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El sistema nerviós

 Sistema nerviós- sistema endocrí:
 Actuen plegats al sistema neuroendocrí.
 Permet coordinar totes les activtats que es realitzen a l’interior

de l’organisme.

 Sistema nerviós- sentits.
 Sentits els hi dóna la informació necessària.
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 Permet coordinar totes les activtats que es realitzen a l’interior

de l’organisme.

 Sistema nerviós- sentits.
 Sentits els hi dóna la informació necessària.



1. Definició
 És l’encarregat de controlar i integrar totes les activitants,

tant les voluntàries com les involuntàries.
 Regula l’entrada i sortida d’informació.
 Ens relaciona amb el món exterior.
 Ordena el funcionament de la conducta

 És l’encarregat de controlar i integrar totes les activitants,
tant les voluntàries com les involuntàries.
 Regula l’entrada i sortida d’informació.
 Ens relaciona amb el món exterior.
 Ordena el funcionament de la conducta



2. Cèl·lules del sistema nerviós
 La unitat funcional és la neurona:





2. Cèl·lules del sistema nerviós
 L’impuls nerviós es transmet a través de neurotransmissors:
 Tipus:
 Ach: actua sobre músculs esquelètics i cardíacs.
 Epinefrina i norepinefrina: augmenten ritme cardíac en

cas d’estrès.
 Serotonina i dopamina: actuen al cervell i intervenen en

l’aprenentatge, atenció i la son.
 Endorfines: reforcen o atenuen la intensitat dels impulsos

nerviosos dels circuits encefàlics.
 GABA (àcid gama-aminobutíric): inhibeix sobre el SNC.
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2. Cèl·lules del sistema nerviós
 Connexions funcionals: sinapsi
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 L’agrupament de neurones que recorren juntes un trajecte
determinat per fora del SNC s’anomena nervi.



Divisió anatòmica

Sistema nerviós
central
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Cervell
Hemisferi dret
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Diencèfal
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cerebel
Hemisferi dret

3. Òrgans del sistema nerviós.
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3.1. Sistema Nerviós Central
 Format per:
 Encèfal.
 Medul·la espinal
 Cobertes de protecció

 Format per:
 Encèfal.
 Medul·la espinal
 Cobertes de protecció





3.1.1. Encèfal
3.1.1.1. Cervell

 Part més voluminosa.
 Hemisferis cerebrals.
 Percepció sensorial, emocions, moviments voluntaris, consciència i

memòria.

 Part més voluminosa.
 Hemisferis cerebrals.
 Percepció sensorial, emocions, moviments voluntaris, consciència i

memòria.





3.1.1.2.Diencèfal
 Diencèfal:
 Tàlem: ajuda a produir les sensacions, associa les sensacions amb les

emocions i interpreta un paper en el que s’anomena mecanisme d’alertar o
despertar.

 Hipotàlem: connecta SN
 i Stma endocrí
 Hipòfisi: glàndula hormonal.
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3.1.1.3. Cerebel

 Coordinació muscular, manteniment de l’equilibri i la postura.



3.1.1.4. Tronc encefalic
Format per:
 Bulb raquidi.
 Protuberància.
 Mesencèfal.

Funcions:
 Comunica l’encèfal amb la medul·la espinal.
 Regulació de la postura i to muscular.
 Regeixen funcions involuntàries de les vísceres.
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 Comunica l’encèfal amb la medul·la espinal.
 Regulació de la postura i to muscular.
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3.1. 2. Medul·la espinal
Situada dins del canal raquidi, a l’interior de

la columna vertebral.
Funcions:
Funció reflexa (Actes reflexos)
Funció de comunicació amb l’encèfal.

Situada dins del canal raquidi, a l’interior de
la columna vertebral.

Funcions:
Funció reflexa (Actes reflexos)
Funció de comunicació amb l’encèfal.
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5 parells

Nervis coccigeals
1 parell



3.1.3. Cobertes de protecció

 Ossos:
 Crani
 Columna vertebral.

 Làmines toves:
 Meninges.

 Líquid:
 Líquid cefaloraquidi.
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3.2. Sistema nerviós Perifèric.

 Nervis cranials: (12)
 Cara.
 Coll.
 Tronc.

