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3

Així és el llibre
El llibre Coneixement del medi
natural 6 consta de 6 unitats.

L’organització
dels éssers vius

3

QUÈ EN SÉ?
Les persones, com la resta d’éssers
vius, estem formats per cèl·lules.
Les nostres cèl·lules són molt petites
i tenen formes diferents.

B

Descriu com són les cèl·lules
del dibuix.

Les unitats comencen amb l’apartat
Observem i descobrim, que et proposa
observar i interpretar imatges i alhora descobrir
diferents aspectes relacionats amb els continguts
que treballaràs a la unitat. L’activitat d’Oralitat
et convida a utilitzar diferents estratègies
per parlar en públic.

C

Cada cèl·lula té vida pròpia
i desenvolupa les funcions vitals.
La combinació de les cèl·lules
dona lloc als teixits, i l’organització
d’aquests forma els òrgans.
La unió dels òrgans compon
l’organisme, és a dir, l’ésser viu.

A

Quines són les funcions vitals?
Digues el nom d’un òrgan
que participi en cadascuna
de les funcions vitals.
El microscopi és un aparell que,
gràcies a un conjunt de lents
d’augment, ens serveix per veure
coses que no veiem a ull nu.
Quin tipus de coses es poden
observar amb un microscopi?
N’has fet servir mai cap?
Si en disposessis d’un,
què t’agradaria observar-hi?

SABER FER

En l’apartat Què en sé? recordaràs conceptes
que ja saps o coneixes i tenen a veure amb la unitat.
L’apartat Saber fer et presenta un projecte
per aplicar tot el que has après a la unitat.

Investigar les cèl·lules i els teixits amb el microscopi
En aquesta unitat descobriràs com són una fulla, el pèl
d’un gos i la pell humana quan els veiem molt ampliats,
amb l’ajut d’un microscopi.

Observem i descobrim
Què et sembla que pot ser aquesta fotografia?
Quins colors, formes i textures hi identifiques? Et recorden a res?
ORALITAT. Descriu la fotografia com si fos un paisatge
que estiguessis contemplant. Després, fes
el mateix com si parlessis d’una pintura.

Abans, sabràs quines característiques compartim tots
els éssers vius i quins elements ens conformen, des
dels més senzills fins als més complexos. També coneixeràs
alguns instruments que ens permeten observar éssers
vius petits i grans, tant si són a prop com si són lluny.

42

43
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Els nivells d’organització

Els continguts es desenvolupen al llarg
d’entre 8 i 12 pàgines. Hi trobaràs:

3
Els sistemes i els aparells

Els éssers pluricel·lulars estan formats per moltíssimes cèl·lules. Aquestes cèl·lules no es disposen
de qualsevol manera, sinó que estan organitzades.
En els éssers vius es distingeixen diversos nivells
d’organització. 3

Un sistema està format per diversos òrgans del mateix tipus que
fan la mateixa funció. Per exemple, el sistema muscular està format
per tots els músculs del cos.
cèl·lula
òssia

Els teixits
En els éssers pluricel·lulars, les cèl·lules que són
del mateix tipus s’agrupen en teixits i fan totes
una mateixa funció.
En els animals podem trobar, per exemple, el teixit
muscular, que està format per cèl·lules musculars.
Aquestes cèl·lules produeixen moviment. En les
plantes també hi ha teixits.

teixit ossi

El text i les imatges t’expliquen tot
allò que aprendràs. Amb la icona
t’avisen que en l’apartat Treballa
amb la imatge hi ha preguntes
per aprofundir-hi.

Un aparell està format per òrgans de diferent tipus o per diversos
sistemes que funcionen de manera coordinada per fer una o més
funcions. Per exemple, l’aparell locomotor està format pel sistema
muscular i el sistema ossi. Tots dos treballen junts per produir moviments i desplaçaments.

cèl·lula
muscular

Les cèl·lules del mateix tipus que fan una funció semblant s’agrupen formant teixits. Els teixits formen òrgans, que s’uneixen en
sistemes i aparells.

teixit
muscular

Els òrgans

Els organismes

La unió de diversos teixits que s’organitzen per
funcionar conjuntament dona lloc a un òrgan.

La unió de tots els sistemes i aparells dona lloc a un organisme, és
a dir, a un ésser viu complet.

òrgan:
múscul

òrgan: os

La llengua, per exemple, és un òrgan format per
diversos teixits, com ara:

En els organismes pluricel·lulars podem distingir cèl·lules, teixits,
òrgans, sistemes i aparells, i l’ésser viu complet. Perquè l’organisme
funcioni, han de treballar coordinadament tots els nivells, des de les
cèl·lules fins als aparells.

El teixit muscular.
El teixit epitelial. Forma la pell que recobreix el
teixit muscular.

De tant en tant, trobaràs l’apartat
Saber-ne més, que t’ofereix ampliar
els teus coneixements sobre algun
contingut concret.

Els éssers vius unicel·lulars, com ara els bacteris, es queden al
primer nivell d’organització, el cel·lular. La seva cèl·lula ha de fer totes
les funcions vitals de l’ésser viu.

El teixit nerviós. Forma els nervis que transmeten
els sabors.
Tots els teixits treballen junts perquè la llengua compleixi les seves funcions.

SABER-NE MÉS

Els organismes estan formats per la unió de sistemes i aparells.

sistema
muscular

sistema
ossi

ACTIVITATS

La recerca i la bioètica

organisme

Actualment, la ciència permet modificar
cèl·lules en un laboratori i fer que tinguin
les característiques que triem. Això fa, per
exemple, que puguem obtenir conreus resistents
a les sequeres i les plagues, o bé clonar teixits
per curar cremades greus. D’altra banda,
el desenvolupament d’aquestes investigacions
planteja dilemes ètics i preguntes que tenen
a veure amb els riscos de fer-ne un ús inadequat.
La bioètica mira de donar arguments i criteris
sobre el que es pot fer i el que no.

4
3

Nivells d’organització en un gos.

A quins nivells d’organització pertanyen aquests elements amb
relació a un arbre? Ordena’ls del més simple al més complex.
A

TREBALLA AMB LA IMATGE
Com es disposen les cèl·lules en el teixit
muscular?
Quins òrgans apareixen en el dibuix?
Quins altres òrgans del gos coneixes?

B

C

D

català • castellà
anglès • francès
nivells d’organització • niveles
de organización • levels of organisation
• niveaux d’organisation
organisme • organismo • organism
• organisme

5

VALORS. Feu un debat sobre els avantatges i els inconvenients
que planteja la modificació de cèl·lules en un laboratori.

46
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SABER FER

Investigar les cèl·lules i els teixits amb el microscopi

15 ORALITAT. Imagina’t que comences observant una fulla.

Fixa’t en aquestes fotografies i respon:

Amb l’ajut del microscopi òptic podem veure
com són les cèl·lules. Si les observem
amb l’augment necessari, podrem identificar
els elements que en formen part.

teixit vegetal
A

B

A cada unitat hi ha l’apartat Saber fer,
que et proposa projectes de tota mena
per aplicar el que has après a situacions
diverses que tenen a veure amb tu
i el medi natural que t’envolta.
Buscaràs informació, treballaràs en
grup, interpretaràs gràfics, construiràs
elements..., tot posant a prova les teves
intel·ligències.

