraç.

Glutis: formen les natges.

Quàdriceps: estén la cama.

Bessons: són els que utilitzem per caminar; 
acaben en l’anomenat tendó d’Aquil·les.

Càrrega Esforç

Pivot

Càrrega EsforçPrimera classe

Càrrega

Càrrega

Esforç
Pivot

Segona classe

Càrrega Esforç

Pivot

Tercera classe Càrrega

Esforç

Esforç
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F. Les articulacions. Estructura general i funcions

Les articulacions es componen dels elements següents: superfície articular 
o zona de contacte entre dos ossos; cartílag articular, que és el cartílag que 
recobreix la superfície de l’articulació i impedeix el fregament dels ossos; i lli-
gaments articulars, que són bandes de teixit conjuntiu fibrós que uneixen els 
diferents ossos de l’articulació. Algunes articulacions, com el genoll, presenten 
també una càpsula sinovial i meniscs.

G. Les articulacions. Classificació
Les articulacions es classifiquen, atenent a la capacitat de moviment que per-
meten, en mòbils, semimòbils i fixes.

En les Figures 4.21 i 4.22 pots observar l’estructura general i els tipus d’articu-
lacions en el sistema locomotor humà.

Les articulacions són estructures compostes per dos o més ossos units 
mitjançant teixits tous: cartílags i lligaments. Permeten el moviment, així 
com adoptar postures diferents.

Normal Artrosi

Càpsula

Sinovial

Os

Cartílag

Engrossiment 
de la càpsula

Dany 
al cartílag

Dany a l’os

Inflamació 
del sinovial

Tipus d’articulacions en els éssers humans

Costelles i vèrtebres:
articulacions de frontissa

Vèrtebres:
articulacions 
cartilaginoses

Maluc: articulació 
de la ròtula

Crani: articulacions fixades

Colze: articulació 
de frontissa

APRENEM A SER CIENTÍFICS 5. Les articulacions humanes

a) Busca imatges o esquemes d’articulacions humanes i elabora al teu quadern un infograma relacio-
nant la seva estructura anatòmica amb el moviment que permeten.

b) Busca informació sobre els termes següents: esquinç, tendinitis, bursitis, artrosi, artritis, i indica si 
corresponen a lesions articulars o malalties, així com la seva causa, els seus efectes i la seva pos-
sible prevenció.

c) Elabora una guia de primers auxilis per a lesions relacionades amb l’aparell locomotor que puguin 
tenir lloc al teu centre escolar. Exposa-la a classe.

d) Elabora una llista de les professions relacionades amb la higiene, la salut i la rehabilitació de l’apa-
rell locomotor i indica les funcions generals d’aquests professionals.

e) Demana ajuda a la tecnologia i elabora un dossier, almenys, de cinc aparells ortopèdics i ajudes 
tècniques per corregir i tractar alteracions i lesions de l’aparell locomotor.

Figura 4.21. Estructura general d’una articulació. Figura 4.22. Tipus d’articulacions humanes.

 VOCABULARI

Cartílag: tipus de teixit 
connectiu, de sustenta-
ció i de connexió de di-
ferents òrgans, compost 
per cèl·lules i fibres. Es 
troba a les articulacions.
Menisc: cartílag fibrós 
semicircular situat als ge-
nolls i altres articulacions 
sinovials, com el colze i el 
turmell.
Càpsula sinovial: mem-
brana rica en vasos san-
guinis i limfàtics que 
entapissa la cara interna 
de la càpsula articular i 
secreta el líquid sinovial.
www.lasarticulaciones.
com
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H. Hàbits saludables per al nostre aparell locomotor

APRENEM A SER CIENTÍFICS 6.  Substàncies integrants de la matriu òssia, 
les sals de fòsfor i el calci

a) Busca informació i redacta al teu quadern un breu informe sobre els efectes de l’absència i l’excés 
de calci i fòsfor, respectivament, a l’organisme humà, i organitza els resultats en una taula indi-
cant-hi els òrgans i les activitats afectats pel defecte o l’excés d’aquests minerals.

b) Informa’t sobre un altre mineral, el iode, i la seva infl uència en la salut de l’aparell locomotor. Ela-
bora al teu quadern un breu informe justifi cant les teves conclusions.

c) Sabem que la vitamina D contribueix a la fi xació del calci als ossos, però ens agradaria saber com 
contribueix la vitamina C a la salut de l’aparell locomotor. Podries esbrinar-ho?

d) Coneixes el terme acondroplàsia? Investiga el seu signifi cat, les seves causes i els seus efectes. Es 
pot prevenir? Intenta explicar per què i fes-ne una exposició a classe.

e) Als gimnasos hi ha moltes persones que volen «fer músculs». Busca informació sobre quins són els 
principals músculs que volen desenvolupar.

