
INS. ALEXANDRE SATORRAS

CURS 2011-2120

C4.1

Els sentits



De quins sentit disposem
Els sentits ens comuniquen amb l’entorn, ens permeten 
percebre els món
1.Sentit de la vista

2.l’oïda:
1. Sentit de l'oïda
2. Sentit de l’equilibri

3.Sentits del gust 

4.Sentit  de l’olfacte.

5.La Pell
1. El sentit del tacte
2. El sentit de la pressió
3. La temperatura
4. El dolor
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1. Sentit de la vista. 
1. Què veiem?

2. Anatomia i fisiologia de l’ull.

3. Transmissió i elaboració de les imatges. 

4. Malalties comunes de la visió. 
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1. Què veiem?
� La visió ens dóna quasi la meitat de la inf que ens arriba. 

� Es pot mesurar per dos paràmetres:
� Camp visual:

� Porció d’espai a la que es pot adreçar la mirada mantenint el cap fix.

� Agudesa visual:
� Capacitat de distingir dos punts com separats quan estan molt propers. 
� Es mesura amb els optotips. 
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2. Anatomia i fisiologia de l’ull
� Globus de l’ull:

� Escleròtica.
� Coroide.

� Iris.
� Pupil·la.
� Múscul ciliar.

� Retina:
� Cons.
� Bastonets. 
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Cons i bastons les cèl·lules de la visió

� Cons:
� Visió en colors.

� Bastonets:
� Perceben la llum.
� Necessiten un derivat de la 

vitamina A. 
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Cons i bastons

1. Cilios

2. Mitocondria

3. Aparato de Golgi

4. Retículo endoplasmático

5. Ribosomas libres

6. Microtúbulos

7. Núcleo

8. Vesículas sinápticas

9. Esférula

10. Pedículo

11. Invaginaciones de la membrana

12. Cáliz

7



Medis òptics que travessa la llum:
� Còrnia. 
� Humor aquós. 
� Cristal·lí.
� Cos vitri. 
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� Porcions auxiliars de l’ull:
� Músculs oculars.
� Irrigació lacrimal.
� Protecció del globus 

ocular.
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3. Transmissió i elaboració de les 

imatges. 

� Impuls nerviós el transmet el nervi òptic. 

� Neurones van al lòbul occipital corresponent.

� S’elabora l’estímul formant la imatge sencera i es dóna un 
significat. 

� Algunes vegades ens dóna lloc a il·lusions òptiques. 
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4. Malalties més comuns de la visió.
� Conseqüència: disminució de l’agudesa visual q pot arribar a 

la ceguesa. 
� Les més freqüents:

� Miopia. 
� Hipermetropia. 
� Astigmatisme.
� Estrabisme.
� Presbícia o presbiopia. 
� Daltonisme.
� Cataractes.
� Degeneració macular de la retina. 
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Miopia:

� Anomalia de la refracció.
� Motiu: globus massa llarg i 

la imatge es forma davant 
la retina.

� Acomodació pot distingir 
allò proper, però allò
llunyà ho veu borrós. 

� Es corregeix amb lents 
còncaves.
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Hipermetropia:

� Contrària a la miopia. 
� Globus ocular massa curt i 

la imatge es forma darrere 
la retina. 

� Allò llunyà ho distingeix bé
però allò proper ho veu 
borrós. 

� Es corregeix amb lents 
convexes. 
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Astigmatisme:

� Anomalia de refracció
perquè la curvatura corneal 
no és uniforme. 

� Línies horitzontals es 
veuen borroses. 

� Es corregeix amb lents 
cilíndriques, orientades 
segons la deformació. 
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Estrabisme:
� Incapacitat dels ulls per convergir sobre el 

mateix punt.
� Si els muscles d’un ull no treballen de manera 

coordinada amb els de l’altre ull es produeix un 
estrabisme, és a dir, una desviació real dels ulls

� Convergents i divergent: són els més coneguts. 

� Tractament:
� Cirurgia: És una cirurgia segura, però els ulls 

no sempre queden perfectament alineats després 
de la primera intervenció i a vegades 
requereixen més d’una

� Ulleres: Afecten la posició al canviar la reacció
de la persona a l’enfocament

� Exercicis oculars.
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Presbícia:

� Pèrdua d’elasticitat del 
cristal·lí amb l’edat.

� Impedeix enfocar objectes 
propers. 

� Es corregeix amb lents 
convexes. 
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Daltonisme:

�Tipus de discromatòpsia 
congènita que es caracteritza per
la incapacitat de percebre un o 
dos colors, habitualment el 
vermell i el verd. 

�És una alteració genètica 
produïda per  una mutació
cromosòmica recessiva i llagada 
al cromosoma X. 