Tria i recull les mostres
Pensa quines mostres de teixit vegetal,
animal i humà pots recollir per observar-les
i comparar-les amb l’ajut del microscopi òptic.
Teixit vegetal

Teixit animal

fulla

teixit animal
a. Quina fotografia diries que mostra un teixit?
Quin tipus de teixit és?

Teixit humà

pèl

pell

teixit humà

b. En quina es veu més clarament una cèl·lula?
Pots identificar-ne les parts?
c. Les dues fotografies corresponen a la mateixa
preparació. Com és que es veuen tan diferents?

Prepara les mostres i observa-les

16 Dibuixa el teixit que has observat. Para atenció

Recorda els passos que has de seguir:

a la mida i la forma de cada element.

1

2

Amb quants augments observem una
preparació? Per calcular-ho, multiplica
el nombre que hi ha a l’ocular
pel nombre que trobaràs a l’objectiu
que estàs utilitzant.
Per exemple, si l’ocular indica x5
i l’objectiu x20, estàs observant
la preparació amb 100 augments.

Fes-ho tu
17 Fixa’t en com són els pèls de gos i la pell humana vistos al microscopi.

Disposa la preparació
sobre la platina.

Col·loca la mostra
sobre el portaobjectes
i cobreix-la amb el
cobreobjectes.

3

Enfoca el que vols
observar fent servir
el cargol macromètric
i el cargol micromètric.

A

B

4

Canvia l’objectiu
i torna a ajustar
l’enfocament.

pèl de gos

pell humana

Ara, respon:
a. Quins elements identifiques en cada cas? Quina forma tenen? Quina mida?

Recorda les normes que cal seguir al laboratori a http://tinyurl.com/z7fptts.

54
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4

Vocabulari en català, castellà,
anglès i francès de termes treballats
en les pàgines de l’apartat.

b. En què s’assemblen les dues mostres de cada tipus? En què es diferencien?

55
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Les unitats acaben amb dues pàgines d’Activitats de repàs.
En aquestes pàgines trobaràs activitats per elaborar diferents
tipus de resums i esquemes i repassaràs tot el que has après
a la unitat. En l’activitat Parla idiomes resoldràs el que se’t
planteja en català, castellà, anglès i francès.

3

ACTIVITATS DE REPÀS
21 Si una cèl·lula fa 5 μm, quants metres mesura? Quants centímetres? Quants mil·límetres?

18 ESQUEMA. Fes un esquema com aquest en un full i completa’l.
Per observar éssers vius

22 A quins nivells d’organització corresponen aquests elements?

cor

que són

esquelet

neurona

23 Dibuixa aquestes cèl·lules en un full i digues

a prop
i són

fem servir

petits

molt petits

fem servir

fem servir

els

A

B

de quin tipus són. Després, assenyala’n
les parts de cadascuna.

el telescopi terrestre

24 Corregeix aquestes oracions:

a. La membrana controla el funcionament correcte de la cèl·lula.
b. Les cèl·lules animals tenen uns orgànuls anomenats cloroplasts.
c. Els orgànuls de les cèl·lules són dins del nucli.

la

el

òptic

la

d. La major part de la cèl·lula està formada pel nucli, que conté aigua
i altres substàncies dissoltes.

19 PARLA IDIOMES. Imagina’t que treballes en un laboratori amb persones

e Curie
Pensa com... Mari
el cervell de la mare
L’embaràs modifica

Un estudi recent mostra
per primera vegada com
l’embaràs provoca alteracions
duradores –de fins a almenys
dos anys després del part–
en l’estructura del cervell
de la mare. Es creu que, molt
probablement, aquests canvis
estan adreçats a millorar
la capacitat de relació
amb el nadó.

ones.
sous le

.
26 Observa les fotografies i respon:

A

B

C

A

web
Notícia apareguda al

Tinc interès per la
s
realització de pràctique
experimentals.
Anomeno els principals
òrgans que formen
l’aparell reproductor
dels homes i les dones.

L’aparell
reproductor

Sé què és l’embaràs
i quina durada té.

L’embaràs

Entenc què és la salut
sexual.

La salut
sexual

Reconec la tasca dels
n
elements que intervene
en la funció de relació.
Participo amb iniciativa
de
pròpia en la realització
ació.
processos d’investig

c. Quines parts de la cèl·lula pots identificar?

Puntuació

57

56

Descric la funció de
relació i els elements
que hi intervenen.
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Aporto idees pròpies
per realitzar
experiments amb èxit.

Identifico els principals
canvis corporals, mentals
i emocionals
ncia.
3de Formeu
l’adolescèparaules
afegint el sufix -fòbia a cada prefix de l’activitat anterior i relacioneu-les
amb la fotografia
adequada.
Puc explicar el procés
ió,
ó
Diferencio la fecundac
que va de la fecundaci
l’embaràs, el part
a la lactància.
i laA lactància.
B
C
D
Identifico els hàbits
meu
Respecto el
de salut sexual per
.
desenvolupament sexual
saludable
a una vida
i el dels altres.

Temps de lectura, per llegir i comprendre
diferents tipus de textos sobre temes
relacionats amb el nostre entorn natural.

Qualificació global:

39
E

F

G

23/3/17 13:09

H

Pensa com..., que et planteja diferents
reptes.

Per què treballarem en equip?
Formareu el nom de diferents fòbies específiques a partir d’un prefix
i del sufix -fòbia, i les definireu.
Entre aquestes fòbies n’hi ha que són més comunes que d’altres.
Observa els exemples:
La bibliofòbia és la por als llibres.
La paraula bibliofòbia
està formada pel prefix
biblio-, que significa
‘llibre’, i el sufix -fòbia.

4

Per cada fòbia, escriviu una oració que tingui aquesta estructura:

5

Poseu en comú les oracions que heu escrit amb les de la resta d’equips.

La / L’

fòbia és la fòbia a

.

 alora’t, amb una rúbrica perquè avaluïs
V
els coneixements adquirits.

Compareu-les i elaboreu un document comú amb les definicions de cada fòbia
que tots considereu que són més acurades.

Reflexió sobre l’equip cooperatiu
6
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Cada dues unitats trobaràs aquests apartats:

ió,
Descric la fecundac
anomenant els òrgans
reproductors que hi
intervenen.

38

L’agorafòbia és la por intensa
a no poder refugiar-se enlloc
o rebre ajuda en cas que passi
alguna cosa dolenta.
Acostuma a produir-se dins
de mitjans de transport,
al mercat, al cinema... La paraula
agorafòbia està formada pel prefix
agora-, que significa ‘plaça’,
i el sufix -fòbia.

B

D

b. Quin origen té el que s’observa a cada fotografia, animal o vegetal?
EXCEL·LENT
(3 punts)

Joc de paraules

Identifico els principals
elements de la funció
de relació.

Iniciativa en
pràctiques
experimentals

19/12/2016
Mèdiques (IMIM), el
Existeixen una gran varietat de fòbies. En general,
es parla de fòbies específiques, com ara fòbies
a situacions, objectes, animals, elements de la natura
arriba l’estudi?
ions
conclus
A quines
o injeccions, i fòbies de tipus social, com ara la fòbia
s conclusions?
Com arriba a aqueste
a la solitud, a parlar en públic o a trobar-se enmig
d’unamèdics?
multitud.
serveixen els estudis
Per a què diries que
La recerca?
llista de fòbies és molt llarga, i a mesura que hi ha
et sembla que té, la
Quina importància
nous avenços tecnològics, s’amplia. Per exemple,
dona
la disposem
desde
que
de telèfons mòbils ha sorgit
experimenta el cos
Quins altres canvis
la nomofòbia. La persona nomofòbica té una por
durant l’embaràs?
exagerada a sortir de casa sense el telèfon mòbil
perquè li provoca angoixa no disposar-ne
en qualsevol moment.

