
 

FEINES D’ESTIU
2020-2021

                                 Assignatura: ANATOMIA APLICADA
                                 Professor: LOURDES JULBE
                                 Curs: 1r BATX



ÍNDEX:

1. Generalitats
2. Primers auxilis
3. La relació
4. La nutrició
5. La reproducció

2



                         
1. Completa el següent text:

Els elements constitutius d'un ésser viu s'organitzen en …................. d’…................... de 

complexitat creixent.

La cèl·lula és la  unitat …........................., …............................, …................... i d'origen dels 

éssers vius. Les cèl·lules poden ser …................................, com els bacteris, o 

…............................. que són cèl·lules que tenen tres estructures bàsiques: …..................., 

…............................ i …....................................... A més presenten orgànuls i altres 

estructures, com el citoesquelet.

Els teixits són conjunts de …....................................... que duen a terme una funció. Poden 

ser de quatre tipus: …................................., …..................................., 

….................................... i …...................................

Les estructures formades per un conjunt de teixits que fan una funció s'anomenen 

….......................................

Un aparell és un conjunt d'òrgans d'estructura …............................... que duent a terme 

coordinadament una funció o més. Els aparells implicats en la funció de nutrició són:

…............................., …........................................., …......................... i ….....................

2. Associa els termes que apareixen a la columna de l'esquerra  amb les frases de 
la columna de la dreta:

glòbul vermell el cos està estirat amb la cara cap 
amunt

nucli transporta oxigen

posició supina la persona està dreta amb les 
cames juntes i els peus a terra

membrana plasmàtica múscul en forma de cúpula

posició prona embolcalla la cèl·lula, li dóna forma i 
la separa del medi extracel·lular
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mitocondri el cos està estirat amb la cara cap 
avall

diafragma dirigeix totes les activitats de la 
cèl·lula

posició anatòmica produeix energia

3. Descriu què faries si estàs tot sol i et trobes amb un jove tumbat al carrer que 
està inconscient i sí respira. Recorda que estem en situació de pandèmia Covid-19.
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4. Completa el nom dels ossos de l'esquelet:
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5. Quants esfínters hi ha al llarg del tub digestiu? Indica'n el  nom i la  funció que

fan.

6. Completa la taula següent sobre la digestió:

LLOC PROCESSOS  O ACCIONS SUBSTÀNCIES RESULTANTS

BOCA Bol alimentari:
massa compacta d'aliments

ESÒFAG Bol alimentari

…............. …...................:
massa líquida i espessa

INTESTÍ PRIM …....................:
massa més líquida i lletosa

INTESTÍ 
GROS

Massa …................:
massa més o menys compacta 
que conté les restes de la 
digestió que no s'han absorbit

7. Explica quines són les fases que segueix el nostre organisme per adaptar-

se a l’estrès, segons Hans Seyle.
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8. Classifica cada element en el lloc corresponent de la taula: Sacarosa, 

DNA, Greixos, Colesterol, RNA, cel·lulosa, col·lagen, hemoglobina. 

Glúcids Lípids Proteïnes Àcids nucleics
                                                                       

                                                                           

9. Indica si les afirmacions següents són veritables o falses:

a) Les vies respiratòries inferiors estan constituïdes per: laringe, tràquea, pulmons, 

bronquis i bronquíols. ____________________________

b) L'epiglotis és un cartílag amb forma de calçador. ____________________

c) La longitud de la laringe és uns 6 cm més gran que la longitud de la tràquea.

________________________________

d) La sang oxigenada surt dels alvèols per les artèries pulmonars i va cap al cor.

____________________________

e) En la ventilació pulmonar hi intervénen: diafragma, músculs intercostals i músculs

abdominals. _______________________

10. Digues quina malaltia pateixen les següents persones: 

a.  La  Maria  té  una  inflamació  aguda  de  l’escorça,  la  medul·la  i  la  pelvis  renal
produïda per una infecció: .....................................................................

b. En Lluís té petites lesions en les parets de les artèries degut a l’envelliment,  les
parets van perdent elasticitat degut a plaques de greix acumulat en la part interna
cosa  que  fa  que  la  sang  li  circuli  amb
dificultat:.......................................................................................

c. En Mateu té un dolor fort al pit, coll i braços perquè la musculatura no rep prou
oxigen  a  causa  de  l’obstrucció  de  les  artèries
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coronàries: ............................................................

d. A la Dolors li ha deixat de funcionar el ronyó de forma brusca i el flux d’orina és
molt petit: .........................................................

e.  En  Miquel  té  cristalls  al  ronyó  i  li  produeix  un  dolor  molt  
intens: ......................................................

11. Explica el trajecte que fa un hematie des de que surt de l’aurícula esquerra 
fins que hi torna a arribar i indica el tipus de circulació. 

12.   Indica si les afirmacions següents són veritables o falses:

 a)  El sistema esquelètic està format pels ossos, els cartílags, els lligaments, les 

articulacions, els tendons i els músculs. ______________________

b) Les amfiartrosis estan especialitzades en el moviment. ________________

c) La pelvis femenina és més ampla que la masculina, fet que contribueix al procés 

del part, perquè el cap i les espatlles dels nadons passin a través de la cavitat. 

