
ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ:
ANATOMIA:

•“Estudia les estructures i les relacions que s’estableix entre ells”
Abans s’estudiava a partir de la dissecció (s’obria per plans).
Canvis a patir de noves tecnologies com tec per imatge (ressonàncies magnètiques, 
tacs, escàners...).Estudi del individu sense arribar a la dissecció.

FISIOLOGIA: 

•“Ciència que estudia les funcions del cos humà”
Estudi de les interrelacions entre cèl·lules, teixits, òrgans,..., per obtenir la visió del 
cos humà.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ:
TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES AL MEDI NATURAL



NIVELLS D’ORGANITZACIÓ:

1.BIOQUÍMIC:

ÀTOM:  “Unitats de matèria més petites que poden participar en les 
reaccions químiques.”

Hi ha uns quants imprescindibles per la vida: C, O, H, N, Ca

MOLECULAR: La unió de 2 àtoms o més obtindrem les molècules.

•CHO   Glucosa.

•DNA   On esta tota la informació genètica i passa de 
generació en generació.

•Hb   Hemoglobina. Dins dels glòbuls vermells, 
responsable del transport d’O.

•EPO Nivells superiors de hemoglobina.



2. CEL·LULAR: 

“Unitat funcional i estructural de tots els essers vius. Totes són 
capaces de realitzar les funcions essencials per la vida.”; ( Unió 
molecular) 
 200 billons.
 Diverses formes per obtenir diverses funcions.



3. HISTIC o TISSULAR:
 
“Grups de cèl·lules i materials que les envolten, els quals  actuen de 
forma conjunta, per desenvolupar la mateixa activitat; donen lloc als 
teixits.”



El cos humà només te 4 tipus diferents de teixits:
 
• Connectiu o conjuntiu: Donen suport.
 
- SUPORT METABÒLIC; ( laxos ) Ajuda a la resta de cèl·lules perquè 
puguin fer reaccions.
 
- SUPORT ESTRUCTURAL; Protecció d’altres teixits.
Exemples: os, tendons, cartílags, sang (vasos sanguinis).
 
• Epitelial:
“Recobreix externa i internament el nostre organisme.”
 DE REVESTIMENT:
Exterior  Pell.
Interior  Mucoses.

 DE SEGREGACIÓ: glàndules



• Muscular:
“Responsable del moviment”; (3 tipus de Teixit muscular):
 
 Esquelètic  Moviments de locomoció i manteniment del to i postura.
 
Cardíac  Miocardi formen les parets del cor. 

Funció: Bombejar.
 
 Visceral (llisa)  Formaran les parets de les vísceres (òrgans buits). 
-  La musculatura llisa no es pot controlar.
- Responsable de moviments peristàltics (contracció del tub digestiu).
- Úter i la matriu per expulsar el fetus.
 
• Nerviós: Neurones
“Genera i condueix els impulsos nerviosos .”         INFORMACIÓ MUSC.



4. ORGÀNIC:
 
“Estructures de diversos teixits (2 o més), que formen els òrgans.”
Treball de forma intima per realitzar funcions especifiques per l’organisme. 
Exemples:

- Estómac  F. Digestió.
- Cor  F. Bombejar
- Ronyons  F. Filtrar la sang.



CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ:
TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES AL MEDI NATURAL

5. SISTÈMIC:
 
“ Grups d’òrgans que treballen de forma conjunta per realitzar una funció 
comuna.” 
 Diferenciar entre SISTEMES ( components del mateix teixit ) i 
APARELLS ( òrgans de diferents teixits )
Exemples:
-Sist. Nerviós; teixit nerviós.
- Aparell respiratori; bronquios, pulmons...
 
6. ORGANISME:
 
Tots els sistemes s’integren per formar l’organisme viu de l’ésser humà.
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