U02 p24a41.indd 38-39

S’encarrega d’acumular greixos.

a. Què hi veus? Relaciona-ho amb els nivells d’organització dels éssers vius.

La funció
de relació

gacions
Mar d’Investi
Investigar
sobre
els
tipus
de fòbies
Hospital del
de l’Institut
(adaptació).
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organisms, not

d. Aujourd’hui, nous observons une

Funció

Teixit epitelial

.

i els pluricel·lulars? Explica-ho en relació amb les fotografies següents i digues
quines s’han fet amb un microscopi.

AVANÇAT
(2 punts)

BÀSIC
(1 punt)

Cooperem 2

4

c. My research is on

Teixits animals

.

20 EXPRESSIÓ ESCRITA. Quina diferència hi ha entre els éssers vius unicel·lulars

d’aquesta taula.
Puntua’t amb l’ajut

L’estudi indica que, segurament, els canvis són deguts
als processos biològics de l’embaràs i no a canvis relacionats
amb el naixement del nadó.

3

muscular del

b. Este mes, la revista Nature incluye un interesante artículo sobre las

Valora’t

mesos.

2

a. Estem treballant per reparar el

a la ciència.
que també s’han dedicat
:
.»
Marie Curie i completa
em important perquè..
Posa’t en la pell de
se per allò que consider
val la pena esforçara perquè...»
a. «Val la pena / no
X als hospitals de campany
els aparells de raigs
portar
per
perquè...»
b. «Vaig treballar
a l’avenç de la societat
ció és necessària per
investiga
la
que
c. «Crec

Per dur a terme la recerca,
s’han comparat imatges de ressonància magnètica de vint-icinc dones embarassades abans i després del part, les parelles
homes de dinou d’elles, i un grup format per vint dones que no
estaven ni havien estat mai embarassades i les parelles homes
de disset d’elles. El seguiment va durar cinc anys i quatre

1

unicellular cos humà cellule végétale teixit
células madre multicellular microscope

i va estudiar
a Varsòvia l’any 1867
Marie Curie va néixer
el seu marit,
a París. Allà va conèixer
Física i Matemàtiques
vitat.
van estudiar la radioacti
Pierre Curie, i junts
de raigs X
Mundial va portar aparells
.
Durant la Primera Guerra
ambulàncies especials
unes
en
a,
metges
als hospitals de campany
en amb precisió i els
localitzav
es
lesions
Així, moltes
podien operar-les.
qual no era habitual
en una època en la
pionera
Marie Curie va viure
una
sin a investigar. Va ser
que les dones es dediques
moltes altres dones,
després han seguit
i va obrir un camí que

Temps de lectura

25 Fes una taula com aquesta en un full i completa-la.

que parlen llengües diferents. Completa les converses
entre elles amb les paraules proposades.

Penseu i valoreu, en comú, aquests aspectes. L’1 és la valoració mínima,
i el 4, la màxima.

Quina d’aquestes dues fòbies creieu que és més comuna, l’agorafòbia o la bibliofòbia?
1

Organització del treball cooperatiu
Feu equips de tres persones.

2

Llegiu aquests prefixos i intenteu deduir-ne el significat. Si cal, consulteu el diccionari.
hemato-

aracno-

acro-

2

3

4

Cooperem, amb una proposta de recerca
per aplicar una tècnica d’aprenentatge
cooperatiu.

Entre tots hem deduït el significat d’alguns prefixos sense consultar el diccionari.

1

Ens hem posat d’acord a l’hora de formar les paraules i relacionar-les
amb les imatges.

claustro-

hidro-

eluro-

talasso-

Tots hem col·laborat en la tria de definicions.

fono-

Ens hem enriquit amb les definicions dels altres equips.

80
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I, al final del llibre, les pàgines de Posem-ho en marxa! proposen
un projecte d’emprenedoria per treballar en equip, tot exercitant
i compartint les vostres intel·ligències i capacitats emprenedores.
Amb el diccionari visual podràs ampliar el teu vocabulari i,
al glossari, trobaràs el significat d’algunes paraules tot practicant
les quatre llengües.
A R X A !
- H O E N M
P O S E M

Realitat augmentada
A diverses unitats del llibre trobaràs imatges,
acompanyades amb la icona
, que podràs
visualitzar en realitat augmentada per mitjà de
mòbils, tauletes i ordinadors. Per fer-ho, et caldrà
l’aplicatiu AR Santillana, que es pot descarregar
tant a Google Play, com a Apple Store.

recerca i vida • investigación y vida • research and life • recherche et vie

3

ural
La higiene post

unicel·lular • unicelular
• unicellular • unicellulaire

idea
orn i tenim una
Observem l’ent

L’aparell

len còmodes,
otor.
res que ens semb
l’aparell locom
a adoptar postu
ia comencem
icar la salut de
1 Des de la infànc
i ens poden perjud
o a llarg termin
però que a curt
ectes? Per què?
Quines són incorr
tes postures.
a. Observa aques

Aïllant • Aislante
• Insulator • Isolant
Material o substàn
cia que aïlla, que
manté separat
un medi d’un altre,
per exemple impedin
t el pas
del corrent elèctric
.
Alga • Alga • Alga
• Algue
Organi smo unicelu
lar o plurice lular
que hace la
fotosíntesis y vive
principalmente en
el agua.

teixit vegetal • tejido vegetal
• plant tissue • tissu végétal

teixit animal • tejido animal
• animal tissue • tissu animal

cèl·lula animal • célula animal
• animal cell • cellule animale

Alimentació • Aliment
ación
• Feeding • Aliment
ation
The act of giving
or taking

cèl·lula vegetal • célula vegetal
• plant cell • cellule végétale

food.

òvul • óvulo • egg cell • ovule

sang • sangre • blood • sang

Bacteri • Bacteria
• Bacterium • Bactérie
Ésser viu microsc
òpic format per una
sola cèl·lula,
que pot produir
malalties.

C
glòbul vermell • glóbulo rojo
• red blood cell • globule rouge
plaqueta • plaqueta
• platelet • plaquette

816704 CNaturals 6_ DVisual p124a129.indd 126
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microscopi • microscopio
• microscope • microscope

glòbul blanc • glóbulo blanco
• white blood cell • globule blanc
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Animal • Animal •
Animal • Animal
Être vivant qui, en
général, est capable
de bouger
et d’entrer en relation
avec d’autres.

espermatozoide • espermatozoide
• sperm cell • spermatozoïde

126

116
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at estàtica

diccionari visual

terme una activit
estan duent a
en les fotografies,
que apareixen
b. Les persones
fica-les.
dinàmica? Classi
o una activitat
quotidiana.
en la teva vida
que adoptes
res
postu
les
2 Analit za
postures?
adoptes bones
Quina?
consideres que
part del cos?
a. En general,
ra, et fa mal alguna
es una mala postu
b. Quan adopt
d’ensenyar
postures s’han
bones i les males
tothom?
les
xer
que
conèi
de
3 Creus
les ha
la i a casa o
només a l’esco

neurona • neurona
• neuron • neurone

Cable • Cable •
Cable • Câble
Hilo metálico protejid
o por una cubiert
a plástica
que se utiliza para
conducir la electric
idad.

