
LA FUNCIÓ DE RELACIÓ EN 
ELS ÉSSERS VIUS

•Què és?
•Com funciona?



En aquest tema treballarem



QUÈ ÉS?
EL PROCÉS

Permet als éssers vius captar 
informació del medi o del seu 
cos i respondre de la forma 
més adequada per a 
sobreviure.

Tota aquella 
informació que un 
ésser viu pot captar.

Cèl·lules receptores 
sensibles a un sols 
tipus d’estímulÒrgans capaços de 

transformar la 
informació en senyals

És la reacció que es produeix 
com a conseqüència de 
l'estímul



ÉSSERS UNICEL·LULARS

RECEPTOR SIMPLES

RESPOSTA:
 tota la cèl·lula

ameba



ÉSSERS PLURICEL·LULARS

• Cèl·lules o parts del cos especialitzades :cèl·lules receptores o òrgans 
receptores.

• Cèl·lules i òrgans especialitzats per elaborar una resposta coordinada.

• Mecanismes capaços de transmetre la informació a tot el cos.



LA FUNCIÓ DE LA RELACIÓ EN ELS ANIMALS.

CÈL·LULES I ÒRGANS 
    RECEPTORES

Aquesta funció està més desenvolupada i més complexa.

ÒRGANS DELS 
SENTITS

PARTS DEL COS EN LES 
QUALS HI HA CÈL·LULES 

RECEPTORES 
ESPECIALITZADES

Cada cèl·lula és especialista 
en captar un tipus d'estímul

Hi ha diferents òrgans 
segons les cèl·lules 
receptores.



La funció dels òrgans dels sentits.
 Els òrgans dels sentits són els encarregats d'informar el sistema nerviós. 

Són format per cèl·lules, anomenades receptors , capten estímuls.

Característiques comunes a tots els RECEPTORS:

 Capten estímuls i s'exciten. 

 Duen a terme la seva funció de manera molt específica. 

 Amplifiquen els senyals perquè un estímul petit pugui ser percebut.

 Tradueixen el senyal en un impuls nerviós, és transmès al sistema 
nerviós central.



Tipus de receptors



ESTÍMUL
CÈL·LULES 

RECEPTORES
SENYAL 

ELÈCTRIC

IMPULS NERVIÓS
Senyal elèctric que 
pot ser transmès a 
d’altres parts del cos

ÒRGANS 
COORDINEN I 

EXECUTEN 
LES 

RESPOSTES

SISTEMA NERVIÓS



SISTEMA NERVIÓS

Xarxa formada per totes 
les seues neurones 
connectades entre sí

NEURONES

Cèl·lules amb forma d’estrella 
que estan especialitzades a 
transmetre els impulsos 
nerviosos

Cèl·lules 
receptores

connectades
Òrgans 

executors

xarxa

Òrgans efectors: 
músculs i glàndules



Un sistema nerviós complex té òrgans de coordinació i nervis.

Ací teniu un esquema

Recullen impulsos nerviosos i 
els transmeten entre les 
neurones que hi ha al seu 
interior.
Preparen i coordinen els 
impulsos nerviosos que seran 
les respostes

Són cordons formats pels axons de moltes neurones que 
connecten els òrgans receptors (sensorials) amb l'òrgan de 
coordinació i l'òrgan efector (músculs)

dendrita

nucli

Cos cel·lular

axó



Com funciona aquest procés?



TIPUS DE SISTEMES NERVIOSOS SEGONS LA SEUA COMPLEXITAT.
La complexitat del sistema nerviós depèn de la complexitat de l’esser viu.



Aquells òrgans que executen la resposta, 
és a dir, realitzen una determinada acció 
quan reben un impuls nerviós

ELS MÚSCULS LES GLÀNDULES

Produeixen moviment si 
reben un impuls nerviós

Produeixen determinades 
substàncies quan reben un 
impuls nerviós
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