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EL COS HUMÀ, UN ORGANISME MERAVELLÓS
El cos humà és fascinant. Gràcies a la seva composició i coordinació
podem viure i fer tota mena d’activitats: jugar, caminar, pensar, llegir,
practicar esport... Aprenguem com funciona!

L’espècie humana es va originar a
l’Àfrica fa més de dos milions d’anys
i des d’allí es va expandir arreu del
món, des de les zones més fredes,
com el pol nord, fins als deserts
més càlids.

Els humans som mamífers. Com tots
els mamífers, tenim el cos cobert
de pèl, tenim ossos, i en néixer ens
podem alimentar de llet materna.

És sorprenent que una cèl·lula
creixi i es desenvolupi al ventre
d’una dona fins a convertir-se en
un nadó. Després, al llarg de la vida,
passem per diferents etapes: infants,
adolescents, joves, adults i ancians.
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El cos humà està format per
dos-cents sis ossos que ens
permeten moure’ns i també
serveixen per protegir
els òrgans del cos.

Tots els òrgans del cos actuen coordinadament
i fan tota mena de funcions: el cor bomba la
sang; els pulmons ens permeten respirar;
l’estómac, fer la digestió, i el cervell, pensar
i entendre el que passa al nostre voltant.

Perquè el nostre cos estigui sa, hem de
practicar esport i seguir una dieta
saludable rica en fruita i verdura.

El cos humà té moltes defenses per protegir-se
de virus i bacteris, que poden causar malalties,
però si estem malalts hem d’anar al metge
o a l’hospital.
El nostre cos és meravellós!
Descobrim-lo...
7
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ELS ÉSSERS HUMANS, COM SOM?
Els éssers humans estem formats per milions de cèl·lules que s’organitzen
formant estructures especialitzades que actuen coordinadament per
realitzar les diferents funcions del cos.
Els diferents components del cos humà s’organitzen en diversos nivells que van del més
senzill, els àtoms, fins al més complex, que és el mateix ésser humà.
1. Atòmic.
Els àtoms són
les partícules
més petites
de la
matèria.

3. Cel·lular. La cèl·lula és la unitat dels
éssers vius, i també del cos humà.
N’hi ha de moltes classes diferents,
per exemple, les dels ossos.

2. Molecular.
Els àtoms
s’enllacen
i formen les
molècules.
Aquesta que veus aquí, per exemple,
és la de l’aigua, amb dos àtoms
d’hidrogen i un d’oxigen.

4. Tissular. Els teixits són estructures
formades per l’associació de cèl·lules
especialitzades amb la mateixa
estructura i funció. Per exemple,
el teixit ossi.
8
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5. Òrgan. Diversos teixits que
col·laboren per realitzar una mateixa
funció formen els òrgans. Per exemple,
un os està format per teixit ossi.
6. Sistema. Diversos òrgans
formats pel mateix teixit i amb
la mateixa estructura formen
un sistema. Per exemple, el
sistema ossi.

7. Aparell. Òrgans molt diferents però que
participen en una mateixa funció formen els
aparells, com ara el locomotor, amb músculs
i ossos.
L’associació de tots els nivells és l’individu o
persona, un organisme que integra tots els
aparells i sistemes.

9
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COM FUNCIONA EL COS HUMÀ?
El cos humà és un organisme molt complex.
Per realitzar les seves funcions vitals, tots els òrgans
del cos actuen de manera coordinada.
Per fer una cosa tan senzilla com córrer o llegir,
cal que diversos òrgans treballin coordinadament.

Per a totes dues activitats, cal que prèviament hi hagi hagut una nutrició correcta,
a través de l’aparell respiratori i de l’aparell digestiu.

No ens n’adonem, però el
nostre aparell respiratori
no deixa de funcionar mai.

Gràcies al menjar, donem
energia al cos a través de
l’aparell digestiu.
10
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Si estem ben nodrits, el cos pot realitzar les seves activitats quotidianes.
Si correm pel parc, l’aparell locomotor es posa en marxa.
Amb el seu sistema ossi.