23/3/17

Calci • Calcio • Calcium
• Calcium
A soft grey chemic
al element found
in abundance
13:12in nature. There
is calcium in bones
and in foods
such as milk. It
is very importa nt
for the growth
of the human body.

Cèl·lula animal •
Célula animal
• Animal cell • Cellule
animale
Unité très petite,
de taille micros copiqu
e, dont
sont constitués
les animaux.
Cèl·lula vegetal
• Célula vegetal
• Plant cell • Cellule
végétale
Unitat molt petita,
de mida micros
còpica , de la
qual estan formad
es les plantes.
Central elèctrica
• Central eléctric
a
• Power station •
Centrale électrique
Conjunto de instalac
iones que produc
en energía
eléctrica a partir
de otros tipos de
energía.
Comunicació • Comun
icación
• Communication
• Communication
The act of transm
itting informa tion
or the effect
of its transm ission,
that is, of telling
someo ne
someth ing or of
transm itting a state
of mind or
emotion.

L’esquele

r
frontal

parietal
temporal

nasal
clavícula

maxil·lar

t

escàpula
húmer

costelles
estern

radi

vèrtebres

carp
metacarp

cúbit

falanges
pelvis

fèmur
ròtula

,
Ossos plans
crani.
com els del

tíbia
,
Ossos llargs
i el peroné.
com el fèmur

,
Ossos curts
res.
com les vèrteb

Conductor • Conduc
tor
• Conductor • Condu
cteur
Matériau ou substan
ce qui est capable
de transmettre l’électricité.
Congelador • Congel
ador
• Freezer • Congél
ateur
Part del frigorífic
, o moble indepen
dent, que s’utilitza per congel ar.
Es fa servir per
conser var els
aliments manten
int-ne les propiet
ats alimentàries.
Consola de joc •
Videoconsola
• Game console
• Console de jeux
Plataforma de juego
diseñada específ
icamente
para jugar a videoju
egos
o a juegos electró
nicos,
ya sea de manera
autónoma o bien
conectada a
una pantalla.

del

ossos
per tots els
assa formada
fer possible
és una carc
ions hi ha
L’esquelet
seves func
i protegir
. Entre les
la postura
del cos 14
mantenir
ul·la
t del cos,
ell, la med
com el cerv
el movimen
delicats,
més
ns
els òrga
concor.
tents que
espinal i el
rígids i resis
rat
són òrgans
calc i. Malg
el
com
Els ossos
rals
vius
tànc ies mine
són òrgans
tene n subs
els ossos
que tenen,
.
l’aspecte rígid
n nutrients
ssite
nece
i
ents :
que creixen
d’os sos difer
tres tipus
tenim
cos
Al nost re
15
s i curts.
plans, llarg

tars
peroné

metatars
falanges

ossos
més de 200
Tenim poc
tres zones:
pel cos en
distribuïts
s.
i extremitat
cap, tronc

14 Esqu elet.

d’ossos.
15 Tipu s

rts de cars estan cobe
també
de molts osso
flexible que
Els extrems
tova i més
el nas
substància
re cos, com
tílag, una
s del nost
altres zone
trobem en
mitjà
i les orelles.
entre ells per
eixen
s’un
uele t seria
de l’esquelet
e elles , l’esq
Els ossos
Sens
fle.
ulac ions
ple, quan
de les artic
re. Per exem
r.
podr ia mou
fent funciona
rígid i no es
ll les estem
int-s e
geno
el
serv
xionem
entre elles
molt
s’un eixe n
són
ions
que
ulac
ulac ions
Les artic
s
ts. Hi ha artic
xen els osso
dels lliga men
les que unei
els
d’alt res, com
imen t entre
flexib les i
eten el mov
que no perm
del cran i,
la formen.
ossos que

GE
AMB LA IMAT
TREBALLA
tronc
cap, els del
ossos del
Identifica els
s.
extremitat
i els de les
ossos plans
tres
de
Escriu el nom
s llargs.
osso
tres
i de
llà
català • caste s
anglès • francè
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le

5

s, les

i

identifiqueu
culs
ossos i mús
els diferents
del cos.

lles,
13 Per pare

le • musc
ulo • musc
múscul • músc
• bone • os
os • hueso
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locomoto

moviment
arregat del
motor és l’enc i músculs.
L’aparell loco
sos
al treball d’os
cos gràcies

A

pluricel·lular • pluricelular
• multicellular • pluricellulaire

1

La relació

Observem i descobrim
Descriu on són i com van vestides
les persones de la imatge.
Quines olors i quins sorolls creus que senten?
Penses que deuen ser olors i sorolls semblants
als de la ciutat? Per què?
ORALITAT. Recorda i descriu una sensació
agradable i una altra de desagradable
que hagis tingut i en què hi hagi
participat el mateix òrgan dels sentits.
6

QUÈ EN SÉ?
	La funció de relació és la capacitat que tenim per captar
els estímuls, interpretar-los i respondre-hi.
Aquests estímuls no només provenen de l’exterior,
sinó també de l’interior del nostre cos.
Com reacciones quan agafes un got de llet
que és massa calent? I quan tens set?
En la funció de relació hi intervenen els òrgans
dels sentits, el sistema nerviós i l’aparell locomotor.
Les persones tenim cinc sentits.
En la imatge, quins òrgans dels sentits estan treballant?
El sistema nerviós té un paper fonamental en la funció de relació,
ja que processa la informació que rebem i ordena les respostes.
Amb quin òrgan relaciones els pensaments, les emocions
i els sentiments?
L’aparell locomotor possibilita que ens movem
i que el nostre cos se sostingui. Està format
per l’esquelet i la musculatura.
Anomena cinc ossos i cinc músculs.
Per poder dur a terme les nostres activitats
quotidianes i gaudir de benestar, cal que
tinguem cura del nostre cos.
Esmenta cinc hàbits saludables perquè
el nostre sistema nerviós i l’aparell
locomotor gaudeixin de bona salut.

SABER FER
Interpretar radiografies
En aquesta unitat aprendràs a interpretar
radiografies de diferents ossos de l’esquelet
i descobriràs com es reparen després d’una
fractura.
Abans, coneixeràs com es du a terme la funció
de relació i quin paper hi tenen els òrgans dels
sentits, el sistema nerviós i l’aparell locomotor.
També sabràs com hem de tenir cura de
l’aparell locomotor i del sistema nerviós.

7

La funció de relació
Les persones i l’entorn
Les persones captem el que succeeix a l’exterior: hi sentim, hi
veiem, notem... 1
També ens comuniquem els uns amb els altres, ens movem i
reaccionem quan succeeixen canvis que ens afecten.
Mitjançant la funció de relació, percebem tots els estímuls de
l’entorn i hi reaccionem de manera adequada.
Per exemple, si estem jugant a futbol i veiem que s’acosta una
pilota a la porteria responem movent-nos per evitar que ens
facin un gol. 3

Elements de la funció de relació
En la funció de relació hi intervenen tres elements:

2

Els òrgans dels sentits. Tenen uns receptors que capten la
informació de tot el que succeeix al nostre voltant. Aquests
receptors són capaços de percebre estímuls de l’exterior com
ara la llum, el so, la pressió...

1  
Rebem estímuls de l’exterior

constantment.