 Nervis raquidis: (31)
 Dels espais intervertebrals al

tronc i extremitats.

 Nervis cranials: (12)
 Cara.
 Coll.
 Tronc.

 Nervis raquidis: (31)
 Dels espais intervertebrals al

tronc i extremitats.



4. Divisió funcional del sistema nerviós

Divisió funcional
Sistema nerviós
voluntari Activitats conscients

Sistema nerviós
autònom

Sistema nerviós
simpàtic

Nervis toràcics i
lumbars

Sistema nerviós
parasimpàtic

Nervis cranials i
sacres



4.1. Sistema nerviós voluntari/somàtic
 S’encarrega de les activitats conscients.



4.2. Sistema nerviós autònom
 Encarregat de les actv involuntàries.
 Es divideix en:
 Simpàtic:
 Estimula les actv d’emergència i tensió (impliquen despesa energètica)

 Parasimpàtic:
 Regulador de moltes vísceres: cor, intestí, glàndules...

 Encarregat de les actv involuntàries.
 Es divideix en:
 Simpàtic:
 Estimula les actv d’emergència i tensió (impliquen despesa energètica)

 Parasimpàtic:
 Regulador de moltes vísceres: cor, intestí, glàndules...





4.3. Funcionament.
 Tres fases:
 Recollida d’informació.
 Processament.
 Emissió de la resposta.



4.3.1. Recollida d’informació.
 Recollim estímuls:
 Externs: a través dels sentits.
 Interns.

 Les neurones sensorials/ aferents capten l’estímul i el
tradueixen a impulsos nerviosos.
 Aquestos impulsos es transmetran a neurones sensitives, que

duran la informacío a l’encèfal o medul·la espinal.
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tradueixen a impulsos nerviosos.
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duran la informacío a l’encèfal o medul·la espinal.





4.3.2. Processament.
 Els impulsos arriben a neurones de connexió que es troben

als centres nerviosos de la medul·la i encèfal.



Resposta més senzilla: acte reflex.



4.3.3. Emissió d’una resposta.
 Objectiu és adaptar-se a l’ambient i satisfer les necessitats de

l’organisme.
 Les neurones motores connectaran el SN amb músculs o

glàndules.





5. Malalties.
 Demències.
 Accidents vasculars cerebrals.
 Malaltia de Parkinson.
 Paràlisi cerebral.
 Convulsions.
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5.1. Demències.
 Deteriorament progressiu de les neurones de diferents zones

del cervell.
 Perd volum i afecta a les funcions cognitives.

 Deteriorament progressiu de les neurones de diferents zones
del cervell.
 Perd volum i afecta a les funcions cognitives.



5.1.1. Demència d’Alzheimer.
 Factors de risc:
 Edat.
 Esforç intel·lectual.
 Factors genètics.

 Fases:
 Lleu.
 Moderada.
 Greu.
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5.1.2. Tractament.
 Medicaments.
 Exercicis d’estimulació física i intel·lectual.



5.2. Accidents vasculars cerebrals.
 Afectació de neurones de l’encèfal per una manca de sang

oxigenada.
 Origen: hemorràgia, trencament d’una arteriola cerebral o

embòlia.
 A vegades pot ser transitori.
 Signes i símptomes dependirà de l’àrea afectada: afàsia,

disàrtria,pèrdua de visió...
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disàrtria,pèrdua de visió...



5.3. Malaltia de Parkinson.
 Degeneració de les neurones que es manifesta amb tremolor,

rigidesa muscular, lentitud de moviments i alteració de la
marxa.
 Malaltia lentament progressiva.
 Causa desconeguda.

 Degeneració de les neurones que es manifesta amb tremolor,
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marxa.
 Malaltia lentament progressiva.
 Causa desconeguda.



5.4. Paràlisi cerebral.
 Trastorn permanent, no progressiu, de les neurones cerebrals

que regeixen els moviments.
 Causes: maternes, traumatismes mecànics al part o manca

d’oxigen al mateix.



5.5. Convulsions.
 Esclats d’activitat anormal en un grup de neurones del

cervell, que alteren temporalment la funció de l’òrgan.
 Atacs poden ser lleugers o molt intensos.
 Epilèpsia.