ET PROPOSEM UN REPTE 4. Malalties de l’aparell locomotor

Identifi ca les alteracions o malalties de l’aparell locomotor que et suggereixen aquests enunciats:
a) Malaltia que produeix el desgast del teixit ossi i fa que els ossos es tornin molt més fràgils.
b) Malalties hereditàries que produeixen una feblesa als músculs estriats.
c) Malaltia degenerativa de les articulacions.
d) Espasmes musculars involuntaris i breus deguts a un esforç perllongat, un moviment brusc o una 

manca de certs minerals.
Elabora una fi txa tècnica de cadascuna indicant-ne la simptomatologia, el diagnòstic i la prevenció.
Busca altres alteracions hereditàries, degeneratives o autoimmunes que afectin l’aparell locomotor 
encara que el seu origen no es trobi relacionat amb aquest aparell. Descriu-les.

•  Millora la condició fí sica (força, resistència, fl exibilitat, 
coordinació, etc.)

• Disminueix la freqüència cardíaca en repòs
• Millora la resistència cardiovascular
• Disminueix el percentatge de greix
• Millora la tonifi cació muscular
• Milloren les postures corporals

Benestar 
fí sic

Exercici fí sic i esport
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3.2. Mecanismes de resposta
Com ja saps, la funció de relació dels éssers vius els permet elaborar les res-
postes adequades davant els estímuls del medi extern i intern.

Encara que el mecanisme és comú, es produeixen, de manera general, dos 
tipus de respostes en funció de l’òrgan efector considerat.

La resposta és motora quan implica moviment, ja sigui perceptible o no. Ocor-
re quan l’estímul nerviós arriba a través d’una via nerviosa eferent fins a un 
múscul, que es contreu.

La resposta glandular quan l’òrgan resulta estimulat, ja sigui per una via ner-
viosa, eferent, o per una hormona, glàndula, es produeix en forma de secreció, 
com per exemple les glàndules salivals, lacrimals o sudorípares, entre altres.

 SABIES QUE…

La resposta reflexa és 
una resposta involuntària 
davant d’un estímul.

Neurona

Impuls 
nerviós

NeuronaContracció

Impuls 
nerviós

Hormones
Neurotransmissor

Circulació sanguínia

Cèl·lules 
secretores

Canvi 
intern

SecrecióEstimulació 
de la contracció

Resposta

Cèl·lules 
receptores

Figura 4.24. Mecanisme de resposta: 
acte voluntari.

Figura 4.25. Control endocrí.

Encèfal

Informació 
sensorial 
a l’encèfal

Resposta 
motora 

de l’encèfal

Medul·la 
espinal

Múscul

Estómac

Neurones 
motores

Receptors
Òrgans 

dels sentits

Efectors

Neurones 
sensitives

Acte 
voluntari

Figura 4.26. Control nerviós.

Figura 4.23. Arc reflex.

Receptor (pell)

Neurona 
sensorial

Via 
sensorial

Via motora

Efector (múscul)

Neurona 
motora

Interneurona

Medul·la 
espinal
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MAPA SEMÀNTIC

Adaptació

Sistema 
muscularÒrgans sensorials

Glàndules Aparell 
locomotor

Integració 
de la 

informació

Percepció 
de 

l’estímul

Efector
Centres 

de 
coordinació

Funció 
de 

relació
Irritabilitat

Medis 
extern 
i intern

Complementari

Imprescindible

Necessari

Sistema 
esquelètic

Músculs Tendons
Ossos

Sistema 
nerviós

Sistema 
endocrí

Elaboració 
de la 

resposta

Sistema 
articular

Cartílags

Ossos

Articulacions

Lligaments

Execució 
resposta

Receptors 
sensorials

Tacte i oïda
Mecanoreceptors

Olfacte i gust
Quimioreceptors

Vista
Fotoreceptors

Temperatura
Termoreceptors
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ACTIVITATS FINALS

1. La funció de relació

1. Per què la funció de relació és una funció vital, 
és a dir, imprescindible per a la vida?

2. Indica un estímul que ocasioni dues respostes 
diferents a dos organismes diferents. Descriu 
aquestes respostes.

3. Posa dos exemples d’estímuls externs i dos 
d’estímuls interns.

4. Identifica quin és l’estímul i quina és la resposta 
en cadascun d’aquests supòsits:

a) Retires la mà de la safata del forn perquè 
està molt calenta.

b) Una zebra fuig d’un lleó.

c) Una planta de la teva habitació mou les 
seves fulles cap a la finestra.

d) Un gat estarrufa el pèl i arqueja la columna 
en veure un gos.

e) Et poses la mà damunt dels ulls perquè 
t’està donant de cara la llum del sol.