El sistema nerviós. Els receptors dels òrgans dels sentits
envien la informació al cervell a través dels nervis. El cervell
analitza la informació i decideix què fer. Un cop ho ha decidit,
envia ordres a través dels nervis.
L’aparell locomotor. Els músculs i els ossos reben les ordres
del cervell i porten a terme els moviments.
La intervenció coordinada de tots aquests elements permet que,
si algú ens crida, sentim el nostre nom i responguem girant-nos
cap al lloc d’on procedeix el so.

català • castellà
anglès • francès
reaccionar • reaccionar • to react • réagir
relació • relación • interaction • relation

Òrgans dels sentits
nervis

Cervell
nervis
2  
Esquema dels elements

Músculs

En la relació hi intervenen els òrgans dels sentits, el sistema
nerviós i l’aparell locomotor.

8

que intervenen en la funció
de relació.

1
ÒRGANS DELS SENTITS

1. Els ulls capten que la pilota es
dirigeix directament cap a la
porteria.
SISTEMA NERVIÓS

SISTEMA NERVIÓS

2. La informació viatja fins al cervell
pels nervis òptics.

3. El cervell interpreta que cal
moure’s per agafar la pilota.

APARELL LOCOMOTOR

TREBALLA
AMB LA IMATGE
	Explica què passaria si,
en lloc de veure la pilota
que s’acosta, la nena sentís
un amic seu cridant-la.
Escriu i dibuixa els cinc
passos que es donarien
en aquest procés.
4. El cervell transmet ordres als
músculs de les cames i dels
braços a través dels nervis.

5. Els músculs de les cames i dels
braços actuen i la nena atura
la pilota.

3  
Exemple de la funció de relació.

ACTIVITATS
1

Quins elements formen part
del sistema nerviós i de l’aparell locomotor?

2

Observa les imatges A i B. Indica com intervé
la funció de relació en cada cas i explica
en quin moment actuen els òrgans dels sentits,
el sistema nerviós i l’aparell locomotor.

A

B

9

Els òrgans dels sentits
Les persones tenim cinc sentits: la vista, l’oïda, el tacte,
el gust i l’olfacte. Cadascun d’aquests sentits té un òrgan.
Els òrgans dels sentits capten informació de l’exterior i
l’envien al cervell a través dels nervis.

còrnia

retina

pupil·la

Els ulls i el sentit de la vista
Els ulls són els òrgans del sentit de la vista. La seva funció és captar la llum. Amb els ulls percebem els colors i
les formes dels objectes i la distància a què es troben de
nosaltres.
Aquesta informació arriba als receptors de la retina i viatja
fins al cervell a través del nervi òptic. El cervell rep la informació i la interpreta. 4

Les orelles i el sentit de l’oïda

Al cargol hi ha els receptors que capten els sons. El cargol
està unit al nervi auditiu, a través del qual la informació es
transmet al cervell. 5

orella

cristal·lí

iris

4  
Parts de l’ull.

TREBALLA AMB LA IMATGE

Les orelles són els òrgans del sentit de l’oïda. La seva funció
és percebre els sons, saber d’on procedeixen i distingir-los.

ossets de l’orella

nervi òptic

	A quina zona de l’ull hi ha la retina?
	Amb quina part de l’ull
es comunica directament, la retina?
	Quines parts de l’ull
el protegeixen per la part exterior?

nervi auditiu
català • castellà
anglès • francès
òrgan • órgano • organ • organe
sentit • sentido • sense • sens

conducte auditiu

timpà

cargol
pèl

5  
Parts de l’orella.

glàndula sudorípara

La pell i el sentit del tacte
La pell és l’òrgan on trobem situat el sentit del tacte. La
seva funció és percebre diversos tipus de sensacions com
ara la forma i la textura dels objectes, la pressió, la calor
i el fred.
A la pell hi ha els receptors del sentit del tacte. Aquests
receptors estan units a nervis a través dels quals la informació arriba al cervell. 6
10

receptors del tacte
6  
Estructura de la pell.

1
La llengua i el sentit del gust

papil·les gustatives

La llengua és l’òrgan del sentit del gust. La seva
funció és percebre els sabors.
A la superfície de la llengua hi ha les papil·les
gustatives, que són uns bonyets petits que
contenen els receptors dels sabors. 7

El nas i el sentit de l’olfacte
El nas és l’òrgan del sentit de l’olfacte. La seva
funció és captar les olors a través de la pituïtària
groga, que està al seu interior.
A la pituïtària groga hi ha els receptors olfactoris, que envien al cervell la informació que reben
a través del nervi olfactori. 8

7  
Superfície de la llengua.

pituïtària groga
nervi olfactori

Rebem la informació de l’entorn a través
dels òrgans dels sentits: els ulls, les orelles,
la pell, la llengua i el nas.

SABER-NE MÉS
L’anòsmia
Imagina’t que al forn de casa teva hi ha unes
galetes i s’estan cremant. Immediatament
percebràs la pudor de cremat i apagaràs
el forn!
Això no ho faria una persona amb anòsmia,
un trastorn del sentit de l’olfacte. La persona
que el pateix no pot percebre cap olor.
Si no podem sentir l’olor, tampoc percebrem
el sabor dels aliments, ja que els sentits de
l’olfacte i el gust estan relacionats. Per
tant, una persona amb anòsmia no assaboreix
el menjar i tampoc pot advertir si està en mal
estat.

fossa nasal

orifici nasal

8  
Parts del nas.

ACTIVITATS
3

Explica amb les teves paraules la diferència
entre sentit i òrgan del sentit.

4

EXPRESSIÓ ESCRITA. Imagina’t que estàs
passejant per la muntanya. Pensa en els
diversos estímuls que reben els teus sentits.
Escriu un text sobre com el cervell rep
la informació a través de cada òrgan
dels sentits i com dona lloc a les diferents
percepcions.

5

La manca d’olfacte és l’anòsmia. Com
s’anomena la falta de visió? I la d’oïda?
Pensa en tres mesures que la societat
ha de dur a terme per tal de facilitar
la vida a les persones amb cadascuna
d’aquestes discapacitats sensorials.

11

El sistema nerviós
Per poder realitzar la funció de relació necessitem el sistema
nerviós. El sistema nerviós analitza la informació que arriba
de l’exterior i de l’interior del nostre cos i ordena les respostes
necessàries.

Les neurones

TREBALLA AMB LA IMATGE

El sistema nerviós està format per un teixit anomenat nerviós.
Al seu torn, el teixit nerviós està format per neurones. Les
neurones reben i envien informació contínuament mitjançant
corrents elèctrics, com un cable.
En una neurona s’hi distingeixen tres parts: el cos, les dendrites
i l’axó. 9
Cos. Hi ha un nucli que
conté tota la informació.

	Observa el dibuix i descriu
la forma de la neurona i de
cadascuna de les parts que té.

Dendrites. Prolongacions amb
moltes ramificacions. A través
d’elles les neurones reben informació dels òrgans dels sentits o d’altres neurones.

Axó. Prolongació prima i llarga. A través
de l’axó es transmet informació a altres
neurones o als òrgans.

