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SIMULACIÓ DEL FUNCIONAM ENT  

D’UNA VÀLVULA 
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Introduïm aire en un tub i observem que el globus e l deixa passar. 
En canvi, si aspirem l’aire, el globus obstaculitza el seu pas. 
 

TUB DE PLÀSTIC  GLOBUS  

Realitzar dos talls 
amb unes tisores a 
l’extrem del globus  

INTRODUIR AIGUA (SIMULANT QUE ÉS SANG) 

TUB (SIMULANT QUE ÉS UNA VENA) 

GLOBUS (SIMULANT QUE ÉS UNA VÀLVULA) 

LA VÀLVULA PERMET QUE LA  SANG VAGI EN UNA 
DIRECCIÓ, PERÒ NO EN SENTIT CONTRARI 
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 RECORREGUT DE LA SANG  

EN EL COR 
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 FASES EN EL BATEC DEL COR 
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Pericardi :  
membrana externa 

Endocardi :  
membrana interior 

Miocardi :  
capa central gruixuda  

de teixit muscular 

SÍSTOLE AURICULAR:  
Les dues aurícules es contrauen i impulsen la sang cap als ventricles. 

SÍSTOLE VENTRICULAR:  
Els ventricles es contrauen i la sang surt per les artèries.  

DIÀSTOLE GENERAL:  
La musculatura es relaxa i les cavitats s’omplen de  sang, primer les aurícules i després els 
ventricles.  
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MALALTIES DEL COR   
 

 

 

 

 

 

 

FONT: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronary_arterial_circulation_-_es.svg 

Angina de pit: 
És més lleu que un infart i no arriba a provocar la mort de cèl·lules del miocardi. 

 
 
 
 
 
Infart de miocardi:   
L’infart de miocardi és el quadre clínic produït per la mort d’una porció del múscul 
cardíac que es produeix quan s’obstrueix completament una artèria coronària. Quan 
es produeix l’obstrucció se suprimeix l’aportació de sang. Si el múscul cardíac li falta 
oxigen durant massa temps, el teixit d’aquesta zona mora i no es regenera. 
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INFART DE MIOCARDI:  
OBSTRUCCIÓ  EN UNA ARTÈRIA CORONÀRIA QUE 
IMPEDEIX LA CIRCULACIÓ DE LA SANG  

ANGINA DE PIT:  
ESTRETOR EN UNA ARTÈRIA CORONÀRIA PERÒ  QUE 
ENCARA PERMET CIRCULAR UNA MICA DE SANG 
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LA SANG 
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PLASMA SANGUINI:  
Líquid de color grogós format per aigua (91%) i 
diverses substàncies dissoltes (proteïnes, lípids, 
glúcids, sals minerals, urea…) 

GLÒBULS VERMELLS, EROTRÒCITS O 
HEMATIES: 
El seu citoplasma és ple d’hemoglobina, proteïna 
responsable del transport de l’oxigen i del color d e 
la sang.  
Són els més abundants i no tenen nucli. 

PLAQUETES O TROMBÒCITS: 
La seva funció consisteix a evitar les hemorràgies.  
Són les més petites de totes i no tenen nucli. 

GLÒBULS BLANCS O LEUCÒCITS: 
La seva funció és defensiva (immunitària). 
Són veritables cèl·lules amb nucli esfèric o en forma 
de rosari i són les menys abundants. 
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         FUNCIONS DE LA SANG 

 

TRANSPORTADORA: 

Transporta els nutrients des de l’aparell digestiu i els pulmons fins a les cèl·lules i 

s’emporta els productes de rebuig fins als ronyons o els pulmons. 

La major part del diòxid de carboni es transporta dissolt en el plasma, mentre que 

l’oxigen viatja unit al ferro de l’hemoglobina dintre dels glòbuls vermells. 

DEFENSIVA: 

Aquesta funció depèn dels glòbuls blancs o leucòcits i és compartida amb el sistema 

limfàtic. Alguns leucòcits fagociten bacteris o cèl·lules estranyes o malaltes, i d’altres 

fabriquen anticossos per neutralitzar molècules alienes al nostre cos. 