�Hi ha moltes variants.
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Cataractes:

� Opacitat del cristal·lí degut a l’envelliment. 
� Tractament: quirúrgic.
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Degeneració macular de la retina:

� Redueix l’agudesa visual, especialment del centre del camp de 
visió. 

� Freqüència i gravetat augmenten amb l’edat, però tb influeix el 
tabaquisme. 

� Manifestacions: visió tèrbola i distorsionada, amb dificultats per 
a llegir, escriure i conduir. Poden veure una taca al centre de la 
imatge. 

� Es causada per dany  als vasos sanguínis que irriguen la mácula. 
N’ha de dues menes:

� Seca els vasos sanguínissota la mácula es tornen fins i fràgils
� Humida, només  afecta un 10% de las personas amb 

degeneració macular Creixen  nous vasos anormals i fràgils a  la 
coroides.. 20



2. El sentit de l’oïda. 
1. Per què hi sentim?

2. Anatomia i fisiologia de l’oïda.

3. L’orientació en l’espai. 

4. Malalties més comuns.
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/te
rcer_ciclo/cmedio/las_funciones_vitales/la_funcion_de_
relacion/el_oido/el_oido.html
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1. Per què hi sentim?
� Sorolls estan causats per les vibracions de les molècules de l’aire 

(pressió) q l’oïda transforma en sensacions auditives. 

� Característiques:
� Intensitat:

� Amplitud de les ones de pressió.

� To:
� Depèn del nombre d’onades rebudes cada segon. 
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1. Per què hi sentim?
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2. Anatomia i fisiologia de l’oïda. 
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� Oïda externa:
� Pavelló auricular o orella
� Conducte auditiu extern. 
� Membrana timpànica. 
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� Oïda mitjana:
� Finestres coclear i 

vestibular recobertes per 
membranes. 

� Ossets:
� Martell.
� Enclusa.
� Estrep. 

� Trompa d’Eustaqui. 
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3. Orientació en l’espai. 
� Aparell vestibular. 

� Al costat de l’oïda interna. 
� Capaç de captar les acceleracions lineals i rotatòries.
� Col·laboren altres informacions com: vista, pressió cutània, 

distensió d’articulacions i lligaments...
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4. Malalties més comuns. 
� Tap de cera a l’oïda:

� Acumulació de cera al conducte auditiu. 
� Causarà sordesa més o menys intensa. 
� Causarà vertígens per irritació de la mb timpànica. 

� Otitis:
� Inflamació de la mucosa de l’oïda mitjana. 
� Causa més comuna: infeccions 
� Tractament: antibiòtic específics. 
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� Otosclerosi:
� Rigidesa de la finestra coclear, immobilitza l’estrep, per tant no 

es pot transmetre les vibracions i es perd audició. 

� Sordesa:
� Incapacitat de captar una comunicació parlada. 
� Sordeses de transmissió: lesió de les oïdes externa i mitjana.
� Sordeses de percepció: lesió coclear o nerviosa. 
� Moltes es poden corregir. 
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� Vertigen:
� Sensació de rodament de cap, acompanyada de pal·lidesa, 

sudació, taquicàrdia, basques, vòmits.
� Causes: 

� Tap de cera.
� Inflamació vestibular. 

� Lesions nervioses.
� Epilèpsia.
� Migranyes....
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3. Sentit del gust
1. Anatomia i fisiologia del gust

� Òrgans sensorials: papil·les gustatives. 

� Receptors específics per als quatres sabors:
� Dolç
� Salat
� Agre/àcid
� Amarg

� Reflex de salivació i suc gàstric. 

� Gran participació del sentit de l’olfacte. 
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2. Anatomia i fisiologia de l’olfacte.

� Receptors a la mucosa de la part superior de les fosses 
nasals: mb pituïtària. 

� Sensibilitat olfactòria varia segons edat i sexe. 

� Es provoquen reflexos diferents segons les olors. 

� “Fatigació” de les cèl·lules olfactòries. 
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4. Sentit del tacte
� Pell recobre tot el cos i orificis naturals.

� Òrgan més gran del cos: 1.5-2 m2.

� Funcions diferents. 

� Rep estímuls de:
� Tacte fi.
� Temperatura. 
� Dolor.
� Pressió.  
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� Tacte fi:
� Apreciar forma i textura dels objectes. 
� Receptors específics: corpuscles de Meissner.
� Sobretot als polpissos dels dits i punta de la llengua. 

� Temperatura:
� Receptors específics de calor (corpuscles de Ruffini) i fred (corpuscles de 

Krause). 

� Dolor:
� Terminacions lliures. 
� Tendeix a protegir el nostre organisme.

� Pressió:
� Corpuscles cutanis específics: corpuscles de Pacini. 
� Es nota per comparació amb el corpuscle veí. 
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