9  
Parts d’una neurona.

En el sistema nerviós es distingeixen dues parts: el sistema
nerviós central i el sistema nerviós perifèric. 10

El sistema nerviós central
El sistema nerviós central té la funció de rebre informació, interpretar-la i elaborar una resposta. Està format per l’encèfal i
la medul·la espinal.
L’encèfal el trobem al cap i està protegit pels ossos del crani.
Té tres parts:
– El cervell, que controla els actes voluntaris, com parlar i
pedalar. És l’òrgan del pensament i de la memòria.
– El cerebel, que coordina els moviments i controla l’equilibri.
– El bulb raquidi, que controla l’activitat dels òrgans interns,
com els batecs del cor.
La medul·la espinal està protegida a l’interior de les vèrtebres que formen la columna vertebral. Ordena respostes
involuntàries, com apartar la mà quan ens cremem.
12

català • castellà
anglès • francès
cervell • cerebro • brain • cerveau
nervi • nervio • nerve • nerf
neurona • neurona • neuron • neurone

1
El sistema nerviós perifèric

Sistema nerviós central

El sistema nerviós perifèric està format pels nervis. Els nervis
són fibres fines i llargues que arriben a tots els racons del nostre
cos. Transporten missatges de l’encèfal i la medul·la espinal a
la resta de l’organisme, i a la inversa.

cervell

cerebel
bulb raquidi

Hi ha dos tipus de nervis: els sensitius i els motors.
Els nervis sensitius transmeten informació dels òrgans fins
a l’encèfal i la medul·la espinal.

medul·la espinal

Sistema nerviós
perifèric

Els nervis motors porten les ordres de l’encèfal i la medul·la
espinal fins a altres òrgans.
L’òrgan més important del sistema nerviós central és el
cervell. El sistema nerviós perifèric està format pels nervis
sensitius i pels nervis motors.

nervis

SABER-NE MÉS
Els encefalogrames

10  
Esquema del sistema nerviós.

La nena de la imatge porta
uns cables enganxats al cap.
Li estan realitzant
un encefalograma.

TREBALLA AMB LA IMATGE

Els encefalogrames serveixen
per mesurar els corrents elèctrics
que produeixen les neurones.
La màquina a la qual estan connectats els cables dibuixa
una forma que permet detectar qualsevol anormalitat
en el funcionament del sistema nerviós central.

	Quin òrgan ocupa la major part
de l’encèfal? Descriu-lo.
	On està situat el bulb raquidi?
	D’on surt la medul·la espinal?
Fins a on arriba?
	On estan situats els nervis?

Aquesta forma canvia en funció de l’edat de la persona:
si et fan un encefalograma als 11 anys i un altre als 90
el dibuix serà diferent.

ACTIVITATS
6

Dibuixa un encèfal com aquest en un full i assenyala-hi
el cervell, el cerebel i el bulb raquidi.

7

Explica les diferències entre cada parell de paraules.
encèfal

cerebel

medul·la espinal

columna vertebral

nervis sensitius

nervis motors

13

Els moviments
Tipus de moviments

català • castellà
anglès • francès

Segons quina part del sistema nerviós hi intervé, els moviments
es poden classificar en dos tipus: voluntaris i reflexos.

moviment • movimiento • movement • mouvement

Els moviments voluntaris són aquells que fem conscientment,
com córrer o mastegar. En aquest tipus de moviments hi participa el cervell. Quan aquest òrgan rep un estímul, encarrega
una ordre als músculs, que realitzen el moviment. 11
1

2

reflex • reflejo • reflex • réflexe
voluntari • voluntario • voluntary • volontaire

1. La nena veu la pilota.
La informació li arriba al cervell
per mitjà del nervi òptic.

3

2. El cervell envia una ordre
als músculs del braç a través
dels nervis.
3. Els músculs del braç executen l’ordre
del cervell i colpegen la pilota.
11 M oviment voluntari.

Els moviments reflexos són aquells que fem de forma involuntària, sense pensar, com apartar la mà si ens cremem. En
aquest tipus de moviment hi intervé la medul·la espinal, que
elabora una resposta molt ràpida a l’estímul que rep. 12
Aquests moviments són importants per a la nostra supervivència perquè eviten accidents i situacions perilloses.
1

2

3

TREBALLA AMB LA IMATGE
	Descriu què representen les
fletxes de cada dibuix.

1. La pell capta que el cactus punxa.
Els nervis porten la informació
a la medul·la espinal.
2. La medul·la envia l’ordre d’enretirar
la mà als músculs a través dels nervis.
3. Els músculs del braç actuen i enretiren
ràpidament la mà del cactus.
12 M oviment reflex.

Per mitjà del moviment responem a allò que succeeix al
nostre voltant. Els moviments poden ser voluntaris o reflexos.

ACTIVITATS
8

RAONA. Quins moviments s’aprenen, els voluntaris o els reflexos?

9

Classifica aquests moviments segons si són voluntaris o reflexos.
Després, tria’n un de cada i explica’n el procés.
Llegir.   

14

Respirar.   

Parpellejar.   

Tossir.   

Menjar.   

Ballar.

La coordinació interna

1

A

Tot i que no en som conscients, a l’interior del nostre cos es
produeixen molts processos diferents: el cor bomba la sang
que circula pel cos, digerim els aliments...
Perquè el nostre organisme funcioni bé, cal que aquests processos es facin de manera coordinada. Aquesta coordinació
interna la porta a terme el sistema nerviós. Per fer-ho actua
sobre els músculs involuntaris i el sistema endocrí.

B

C

Els músculs involuntaris
Els músculs involuntaris són un tipus de músculs que no podem controlar, perquè es mouen sense que ens n’adonem i,
fins i tot, sense que ni tan sols ho notem. Els músculs del cor
i dels òrgans de l’aparell digestiu són involuntaris perquè es
contrauen de manera automàtica.

D
F

13 L ocalització de les glàndules

endocrines. La hipòfisi pràcticament dirigeix el sistema
endocrí.

El sistema endocrí
El sistema endocrí està format per un conjunt d’òrgans: les
glàndules endocrines. Aquestes glàndules produeixen unes
substàncies anomenades hormones que viatgen per la sang
fins a arribar a l’òrgan de destí.
Les principals glàndules endocrines són:

E

13

La hipòfisi A . Té la mida d’un pèsol i es troba al cervell.
Dirigeix l’activitat d’altres glàndules endocrines, i una de les
hormones que produeix influeix en el creixement.
La glàndula tiroide B . Està situada al coll. Una de les hormones que allibera, la tiroxina, controla que el nostre cos
aprofiti els nutrients.
Les glàndules suprarenals C . Es troben a la part superior
dels ronyons. Produeixen unes hormones com a resposta a
l’estrès i unes altres que regulen la reproducció.
El pàncrees D . Se situa a l’abdomen. Produeix hormones que equilibren la quantitat de sucre a la sang, com la
insulina.
Els ovaris E i els testicles F . Els ovaris, en el cas de
les dones, i els testicles, en el cas dels homes, es troben a
la part inferior de l’abdomen. Les hormones sexuals que
produeixen són responsables de l’aspecte femení i masculí.
La coordinació interna forma part de la funció de relació
i la porta a terme el sistema nerviós.

català • castellà
anglès • francès
glàndula • glándula • gland • glande
hormona • hormona • hormone • hormone

ACTIVITATS
10 De quina manera ets conscient

que els músculs del cor fan
la seva feina?
11 INVESTIGA. Per parelles,

busqueu informació sobre
la diabetis. Seguiu la pauta
següent:
a. Què és?
b. Quins tipus n’hi ha?
c. Té cura?
d. Quins símptomes té?
e. Quins en són els factors de risc?
f. Com es tracta?
g. Quina importància
		hi té l’alimentació?
15

L’aparell locomotor
L’aparell locomotor és l’encarregat del moviment del
cos gràcies al treball d’ossos i músculs.

parietal

frontal

temporal
nasal

L’esquelet

maxil·lar

L’esquelet és una carcassa formada per tots els ossos
del cos 14 . Entre les seves funcions hi ha fer possible
el moviment del cos, mantenir la postura i protegir
els òrgans més delicats, com el cervell, la medul·la
espinal i el cor.
Els ossos són òrgans rígids i resistents que contenen substàncies minerals com el calci. Malgrat
l’aspecte rígid que tenen, els ossos són òrgans vius
que creixen i necessiten nutrients.

clavícula
escàpula

costelles

húmer
estern
vèrtebres
radi
carp
metacarp

cúbit

Al nostre cos tenim tres tipus d’ossos diferents:
plans, llargs i curts. 15

falanges

pelvis
fèmur

Ossos plans,
com els del crani.

ròtula
Ossos llargs,
com el fèmur i el peroné.

tíbia

peroné

metatars
falanges

Ossos curts,
com les vèrtebres.