CONTROL DE LAS HEMORRÀGIES: 

Les plaquetes eviten les hemorràgies, en cas de ruptura dels vasos sanguinis, 
formant un coàgul que tapa la ferida. 

 

CONTROL DE TEMPERATURA: 

Si el cos tendeix a augmentar de temperatura, s’incrementa la circulació perifèrica  i 

així la sang cedeix calor al medi extern i el cos es refrigera. 

Si la temperatura exterior és molt baixa, disminueix la circulació perifèrica i així 

s’evita perdre calor.   
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MALALTIES DELS VASOS SANGUINIS  

ARTERIOSCLEROSI: 

Consisteix en un enduriment de les artèries provocat per l’acumulació de plaques de 

colesterol a la paret interior d’aquests vasos.

 

TROMBOSI: 

És l’obstrucció d’un vas sanguini que, generalment, es produeix per una placa de 
arteriosclerosi que creix en la paret d’aquest vas. Si la placa es desprèn, es 
denomina èmbol i pot impedir l’arribada de sang a una part d’un òrgan i provocar una 
embòlia. 

 

VARIUS: 

Són dilatacions de les venes que es caracteritzen per la incapacitat d’un retorn eficaç 
de la sang al cor. 

Es produeixen per l’alteració de les vàlvules venoses. 

FONT: http://www.iml.es/varices-piernas-preguntas-respuestas.html  

HIPERTENSIÓ: 

Es presenta quan la pressió sistòlica (màxima) és superior a 15 cm de mercuri i la 
diastòlica (mínima) a 10 cm. 
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MALALTIES RELACIONADES 

AMB LA SANG 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 
 
 
 
  

9 

La majoria de les malalties de la sang tenen el seu origen en un mal funcionament de la 

medul·la òssia vermella, que és on es formen la maj oria de les cèl·lules sanguínies. 

ANÈMIA: Es produeix a conseqüència del descens de glòbuls v ermells o de la quantitat 
d’hemoglobina. La causa més freqüent és la insuficiència de ferro,  ja que és el 
component essencial perquè l’hemoglobina pugui tran sportar oxigen.  

Diferents tipus d’anèmia:  

ANÈMIA FERROPÈNICA: 
Anèmia deguda a l’absència de ferro, 
necessari per produir hemoglobina. 
 
Raons principals d’anèmia: 

- dieta pobre en ferro. 
- Incapacitat d’absorbir ferro de ls 

aliments. 
- Hemorràgies que redue ixen el 

número de glòbuls vermells de la 
sang.  

ANÈMIA MEGALOBLÀSTICA: 
- Es caracteritza per glòbuls vermells

molt grans i el seu contingut intern no 
està molt desenvolupat. Això fa que la 
medul·la òssia produeixi glòbuls.  
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ANÈMIA FALCIFORME: 
Es caracteritza per glòbuls vermell s en forma 
de mitja lluna. 
Aquesta anèmia està causada per un tipus 
anormal d’hemoglobina anomenada
hemoglobina S.  
No existeix cura de la malaltia.  
 
Es recomana repòs al llit per minimitzar el 
consum d’energia i la demanda d’oxigen 
durant le s crisis.  

ANÈMIA PER DEFICIÈNCIA D’À CID
FÒLIC: 
La deficiència d'àcid fòlic a la sang, pot 
causar un tipus d'anèmia coneguda com 
anèmia megaloblàstica  (perniciosa). 
L'àcid fòlic és  requerit per a la 
producció de glòbuls vermells normals. 
 
Factors de risc: dieta no equilibrada amb 
falta d’àcid fòlic , ingesta d’alcohol, 
celíacs, persones amb càncer.  

ANÈMIA HEMOLÍTICA: 
Els glòbuls vermells de la sang es 
destrueixen més ràpid del que la medul·la 
òssia pot produir-los. 
Tipus: 
 
-intrínseca: destrucció dels g lòbuls 
vermells a causa d'un defecte en aquests.
Viuen menys temps que els normals. 
 
-extrínseca: els glòbuls vermells es 
produeixen sans però més tard són 
destruïts en quedar atrapats a la melsa, 
destruïts per una infecció o destruïts per 
fàrmacs que poden afectar els glòbuls 
vermells.  