2. Els sentits i òrgans sensorials

5. Relaciona cada sentit amb el tipus d’estímul i el 
nom del seu receptor:

6. Per què el sentit del gust és necessari per a la 
supervivència? Quins problemes podria causar 
l’absència del sentit del gust en una persona?

7. Has sentit alguna vegada parlar de la cambra 
fosca? La cambra fosca va suposar el comen-
çament de la fotografia. Observa la imatge. De 
quina manera es relaciona aquesta estructura 
amb el funcionament de l’ull humà? Mirant la 
imatge, descriu en què consisteix una cambra 
fosca. 

Caixa pintada 
de negre

Motiu

Orifici

Imatge invertida 
sobre la pel·lícula

En aquesta pàgina pots esbrinar com construir 
una cambra fosca: http://experimentodefisi-
ca-valentina.blogspot.com.es.

a) Dibuixa un esquema de l’ull al teu quadern i 
escriu-hi el nom de cadascuna de les estruc-
tures numerades. 

b) Explica, en cinc passos, com es forma una 
imatge. Dibuixa al teu quadern l’esquema 
corresponent.

8. Dibuixa al teu quadern l’esquema següent 
sobre l’estructura de l’orella, completa’l i indica 
la funció que exerceix cada òrgan. 

Sentit Estímul Receptor

Vista Temperatura Quimioreceptor

Tacte Substàncies 
químiques

Mecanoreceptor

Oïda Vibracions 
i pressió

Fotoreceptor

Olfacte Llum Termoreceptor

Gust
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123UNITAT 4

9. Associa els estímuls següents amb els recep-
tors que els perceben.

a) Els colors d’un objecte.

b) El rugit d’un lleó.

c) La suavitat del vellut.

d) El sabor de les bledes.

e) Les bledes cremades.

10. Llegeix aquestes informacions i indica de quina 
estructura es tracta.

a) És com el diafragma d’una càmera, que 
regula la quantitat de llum que entra a l’ull.

b) L’orifici central per on passa la llum que 
regula la quantitat de llum que entra a l’ull.

c) Lent biconvexa, transparent, que fa variar 
la seva curvatura i, per tant, la seva potèn-
cia diòptrica per enfocar els objectes a dife-
rents distàncies.

d) Cavitat farcida d’un líquid viscós anomenat 
humor vitri.

11. Investiga sobre el daltonisme i fes el test sobre 
daltonisme que hi ha en aquest enllaç:  
http://www.daltonismo.es/

3. La resposta i els òrgans efectors

12. Explica i justifica tres hàbits saludables per al 
teu sistema musculoesquelètic.

13. Indica el nom dels ossos assenyalats amb flet-
xes en la imatge següent. Indica la funció dels 
ossos marcats amb fletxa vermella. 

14. Dibuix mut del sistema muscular. Indica el tipus 
de múscul assenyalat per la fletxa.

15. Dibuixa un esquema general de la funció de 
relació en l’home. Escriu, justificant-los, tres 
exemples que s’ajustin a aquest esquema.
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124 UNITAT 4

La refracció de la llum i el sentit de la vista

Les disfuncions més freqüents que afecten el sentit de la vista tenen re-
lació amb desajustos de l’enfocament i processos de refracció. Aquests es 
produeixen per alteracions en la forma o elasticitat del cristal·lí o la còrnia, o 
per la forma anormal del globus ocular. Les imatges es perceben de forma 
incorrecta.

Els raigs de llum es desvien (refracció) en passar a un medi de densitat di-
ferent. El cristal·lí és una lent flexible que canvia el seu poder de refracció 
modificant la seva forma per enfocar els raigs de llum a la retina.

APRENDRE A APRENDRE

Miopia Hipermetropia Astigmatisme

No es veu bé de lluny, 
la imatge es projecta 

per davant de la retina.

No es veu bé de prop, 
la imatge es projecta 

per darrere de la retina.

La imatge s’observa distorsionada, 
i amb una curvatura desigual 
a la superfí cie de la còrnia.

Contesta les preguntes següents:

a) Demana ajuda a la física per conèixer les característiques de les lents convergents i divergents, 
així com de les imatges formades a través d’elles. Dibuixa al teu quadern un esquema il·lustratiu de 
cadascuna, i indica, en cada tipus de lent, si apropa o allunya la imatge formada.

b) En les imatges següents podem veure diferents globus oculars.

Identifica quin patirà hipermetropia, quin astigmatisme i quin miopia, i quin tindrà una visió normal. En 
el cas que tingui una disfunció, dibuixa al teu quadern el tipus de lent que necessitaria per tenir una 
visió normal. Justifica la teva elecció.