15  
Tipus d’ossos.

Els extrems de molts ossos estan coberts de cartílag, una substància tova i més flexible que també
trobem en altres zones del nostre cos, com el nas
i les orelles.
Els ossos de l’esquelet s’uneixen entre ells per mitjà
de les articulacions. Sense elles, l’esquelet seria
rígid i no es podria moure. Per exemple, quan flexionem el genoll les estem fent funcionar.
Les articulacions s’uneixen entre elles servint-se
dels lligaments. Hi ha articulacions que són molt
flexibles i d’altres, com les que uneixen els ossos
del crani, que no permeten el moviment entre els
ossos que la formen.
16

tars

14 E squelet. Tenim poc més de 200 ossos

distribuïts pel cos en tres zones:
cap, tronc i extremitats.

TREBALLA AMB LA IMATGE
	Identifica els ossos del cap, els del tronc
i els de les extremitats.
	Escriu el nom de tres ossos plans
i de tres ossos llargs.

català • castellà
anglès • francès
múscul • músculo • muscle • muscle
os • hueso • bone • os

1
orbicular de les parpelles

La musculatura
Els músculs són òrgans elàstics, és a dir,
s’estiren i es contrauen sense trencar-se.
Hi ha músculs que recobreixen diferents òrgans del nostre cos i uns altres, els músculs
esquelètics, que realitzen el moviment de
l’esquelet 16 . Aquests darrers s’uneixen als
ossos per mitjà dels tendons.

El funcionament de l’aparell
locomotor

masseter

orbicular
dels llavis
pectorals

deltoide

Quan un múscul rep una ordre es contreu,
s’escurça, i estira els ossos al qual està
unit. Quan el múscul es relaxa, s’allarga,
recupera la mida original i deixa d’estirar
els ossos.
El moviment de l’esquelet es produeix gràcies a les articulacions mòbils. Sovint, hi ha
músculs que estiren però no poden empènyer, com els del colze, així que quan un fa
un moviment l’altre fa el contrari. Són els
músculs antagonistes. 17
L’aparell locomotor està format per l’esquelet i la musculatura esquelètica, que
possibiliten el moviment del cos.

dorsals

abdominals

tríceps

bíceps

L’aparell locomotor realitza els moviments
que ordena el sistema nerviós gràcies a la
capacitat dels músculs per variar de mida.
Els músculs reben ordres del cervell o de
la medul·la espinal per mitjà dels nervis
que hi arriben.

trapezis

gluti

bíceps
femorals
bessons

quàdriceps

tibial

16 M usculatura. Tenim més de 650 músculs distribuïts

pel cos en tres zones: cap, tronc i extremitats.

Quan estirem el braç,
el tríceps es contreu.

Quan dobleguem el braç,
el tríceps es relaxa.

El bíceps
es relaxa.

El bíceps
es contreu.

ACTIVITATS
12 Explica què són els ossos, les

articulacions i els lligaments.
13 Per parelles, identifiqueu

els diferents ossos i músculs
del cos.
17 E l bíceps i el tríceps treballant.

17

Lesions i hàbits saludables
Per mantenir l’aparell locomotor i el sistema nerviós en
bon estat i evitar patir lesions, és fonamental tenir una
sèrie d’hàbits saludables en la vida quotidiana.

Lesions de l’aparell locomotor
Algunes de les lesions més freqüents dels ossos, els
músculs i les articulacions són:
Les fractures. Es produeixen quan es trenca o s’esquerda un os. El tractament més habitual consisteix a
immobilitzar l’os en posició correcta fins que es repara.
Els esquinços. Es produeixen quan els lligaments
s’inflamen a causa d’una torçada. Són freqüents en
els turmells, els genolls i els canells.
Les contractures musculars. Consisteixen en la contracció d’un múscul de manera duradora per un esforç
excessiu o una postura inadequada.

SABER-NE MÉS
L’ossificació
Quan som nadons, gairebé tot l’os
és cartílag. A mesura que anem
creixent, el cartílag de l’esquelet
es reforça amb sals minerals i es
converteix en os. Aquest procés
s’anomena ossificació.
L’ossificació comença quan naixem
i s’acaba entorn dels 18 anys
en els homes i aproximadament
als 16 en les dones. En aquest període
és important el consum d’aliments
rics en calci per ajudar al creixement
dels ossos.
zones de
creixement

os de nadó

La salut de l’aparell locomotor
Algunes recomanacions per mantenir la salut de l’aparell
locomotor són:
os d’adult

Fer una dieta saludable. Cal consumir aliments que
continguin calci i fòsfor, com la llet i els derivats lactis, ja que aquests dos elements són fonamentals pel
creixement dels ossos.
Perquè el calci es fixi als ossos és necessària la vitamina D, que es pot aconseguir per mitjà de l’exposició
al sol o ingerint aliments com ara sardines o ous.
Fer exercici físic. Reforça i dona elasticitat als lligaments i enforteix els músculs.

català • castellà
anglès • francès
calci • calcio • calcium • calcium
lesió • lesión • injury • lésion

Per evitar lesions és molt important fer un bon escalfament abans de començar l’exercici i estiraments
en acabar.
Adoptar bones postures. L’esquena sosté la columna
vertebral amb l’ajuda de diversos músculs. Algunes
postures que adoptem, de vegades sense ser-ne
conscients, contreuen els músculs, forcen la posició
dels ossos i poden causar dolors i danys a la columna
vertebral i les articulacions.
És important, doncs, parar atenció a les postures que
adoptem quan ens asseiem o quan traslladem objectes. 18
18

18 E xemples de bones postures

per a l’esquena.

1
Lesions del sistema nerviós
Les lesions més comunes que es poden produir en el
sistema nerviós son:
La lesió medul·lar. Succeeix quan es fractura la columna
vertebral. Com que protegeix la medul·la espinal, per
on viatgen molts nervis, pot produir la paràlisi de les
extremitats.
Les lesions cerebrals. Es produeixen quan el crani rep
un cop i es danya el cervell. La major part d’aquestes
lesions es produeixen en accidents de trànsit o caigudes. Per això és necessari posar-se el cinturó de
seguretat i protegir-se adequadament quan es practiquen esports.