I el seu sistema muscular.

L’esquelet i la musculatura actuen
coordinadament perquè el cos es mogui.

En el cas de la lectura, funciona el sistema
nerviós, que transmet la informació al
cervell.
El sentit de la vista rep les imatges que
després són desxifrades al cervell, i així
comprenem el significat de les lletres
i els dibuixos d’un llibre.

11
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SOM MAMÍFERS
Els animals es classifiquen segons les seves característiques.
Els éssers humans tenim unes característiques pròpies, però, juntament
amb altres animals, formem part dels vertebrats mamífers.
Els vertebrats són animals amb esquelet. Formen part d’aquest grup
els peixos, els rèptils, els ocells, els amfibis i els mamífers.

peixos

ocells

amfibis

rèptils

mamífers

La característica principal dels mamífers és la presència de glàndules
mamàries en les femelles. Segreguen llet amb la qual s’alimenten les
cries quan són petites.

Els felins (gats o tigres)
són mamífers.

El vedell s’alimenta de la llet
de la mare.
12
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Són els únics animals que presenten pèl. La majoria de mamífers estan completament
recoberts de pèl i tots n’han tingut en algun moment de la seva vida.

gos
mico
ós

En la major part
dels mamífers, el
desenvolupament
dels nous
éssers es
produeix dins
el ventre
matern.

D’aquesta
manera estan
protegits durant
aquesta etapa i
no poden ser
devorats per
altres animals.

A diferència d’altres vertebrats, els mamífers són capaços de regular la seva temperatura
interna. Això vol dir que la temperatura del seu cos es manté constant, encara
que al seu voltant les temperatures siguin molt altes o molt baixes.
13
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L’EVOLUCIÓ HUMANA
Les restes fòssils que es troben, en especial els fragments del crani, ens
ajuden a elaborar l’arbre de l’evolució humana. Cada troballa és com la
peça d’un trencaclosques que permet reconstruir el nostre passat.
La nostra espècie, Homo sapiens, és l’única espècie humana que existeix avui dia, però
en el passat n’hi va haver d’altres, antecedents de la nostra i protagonistes
d’una evolució de milions d’anys.
Així, doncs, som el resultat d’un procés evolutiu en què es van aconseguir fites
com caminar drets sobre els dos peus, l’augment de la capacitat cranial, el control
del foc i la fabricació d’eines.
La primera etapa clau de l’evolució és una
espècie de la qual es va trobar un crani al Txad
(Àfrica). Aquest exemplar es va anomenar
Toumaï. Va viure fa més de sis milions d’anys
i es creu que és l’últim avantpassat comú entre
el ximpanzé i nosaltres.
Els humans som primats i tenim moltes
característiques semblants als grans simis
actuals, ja que tenim un origen comú. Els més
semblants a nosaltres són els ximpanzés.

Fa quatre milions d’anys vivia a la sabana
africana una altra espècie de la qual es va
trobar un crani. Era un crani d’infant i es
va anomenar el nen de Taung. Era bípede
i la seva capacitat cranial ja era superior
a la dels seus antecessors.

14
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Però el nostre avantpassat
més evident és una espècie
de la qual es va trobar a
l’Àfrica un exemplar que es
va anomenar Lucy. Va viure
fa tres milions d’anys.
Fa un milió i mig d’anys, els
nostres antecessors van
començar a tenir consciència
de família i grup. L’espècie
Homo ergaster ja era molt
semblant a nosaltres.
Una altra espècie important
va ser l’Homo erectus, que, fa
500.000 anys, va començar a
dominar el foc.
A la serralada d’Atapuerca
(Burgos), es va trobar
l’espècie Homo antecessor, de
fa 900.000 anys.
L’home de Neandertal va ser
una espècie molt semblant a
la nostra, fins i tot amb
desenvolupament cultural,
però es va extingir fa uns
30.000 anys per causes
desconegudes.
La nostra espècie va
aparèixer fa uns 200.000 anys
i es va estendre per
tot el planeta.
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