ANÈMIA DE COOLEY: 
És un trastorn hereditari que afecta l a 
producció d’hemoglobina normal. Aquesta
anèmia està causada per mutacion s en la 
cadena beta de la molècula 
d’hemoglobina. 
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LEUCÈMIA: 
És un tipus de càncer que afecta la medul·la 
òssia o els ganglis limfàtics. Es manifesta per 
l’augment del nombre de glòbuls blancs a la 
sang, que, a més, són incapaços de lluitar 
contra les infeccions.  

També es produeix una disminució del 
nombre de glòbuls vermells i de plaquetes.  
 
Tractament: transplantament de medul ·la 
òssia. 
 

HEMOFILIA: 
És una malaltia hereditària en què les 
persones que la pateixen no poden (o els 
costa molt) coagular la sang en cas 
d’hemorràgia o bé pateixen hemorràgies 
espontànies.  

Les plaquetes són les encarregades d’iniciar 

el procés de coagulació. Però perquè 

aques ta es produeixi d’una manera normal 

es necessita la col·laboració de dotze 

substàncies diferents, anomenades factors 

de coagulació. Al plasma dels hemofílics hi 

falta algun d’aquests factors, de manera que 

la coagulació és molt lenta. 

 
Tractament: injectar el factor de coagulació 
defectuós en cas que la persona afectada 
pateixi una hemorràgia. 
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  SISTEMA LIMFÀTIC 

El sistema limfàtic és complementari a l’aparell circulatori i és construït per una xarxa 
de conductes molt prims (vasos limfàtics) que s’estenen per tot l’organisme i dins 
dels quals circula un líquid (limfa). Al llarg d’aquesta xarxa de conductes hi ha una 
mena de nòduls (ganglis limfàtics) de la mida d’un pèsol que filtren i depuren els 
productes que arrossega la limfa. Aquest líquid és, finalment, abocat a la circulació 
sanguínia de retorn cap al cor.   
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LIMFA: 
És un líquid similar a la sang, però que 
conté menys proteïnes i no té glòbuls 
vermells ni plaquetes. 
 

VASOS LIMFÀTICS: 
Són semblants a les venes (també tenen 
vàlvules per impedir que la limfa reculi), 
però són més permeables i tenen els 
extrems tancats. Els vasos limfàtics 
acaben desembocant en dos conductes de 
més diàmetre, el canal toràc ic i la gran 
vena limfàtica, que aboquen, finalment, el 
seu contingut al torrent sanguini. 
 

GANGLIS LIMFÀTICS: 
Són uns nòduls distribuïts per tot el cos, 
però que es concentren en determinats 
punts com regió inguinal, les axil·les i el 
coll. 
 
Funcions:  
Filtrar la limfa eliminant les cèl·lules i el s 
productes estranys. 
Fabricar un tipus de leucòcits, el s 
limfòcits, que tenen funció immunitària. 
 

FUNCIONS DEL SISTEMA LIMFÀTIC:  
-Funció defensiva. 
-Renovar la quantitat de líquid
intercel·lular que envol ta las 
cèl·lules. 
-Transportar la major part dels
greixos des dels intestins fins a l 
torrent sanguini. 
 

http://biologia.laguia2000.com/biologia/sistema-linfatico 

 

http://www.vfe3eso.blogspot.com.es/2010/03/laltre-sistema-circulatori.html 
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  CONCLUSIONS 

A la societat actual s’observa que la població té hàbits en alguns aspectes poc 

saludables que poden ser un factor determinant per desenvolupar certes malalties. 

 

L’estudi de l’aparell circulatori (el cor, els vasos sanguinis, la sang, el pulmó i el 

ronyó) ha permès reflectir les diferents funcions que realitzen i ens permet veure 

diferents malalties, com l’infart de miocardi o l’angina de pit en el cor; 

l’arteriosclerosi, la trombosi, les varius o la hipertensió als vasos sanguinis; i 

l’anèmia, la leucèmia o l’hemofília a la sang. 

 

El treball vol contribuir a donar a conèixer tots aquests elements mitjançant el 

dossier escrit i mitjançant maquetes complementàries i prendre consciència dels 

bons hàbits per a una salut millor. 
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