La salut del sistema nerviós
Algunes de les mesures per mantenir la salut del sistema
nerviós són:
Evitar el consum d’alcohol i tabac. L’alcohol és una
substància molt estesa en la nostra societat. Segons
la quantitat que se’n consumeixi, una persona pot experimentar pèrdua de reflexos o de visió fins a arribar a
l’embriaguesa. En aquest estat es perd el control dels
propis actes. En casos extrems, pot causar la mort. 19
El tabac conté una substància, la nicotina, que actua
sobre el sistema nerviós central com una droga i hi crea
addicció. El tabac té molts efectes negatius, no només
per al fumador sinó també per a les persones que té
al voltant. Pot provocar diferents tipus de càncer, així
com problemes relacionats amb el funcionament del cor
i del cervell. Si una dona embarassada fuma també pot
afectar la salut del nadó.
Dormir unes vuit hores diàries. Durant la nit el sistema
nerviós es refà de l’activitat diària per poder dur a terme
les tasques del dia següent.
A més de descansar, hem de dur una vida ordenada,
amb horaris regulars, i tenir temps d’oci. Això ens ajudarà a estar actius i alegres.
Per gaudir d’una bona salut, cal que tinguem cura
de l’aparell locomotor i del sistema nerviós.

19 E fectes de l’alcohol. Quan una persona

s’emborratxa, intoxica el seu cos i perd
el control dels seus actes.

TREBALLA AMB LA IMATGE
	Què creus que li ha passat a un dels amics
o amigues d’aquesta noia?
	A quina edat s’inicia el consum d’alcohol?
	Quina recomanació es dona?

ACTIVITATS
14 Busca aliments rics en calci i fes-ne

una llista ordenant-los del que en
conté més quantitat al que en conté
menys.
15 ORALITAT. Comenteu entre tots quines

mesures de seguretat viària coneixeu.
Debateu quines us semblen més
eficaces i quines altres mesures de
seguretat viària proposaríeu.
16 VALORS. Quins motius donaries per

convèncer algú que l’oració següent
és falsa?
«Si bec alcohol em resulta més fàcil
relacionar-me amb els altres.»

19

SABER FER

Interpretar radiografies
Malgrat que els ossos són rígids i resistents,
es poden fracturar. Quan això passa,
hem d’anar al metge perquè ens faci
una radiografia.

aparell
de raigs

radiografia

Una radiografia és un tipus de fotografia
que s’obté per mitjà de raigs X.
Aquests raigs penetren les capes exteriors
del cos per tal de poder examinar els ossos
de l’esquelet i comprovar si hi ha una fractura.

raigs X

Quan es produeix la fractura d’un os,
a la radiografia es veu una línia de color negre
que correspon a l’espai que ha quedat entre
els dos fragments de l’os.

Observa i estudia una radiografia
Aconsegueix una radiografia.
Pots utilitzar-ne una que t’hagin fet
a tu o la d’alguna persona que coneguis.
Convé que en triïs una que no sigui gaire
complicada. Així et serà més fàcil
estudiar-la.
Per observar-la, recolza-la en una finestra
o sobre una taula de llum. La pots
subjectar amb cinta adhesiva al vidre
perquè no es mogui. Veuràs que es torna
més nítida perquè s’aprecia més
el contrast entre les parts clares
i les fosques.
17 Resol les qüestions següents:

a. A quina part del cos correspon la radiografia?
b. Quina part de l’esquelet s’hi observa? Anomena els ossos que coneguis d’aquesta
part de l’esquelet.
c. Hi reconeixes alguna articulació?
d. Identifica de quins colors es veuen cadascun d’aquests elements de la radiografia.
ossos

20

músculs i greix

aire

1
Investiga com es cura una fractura
18 COMPRENSIÓ LECTORA. Llegeix aquest text sobre la reparació dels ossos

després d’una fractura, busca’n informació i identifica-hi els errors.
A l’interior dels ossos hi circula la sang. Després de la fractura d’un os, la sang
surt i molt temps després es fa espessa i es coagula. Al cap d’uns dies, l’os
construeix una xarxa fina al voltant de la fractura. Aquesta xarxa s’endureix de
seguida fins que dues setmanes més tard ha omplert els buits produïts per la
fractura. Per fer-ho, l’os no es pot moure i per això s’embena la zona afectada.

Fes i representa
A

B

C

19 Prepara una fitxa per a cada radiografia. A cada fitxa hi ha de constar:

Un dibuix dels ossos que s’hi veuen.
A quina part de l’esquelet corresponen.
El tipus d’ossos de què es tracta (plans, llargs o curts).
L’os que s’ha trencat la persona a la qual corresponen les radiografies.
20 Representeu una escena en una consulta mèdica.
1 Feu parelles.
2 Un de vosaltres farà de pacient. Triarà una

de les radiografies d’aquesta pàgina, li explicarà
al metge o a la metgessa on sent dolor, com s’ha fet
mal i per què (anava amb bicicleta sense protecció,
s’ha tirat d’esquena a l’aigua en una piscina...).
3 El metge o la metgessa, després d’analitzar

la radiografia, li explicarà on és la fractura,
quins ossos l’han patida i quin és el tractament
que ha de seguir.
4 Finalment, donarà consells al pacient perquè

no es torni a repetir un accident d’aquests.

21

ACTIVITATS DE REPÀS
21 ESQUEMA. Fes un esquema com aquest en un full i completa’l.
La funció de relació
es realitza mitjançant

els òrgans dels sentits

l’aparell locomotor

que són

que es divideix en

format per

els ulls
el sistema nerviós
perifèric
format per
la llengua

format pels

l’encèfal

22 PARLA IDIOMES. Observa les imatges i completa la taula. Si et cal, consulta el diccionari.
A

B

lletra

C

català

D

castellà

anglès

E

francès
odorat

oído
vista
goût
touch

23 Observa les imatges. Quina part relacionaries

amb el cervell, quina amb un múscul
i quina amb un nervi? Explica per què.

22

1
G
24 Escriu a quins ossos i a quins músculs

correspon cada lletra.

A
C

B

H

I
D

pectorals

ròtula

bíceps

masseter

tars

quàdriceps

abdominals

maxil·lar

clavícula

orbicular de les parpelles

estern

temporal

J

K

L
E
F

25 Veiem el món que ens envolta per mitjà de l’acció conjunta

de l’ull i l’encèfal. De vegades, però, l’encèfal es confon.
Què hi veus en aquesta imatge? Compara-ho amb els teus
companys i companyes.
Busca informació sobre les il·lusions òptiques i explica
què són.
26 Creus que des del món de la publicitat es promou el consum

d’alcohol i tabac? Posa’n exemples.
27 APRENENTATGE COOPERATIU. En equips de 3, elaboreu un vídeo que expliqui

com s’ha de col·locar correctament el casc de la bicicleta.
A

B

C

1 Observeu les imatges. Un de vosaltres parlarà de quina part del cap ha de cobrir

el casc A ; l’altre, de la forma que han de tenir les corretges B ,
i el tercer, de com s’han d’ajustar C .
2 Graveu-vos amb una càmera i representeu els tres passos,

així com les maneres incorrectes de portar el casc.
3 Expliqueu per què és necessari l’ús del casc per anar amb bicicleta

i quines conseqüències pot tenir no posar-se’l.
4 Publiqueu el vídeo al blog o al web de l’escola.

R e c o rd
eu que
per
publica
r un víd
e
o
xarxa to
a la
tes les
p
e
r
s
o
que hi a
nes
pareixe
n
h
a
n
d’estarhi d’aco
rd .
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