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La cèl·lula 

Les cèl·lules són les unitats més petites que formen els éssers vius i que a, més, estan vives.  

Les persones estem formades per milions de cèl·lules, som éssers pluricel·lulars. 

Les cèl·lules duen a terme 3 funcions vitals:  

Nutrició:  Les cèl·lules obtenen les substàncies que necessiten per créixer. 

Relació: les cèl·lules reben la informació del medi que els envolta i reaccionen. 

Reproducció: Les cèl·lules es divideixen i originen altres cèl·lules. 

 

La majoria de les cèl·lules tenen una mida aproximadament cent vegades més petita que un 

mil·límetre. Però no totes les cèl·lules són iguals.  

 

DIBUIX TIPUS DE CÈL·LULES 

 

L’organització del cos humà 

En el cos humà es poden distingir diversos nivells d’organització: 

- En els éssers pluricel·lulars, les cèl·lules que són del mateix tipus s’agrupen en teixits.  

- Un òrgan està format per la unió de diversos teixits que s’organitzen per funcionar 

conjuntament.  

- Un sistema format per diversos òrgans del mateix tipus que fan la mateixa funció.  

- Un aparell consta d’òrgans de diferents tipus o diversos sistemes que funcionen de 

manera coordinada per utilitzar una tasca.  

- La unió de tots els nostres aparells i sistemes origina un ésser humà, els organismes.  

 

DIBUIX AMB EXEMPLE: cèl·lula òssia -  teixit òssi -  òs - sistema ossi - aparell locomotor 
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La funció de relació 

Òrgans dels sentits  

 

          Nirvis 

 

         Cervell 

 

          Nirvis 

 

        Músculs 

 

QUADRE DIBUIX EXEMPLE ÒRGANS DELS SENTITS 

 

Els òrgans dels sentits 

Capten informació de l’exterior i l’envien al cervell a través dels nirvis. 

 

Els ulls i el sentit de la vista 

Els ulls son els òrgans dels sentit de la vista. La seva funció és captar la llum. La informació que 

arriba als receptors de la retina viatja fins al cervell a través del nirvi òptic. 

DIBUIX 

Les orelles i l’audició 

Les orelles són els òrgans del sentit de l’oïda. Amb les orelles percebem els sons, el lloc d’on 

procedeix i les propietats que tenen.  

DIBUIX 

La pell i el tacte 

La pell és l’òrgan on es troba situat el sentit del tacte. Amb aquest sentit podem percebre 

diferents tipus de sensacions. 

A la pell es troben els receptors del sentit del tacte. 

DIBUIX 
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La llengua i el sentit del gust 

La llengua és l’òrgan del sentit del gust. Per mitjà de la llengua percebem els sabors.  

A la superfície de la llengua hi ha les papil·les gustatives.  

DIBUIX 

 

El nas i el sentit de l’olfacte 

El nas és l’òrgan del sentit de l’olfacte. La pituïtària groga capta les olors.  

DIBUIX 

 

 

El Sistema Nerviós 

Analitza la informació que ens arriba de l’exterior a través dels òrgans dels sentits i també el 

que passa a l’interior del cos. 

Ordena les respostes necessàries pel funcionament de l’organisme. 

Coordina el funcionament dels òrgans i sistemes del cos. 

 

Sistema Nerviós Central: Rep l’interpreta i elabora una resposta.  

Està format per: Medul·la espinal i Encèfal 

 

Sistema Nerviós Perifèric: 

Nirvis sensitius: Transmeten informació des dels òrgans fins a l’encèfal i la medul·la espinal.  

Nervis motors: duen les ordres de l’encèfal i de la medul·la espinal a altres òrgans.                                  

  

 

 