___________________

d) Els estiraments previs i posteriors a l'exercici físic, fets de manera gradual i 

sistemàtica, permeten augmentar la capacitat dels músculs per fer el seu treball i per

relaxar-se una vegada finalitzat. ___________________

13. Completa aquest text i després fes un mapa conceptual: 

EL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL

És la part més essencial del sistema nerviós, donat que d’ell depenen des de les

funcions  més  complexes  (sentiments,  raonament…)  fins  les  més  elementals
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(moviment de músculs…).

Està constituït per:

 …..........................., que es troba dins el crani i és la part més important de

sistema nerviós. Els nervis sensorials i la medul·la espinal li transmeten la
informació. Un cop analitzada la informació, envia les ordres per mitjà de
la medul·la i dels nervis motors.

 La ….................................., es troba dins de la columna …....................... i

connecta per la part superior de l’encèfal.

                           EL SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC

És una xarxa interna de comunicació formada pels nervis, aquests s’encarreguen de

distribuir els …......... nerviosos del sistema nerviós central a tot el cos. Podem dir

que permet al sistema nerviós …............................. rebre informació de la resta del

cos,  per  tant  també  de  l’exterior,  i  un  cop  elaborada  aquesta  informació  en  el

sistema  nerviós  central  donar  respostes  mitjançant  el  sistema  nerviós

…................................

Els  nervis,  com el  sistema nerviós  en general,  estan  formats  per  unes cèl·lules

especialitzades anomenades ….....................................

ELS CENTRES NERVIOSOS

Els centres nerviosos estan situats en el sistema nerviós central: 

medul·la espinal, tronc encefàlic, cervell i cerebel.

Cadascun d’aquests centres desenvolupen unes funcions específiques, així:

A) La ….................................., actua principalment de transmissora entre

el cervell i els nervis que surten d’ella; també és el centre on s’originen

alguns reflexos senzills.

B)  El  …........................................,  conté  neurones  de  coordinació.

Aquestes  regulen  les  funcions  involuntàries  i  automàtiques  de  la

respiració, dels batecs del cor i de la digestió.
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C) El …..........................., és el centre nerviós més important i més gran

de tots. Aquí es desenvolupen les activitats nervioses més elevades, com

el pensament, la memòria i la voluntat. Aquestes activitats superiors es

realitzen  en  la  capa  de  la  superfície  del  cervell,  anomenada  escorça

cerebral.  A la  base  del  cervell  hi  ha  les  neurones  que  controlen  els

sentiments, la por, la gana…

D) El …..............................., coordina els moviments ordenats pel cervell i

és l’encarregat de mantenir l’equilibri del cos.

MAPA CONCEPTUAL SISTEMA NERVIÓS
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14.  Indica on  es  produeixen els  gàmetes  masculins  i  fes  un  esquema del
recorregut que realitzen des d'on es produeixen fins que arriben a fecundar un
òvul dins de l'aparell reproductor femení.

15. La imatge  representa una part del sistema reproductor femení i dels processos
que hi tenen lloc. Explica breument els processos representats.

11



16. Relaciona cada terme amb la seva definició: 

cordó umbilical,     fecundació, ejaculació, coit, zigot,  implantació  ,   dilatació   i   placenta 

a. Unió sexual de l’home i la dona: ......................................................................

b. Tub que connecta l’embrió amb la placenta:...........................................

c. Òrgan que es desenvolupa a l’úter i connecta la mare amb l’embrió:
.......................................................

                          
d. Cèl·lula resultant de la unió dels dos gàmetes o cèl·lules sexuals:...................

e. Expulsió del semen a l’exterior: ....................................................

f. Unió de l’òvul i l’espermatozoide:.........................................................

g. Fixació del zigot a la mucosa uterina: .........................................................

h. Fase del part en la qual el coll de l’úter es comença a dilatar:.........................

17. Llegeix el text i respon les qüestions següents (1,5p):

   En el segle XIV hi va haver un lleuger canvi climàtic a Europa. Les temperatures varen
baixar i, durant alguns anys, els estius varen ser humits I freds. Moltes collites de cereals
es varen malmetre i va fer falta importar grans quantitats de blat i arròs d'Àsia.

Els carregaments arribaven en vaixells que, junt amb els cereals, varen dur també rates.
Aquestes rates tenien paràsits, unes puces a l'aparell digestiu de les quals habitava el 
bacteri de la pesta bubònica.

Quan les puces varen passar de les rates als humans, els inocularen la malaltia I es va 
declarar l'epidèmia de pesta a Europa. En a penes tres anys varen morir més de vint 
milions de sersones, aproximadament un terç de la població europea. La falta d'higiene i
de coneixements científics féu impossible controlar-la.

a) Quin era l'animal vector de la pesta en aquest cas?

b) Quines mesures creus que s'haurien de prendre actualment en un cas així, per 
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evitar la propagació de la malaltia?

c) Les frases següents organitza-les cronològicament:

importació d'arròs I de blat

mort d'un terç de la població

absència de collites

les puces de les rates passen a les persones

canvi climàtic

epidèmia de pesta bubònica

18. Defineix segons el TERMCAT(1p):

        vacuna: 

        antigen:

        epidèmia:

        malaltia:
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19. Fes un dibuix indicant els 3 plans anatòmics en què es divideix el cos humà. 

20. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món 
occidental. Per tal d'evitar aquestes malalties, és important seguir uns HÀBITS 
SALUDABLES. Saps quins són? 

14


