
Funcions de relació

La funció vital dels estímuls i les respostes.



Integració dels organismes amb el medi

La funció de relació permet als éssers vius rebre informació del medi.



Integració dels organismes amb el medi

Estímul: La informació que reben els organismes i que provoca una resposta. 



Integració dels organismes amb el medi

Estímul intern: «prové» de l'interior. Exemples: set, gana, mareig.

Estímul extern: prové de l'entorn. Exemples: sorolls, olors, imatges, un cop.



Integració dels organismes amb el medi

La resposta forma part de la funció de relació.

Pot ser senzilla o complexa.



Integració dels organismes amb el medi

Comportament: seqüència d'accions, provocada per un estímul que origina una 
resposta concreta.



Integració dels organismes amb el medi

Òrgans efectors: produeixen la resposta als éssers vius.



Integració dels organismes amb el medi

Dos tipus de respostes:

- Moviment: els efectors són els músculs.

- Producció de substàncies: els efectors són les glàndules. Produeixen 
secrecions.



Funció de relació amb les plantes

Les plantes també detecten estímuls i elaboren una resposta.



Funció de relació amb les plantes

Principals estímuls:
- Intensitat de llum.

- Presència d'aigua.

- Força de la gravetat.

- Contacte. Llum i 
gravetat



Funció de relació amb les plantes

Les principals respostes als estímuls a les plantes:

- Tropismes: canvis en la direcció de creixement.

- Nàsties: petits moviments d'una part de la planta.



Funció de relació amb les plantes

Tropismes positius: creixement en direcció a l'estímul.

Tropismes negatius: creixement allunyant-se de l'estímul.



Funció de relació amb les plantes

Tropismes:
- Fototropisme: l'estímul és la llum. Tiges i fulles, positiu; arrels, negatiu.

 



Funció de relació amb les plantes

Tropismes:
- Geotropisme: l'estímul és la força de la gravetat. 
Arrels, positiu. Tiges, negatiu.

 



Funció de relació amb les plantes

Tropismes:
- Higrotropisme: l'estímul és la humitat. Arrels, positiu. 
 



Funció de relació amb les plantes

Tropismes:
- Haptotropisme: l'estímul és el contacte. Per exemple circells de la mongetera. 



Funció de relació amb les plantes

Nàsties:
- Fotonàstia: l'estímul és la llum. Per exemple flors que s'obren i es tanquen en 
funció de la llum (o foscor).

- Haptonàstia: l'estímul és el contacte. Per exemple trampes de plantes 
insectívores.



Detecció d'estímuls en els animals

Nervis



exercicis

2 pàgina 38) Relaciona les tres columnes:
Glàndula mamària saliva brossa a l'ull

Glàndules resinoses llàgrimes succió del mugró

Llagrimal resina un plat apetitós



exercicis

2 pàgina 38) Relaciona les tres columnes:
Glàndula mamària saliva brossa a l'ull

Glàndules resinoses llàgrimes succió del mugró

Llagrimal resina un plat apetitós



exercicis

2 pàgina 38) Relaciona les tres columnes:

Òrgan efector: Secreció: Estímul:

Glàndula mamària Llet materna succió del mugró

Llagrimal llàgrimes brossa a l'ull

Glàndules resinoses resina Cèl·lules secretores de resina

Glàndula salival saliva un plat apetitós



exercicis

3 pàgina 38) Explica la diferència entre:

a) un tropisme i una nàstia.

b) Un tropisme positiu i un tropisme negatiu.

c) La fotonàstia i l'haptonàstia.



exercicis

3 pàgina 38) Explica la diferència entre:

a) un tropisme i una nàstia.

Un tropisme és un canvi en la direcció del creixement del vegetal provocat per un 
estímul. La nàstia és un moviment del vegetal.

El moviment de la planta per un tropisme és pel creixement, mentre que per la 
nàstia una part de la planta es mou realment i per tant l'efecte és molt més ràpid.



exercicis

3 pàgina 38) Explica la diferència entre:

b) Un tropisme positiu i un tropisme negatiu.

El tropisme positiu és el creixement del vegetal en direcció a l'estímul, mentre que 
el tropisme negatiu és en direcció oposada a l'estímul.



exercicis

3 pàgina 38) Explica la diferència entre:

c) La fotonàstia i l'haptonàstia.

La fotonàstia es diferencia de l'haptonàstia pel tipus d'estimul que provoca el 
moviment al vegetal. En el cas de la fotonàstia l'estímul és la intensitat de la llum, 
mentre que l'haptonàstia està relacionada amb el contacte.



Detecció d'estímuls en els animals

Els receptors són les estructures especialitzades que detecten els estímuls en els 
éssers vius.



Detecció d'estímuls en els animals

Molts receptors d'estímuls externs 
estan agrupats en els òrgans dels 
sentits.



Detecció d'estímuls en els animals

Receptors d'estímuls químics: són sensibles a algunes substàncies químiques:
- Sentit del gust.
- Sentit de l'olfacte.



Detecció d'estímuls en els animals

Els receptors d'estímuls químics es situen:
- en els vertebrats: a la llengua i a la cavitat nasal.

- en molts invertebrats: a les antenes, a les potes i també a la boca.
 



Detecció d'estímuls en els animals

Receptors d'estímuls lluminosos: Sensibles a la llum.



Detecció d'estímuls en els animals

Els receptors d'estímuls lluminosos més complexos: 

- als vertebrats i alguns mol·luscs, els ulls semblants a una càmera 
fotogràfica.

- als insectes, els ulls compostos, formats per molts petits ulls independents.