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



125UNITAT 4

Coneix millor la teva pell

Com ja saps, la pell és l’òrgan gràcies al qual ets capaç de percebre sensacions com el fred, la calor, el 
dolor, la suavitat, la pressió, el plaer… Però, a més, la pell exerceix moltes més funcions.

Es pot viure sense els sentits del gust, de l’olfacte, de la vista i de l’oïda, però no podem viure sense la 
pell.

La nostra pell és molt important. És fonamental que la cuidem. Per a això són essencials una alimen-
tació i una hidratació adequades. A més, cal protegir-la de l’excés de radiació solar utilitzant sempre 
cremes protectores.

Imaginem diferents situacions de la vida per ser conscients de la importància de la nostra pell. Co-
pia-les al quadern i relaciona cadascuna de les situacions amb una de les funcions de la pell que hi ha 
en  el centre.

c) Investiga, o utilitza els coneixements que ja tens, per saber com la 
pell pot complir aquestes funcions. Per exemple, la capa externa 
de l’epidermis està formada per cèl·lules riques en queratina, que 
té una funció protectora i de resistència.

d) Elabora un llistat amb cinc hàbits saludables per a la pell que inclo-
gui hàbits dietètics i cures necessàries abans i després d’una expo-
sició solar.

e) Investiga, utilitzant la Xarxa, com actuen les cremes protectores 
solars. Per què ens hem de protegir dels raigs del Sol?

En aquests enllaços pots informar-te millor sobre les conseqüències 
del Sol per a la nostra salut i aprendre a prendre’l de forma adequada:

http://goo.gl/BjWkei

http://goo.gl/i6Ewto

MIRA AL TEU VOLTANT Projecte de recerca

1. Oh! Quina ferida! Serà millor que 
t’hi posis povidona iodada perquè 
no se t’infecti.

2. Quin fred! La meva mare diu que 
haig de menjar més per no passar 
fred a l’hivern.

3. Tanca els ulls… Solament pots tocar 
aquestes coses amb les mans per 
esbrinar què són!

6. Quina pell més dura! No et puc 
ni pessigar.

5. Quina calor! Estic suant tota l’estona. 
No entenc per què sua el meu cos. 
És incòmode!

4. Tinc el nas tapat! Per què no puc 
respirar també per la pell, com els 
amfi bis?

a) Protecció mecànica.

b) Aïllant tèrmic.

c)  Protecció enfront 
d’infeccions.

d) Adaptació al medi aeri.

e)  Regulació de la temperatura 
corporal.

f) Sentit del tacte.

SABIES QUE…

La causa primera del càn-
cer de pell és l’exposició 
a les radiacions UV de la 
llum solar.
L’exposició freqüent al 
sol i les cremades solars 
a la infantesa poden cau-
sar un dany irreversible 
que pot desembocar en 
un càncer de pell.
Font: Organització Mun-
dial de la Salut (OMS)
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Accedeix a la nostra web i podràs veure la nostra oferta de novetats per a Secundària, i també 
l’aprenentatge adaptatiu que proporciona SmartBook, ja que no hi ha cap estudiant igual.

ELS MILLORS CONTINGUTS D’SECUNDÀRIA PER FORMAR-SE

www.secundariamhe.cat/eso
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McGraw-Hill Education de España durant les darreres dècades, dóna
suport al món educatiu amb projectes i serveis editorials. Volem agrair     
l’enorme confiança que al llarg d’aquests anys heu dipositat en nosaltres
i esperem poder continuar comptant amb la vostra inestimable col·laboració en la
difusió dels nostres continguts editorials.

Gràcies a aquesta confiança podem desenvolupar la nostra activitat amb l’objectiu clar d’oferir 
material nou i de qualitat a professors i alumnes, de manera que ajudi a assolir els objectius marcats 
en cadascun dels nivells educatius.

Podeu consultar els nostres continguts a les pàgines web següents:

En aquest catàleg obtindreu informació sobre el nostre projecte editorial a Secundària i Batxillerat, 
inclòs el fons de què disposem amb nombrosos recursos complementaris on el material visual destaca 
de manera notable.

www.mcgraw-hill.es www.mhe.es

www.secundariamhe.cat www.secundariamhe.cat/eso www.secundariamhe.cat/batxillerat

www.smartbookmhe.es

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

CICLES
FORMATIVUS

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
CERTIFICATS

MEDICINA

UNIVERSITAT

Per a més informació: www.mcgraw-hill.es / Telèfon: 902 289 888 
E-mail:educador@mheducation.com

www.smartbookmhe.es

PRIMÀRIA

McGraw-Hill Education
una editorial global al teu servei

PROFESIONAL
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Telf. contacto: 902 656 439  http://mghlibros.distriforma.es/ 
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