
EL COS HUMÀ.-

CURIOSITATS.
Saps que......

...cada dia es perden més de 100.000 cèl·lules del cervell que ja no tornaran a néixer.

...el 90% de la pols que es veu flotant amb la llum que entra per les finestres són cèl·lules mortes del 
nostre cos.

...el cervell consumeix el 70% de calories del nostre cos.   

...el 75% de pes del nostre cos és aigua.

....la llengua és el múscul més fort del cos humà.   

...el sentit de l'equilibri es troba a l'interior de les nostres orelles.   



L’APARELL LOCOMOTOR.-

Anem a comenzar per l’esquelet!

Segur que recordes que l’esquelet humà el formen 208 ossos!
                        

L’aparell locomotor està format per: 
- L’ esquelet 
- La musculatura 

que funcionen junts i tenen l’objectiu de:

-  sostindre el cos

- protegir els òrgans 

- permetre els moviments
      
   

Articulacions:

És el punt per on s’uneixen dos o 
mes ossos. 

Crani: Protegeix el cervell com si 
fóra un casc. 



LA MUSCULATURA.-

Què pots dir del sistema locomotor? Té al voltant de 650 músculs que recobreixen l’esquelet. 



Sabies que el humans tenim 600 músculs i una eruga 2.000?           

El moviment dels músculs: els 
músculs poden ser

 voluntaris: tenim control sobre ells

involuntaris: no tenim cap control 
sobre ell. Per exemple: el cor, 
l’estómac o els vasos sanguinis. 

Contracció i relaxació:

Els músculs antagònics són una parella de músculs que 
fan accions oposades per a poder efectuar un moviment 
determinat. 



L’APARELL RESPIRATORI.

Què saps d’aquest aparell?

Per a què serveix l’aparell
respiratori?

Té la funció de fer entrar dins del 
cos l’aire net i expulsar els gasos 
que  no vol. 

Com ho fa? La sang absorbeix l’aire net (oxigen)i el condueix a totes 
les cèl·lules. També expulsa diòxid de carboni. L’aire entre al cos pel 
nas, circula per la tràquea i els bronquis fins als pulmons.

Parts de l’aparell respiratori.

Escriu les parts de l’aparel respiratori



APARELL  CIRCULATORI.

Per a que serveix l’aparell circulatori? 

La sang porta aliment i oxigen a totes les cèl·lules
del cos i s’emporta els residus. També

en defèn de les malalties. La sang
arriba a totes les cèl·lules del cos

a traves dels vasos sanguinis.

Sabries dir quant pesa
el cor humà d’un adult?

300 grs

Digues quines definicions corresponen a una vena (V) i quines a una artèria (A).

a) Té les parets elàstiques i gruixudes         A

b) Té les parets primes i poc elàstiques       V

c) Transporta sang del cor a tot el cos          A

d) Porta sang del cos al cor                          V

Les parts del cor .

Escriu les parts del cor.



Endevina:

LA SANG ES L’UNIC ÒRGAN DEL COS QUE ÉS LÍQUID

Plasma: part líquida de la sang. Permet 
que circule i transporte les substancies. 

Glòbuls rojos: fan de transportistes, 
condueixen l’oxigen i l’aliment a les 
cèl·lules i s’emporten els residus. 

ESTÀ FORMADA PER

Glòbuls blancs: fan de defensors, lluiten 
contra el gèrmens que ataquen el cos. 

Plaquetas: fan de tap en les ferides i 
eviten que perdem sang

SISTEMA NERVIÓS.-

Digues si aquestes frases són veritables (V) o falses (F).

El sistema nerviós només treballa quan estem desperts.                              F

El cervell està arrugat per aprofitar millor l’espai dins el crani.                      V

Les drogues poden produir danys molt greus al sistema nerviós.                 V  

L’hemisferi dret del cervell controla la part dreta del cos.                              F

Dormir prou hores ajuda al bon funcionament del cervell                              V

El dos hemisferis del cervell no estan connectats entre sí                             F

Les neurones.

“Sabies que ...

el nostre sistema nerviós està format per aproximadament 100.000 milions de neurones??
 Ara bé.....

Quina és la funció de les neurones?????? Conduir els impulsos nerviosos



Escriu les parts del sistema nerviós:



APARELL DIGESTIU.

Òrgans i funcionament.

“Sabies que.....

...si estenguérem  l'intestí prim, aquest 
aplegaria d’un costat a l’altre de la classe?

...produïm  diàriament entre litre i litre i 
mig de saliva?

Investiga més curiositats i comparteix-les 
amb la classe!!

Reflexiona i tria la resposta correcta.

a) Quina és l’únic múscul de l’aparell digestiu que podem controlar?

 L’intestí prim                       L’intestí gros                     X L’anus

b)  Què significa que ens ronquen els budells?

X Que estan buits                Que estan dormint                      Que estan cantant

c)  Per què a vegades ens ennueguem quan mengem?

 perquè al cos no li agrada el que mengem

xperquè l'epiglotis no s’ha tancat bé i part de l’aliment ha passat a la tràquea

 perquè l’esòfag està tancat



d) què li passa a una persona que li han extirpat l’apèndix?

 necessita prendre medicaments per poder fer la digestió                

 no pot menjar mai més determinats aliments

 x Por fer vida normal perquè l’apèndix no fa cap funció vital 



APARELL EXCRETOR.-

El cos expulsa o excreta altres substàncies a més dels excrements sòlids. Ho fa a través 
dels pulmons, la pell i el sistema urinari.

Excreció  a través de la
pell.

            
Els vasos sanguinis 
transporten aigua i altres 
substancies sobrants fins
a les glàndules 
sudorípares, que 
fabriquen la suor i 
s’emmagatzemen. La 
suor s’expulsa pels 
porus, us forats molt 
xicotetes que hi ha a la 

superfície de la pell 

Excreció a través dels pulmons.

Quan espirem expulsem a 
l’exterior els gasos sobrants 
com el diòxid de carboni 

Excreció a través del sistema urinari.

La sang que arriba als renyons conté 
substancies que s’han d’eliminar. Els renyons 
filtren aquesta sang. La sang neta marxa per 
les venes renals fins al cor. Les substancies de 
rebuig formen l’orina. L’orina passa pels urèters
fins a la bufeta i d’ahí s’expulsa a traves de de 
la uretra. 

Saps que….

Els renyons  filtren tota la sang  del cos cada 5 
minuts?