Detecció d'estímuls en els animals

Receptors d'estímuls tèrmics: detecten variacions de temperatura en el medi.



Detecció d'estímuls en els animals

Receptors d'estímuls mecànics: sensibles a canvis de la pressió o a vibracions 
transmeses per l'aigua o l'aire.



Detecció d'estímuls en els animals

Receptors d'estímuls mecànics: 
- Tacte: distribuït per tot el cos en diverses estructures especialitzades.

- Oïda: l'òrgan de l'oïda està dissenyat per amplificar les vibracions de l'aire. Els 
receptors capten la vibració del líquid de l'oïda interna.



exercicis

5 pàgina 41) Classifica els diferents receptors en quatre grups, segons el tipus 
d'estímul a què són sensibles: la línia lateral, l'ull compost, les fossetes, el gust, 
l'ull en càmera, l'oïda, el tacte, l'olfacte.

36 pàgina 47) Completa la taula indicant on es troben, en els animals que 
s'indiquen, els receptors capaços de detectar els diferents tipus d'estímuls. 

Típus d'estímuls: Animals: Gat Grill Cargol Peix
Mecànic
Lluminós
Químic



exercicis

5 pàgina 41) Classifica els diferents receptors en quatre grups, segons el tipus 
d'estímul a què són sensibles: la línia lateral, l'ull compost, les fossetes, el gust, 
l'ull en càmera, l'oïda, el tacte, l'olfacte.



exercicis

5 pàgina 41) Classifica els diferents receptors en quatre grups, segons el tipus 
d'estímul a què són sensibles: la línia lateral, l'ull compost, les fossetes, el gust, 
l'ull en càmera, l'oïda, el tacte, l'olfacte.

Receptors d'estímuls químics: el gust, l'olfacte.

Receptors d'estímuls lluminosos: l'ull compost, l'ull en càmera

Receptors d'estímuls tèrmics: les fossetes, 

Receptors d'estímuls mecànics: La línia lateral, l'oïda, el tacte



exercicis

36 pàgina 47) Completa la taula indicant on es troben, en els animals que 
s'indiquen, els receptors capaços de detectar els diferents tipus d'estímuls. 

Típus d'estímuls: Animals: Gat Grill Cargol Peix
Mecànic
Lluminós
Químic



exercicis

36 pàgina 47) Completa la taula indicant on es troben, en els animals que 
s'indiquen, els receptors capaços de detectar els diferents tipus d'estímuls. 

Típus d'estímuls: Animals: Gat Grill Cargol Peix

Mecànic Cos Potes Banyes Línia lateral

Lluminós ulls ull compost Banyes ulls

Químic nas, boca, Antenes Boca,
llengua  antenes orificis nasals



La comunicació entre els receptors i els efectors

En els animals, els òrgans de coordinació de la funció de relació són:
- El sistema nerviós.

- El sistema hormonal.



La comunicació entre els receptors i els efectors

- El sistema nerviós:

Està constituït pels centres 
nerviosos i els nervis.

És el responsable de la 
consciència, el raonament, 
la memòria.



El sistema nerviós

Les principals cèl·lules del sistema nerviós són les neurones.



El sistema nerviós

Els centres nerviosos en els 
vertebrats: 

Encèfal (cervell, cerebel, bulb raquidi) 

i 

medul·la espinal.



El sistema nerviós

Els nervis: comuniquen els 
centres nerviosos amb els 
òrgans.



El sistema nerviós

- nervis sensitius: porten els missatges des dels receptors fins als centres 
nerviosos.

- nervis motrius: porten els missatges des dels centres nerviosos fins als 
òrgans efectors (músculs i glàndules).



El sistema nerviós

Funcionament del sistema nerviós:



exercicis

9. pàgina 42. Quina diferència hi ha entre un nervi motriu i un nervi sensitiu?



exercicis

9. pàgina 42. Quina diferència hi ha entre un nervi motriu i un nervi sensitiu?

El nervi motriu transmet el senyal nerviós des dels centres nerviosos fins al 
múscul. 
Mentre que el nervi sensitiu transmet el senyal nerviós des dels receptors 
d'estímuls fins als centres nerviosos.



exercicis

10. pàgina 42. Per què si el nervi que arriba a un òrgan es danya, aquest òrgan 
perd totalment o parcialment les seves funcions?



exercicis

10. pàgina 42. Per què si el nervi que arriba a un òrgan es danya, aquest òrgan 
perd totalment o parcialment les seves funcions?

Perquè els centres nerviosos no els poden transmetre cap senyal.

Per exemple, si a un múscul no els arriba cap senyal nerviós, aquest no es 
contrau.



El sistema hormonal

Està format per un conjunt de glàndules 
distribuïdes per tot el cos.

Per exemple: el Pàncrees, les glàndules 
suprarenals, la tiroides.



El sistema hormonal

Actua mitjançant unes substàncies químiques, les hormones, que es distribueixen 
per l'organisme mitjançant la sang. 



El sistema hormonal

Quan l'hormona arriba als òrgans, s'activa la resposta.



La coordinació

Comparació del sistema nerviós amb el sistema hormonal.

Sistema nerviós Sistema hormonal

Via utilitzada nervis sang

Sistema de 
transmissió

Senyal nerviós hormones

Velocitat de la 
resposta

ràpida «lenta»

Durada de la 
resposta

Resposta breu Resposta duradora

Funcions 
regulades i 
coordinades

Moviment Creixement, 
alimentar les cèl·lules,
cicles menstruals, 



Detecció d'estímuls en els animals

Nervis
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