
 

 

L'aparell circulatori està format pel cor i els vasos sanguinis. 

- El cor és un òrgan musculós que està situat a l apart esquerra del cos, al pit, i que impulsa la 

sang cap a tot el cos. 

- Els vasos sanguinis són els conductes que transporten la sang. Tenen moltes ramificacions per 

poder arribar a totes les parts del cos. 

 

LA SANG 

La sang és un líquid vermellós que circula per l'interior dels vasos sanguinis que recorren tot el 

nostre organisme. La sang està formada pel plasma i les cèl·lules sanguínies. 

• El plasma és un líquid groguenc que transporta substàncies nutritives i substàncies de 

rebuig. Bàsicament és aigua. 

• Les cèl·lules sanguínies circulen juntament amb el plasma. N'hi ha de tres tipus:  



 

· Els glòbuls vermells. Transporten 

l'oxigen i el diòxid de carboni. També 

s'anomenen eritròcits o hematies. 

 

· Els glòbuls blancs. Combaten les 

infeccions causades per 

microorganismes. També s'anomenen 

leucòcits. 

 

· Les plaquetes o trombòcits tapen les 

ferides quan es produeix un tall a la pell 

per evitar hemorràgies. Aquest procés 

es coneix per coagulació. 

  



EL COR 

El cor és l'òrgan que impulsa la sang pels 
vasos sanguinis. 
Aquest moviment s'anomena batec.  

El cor fa contínuament dos moviments: 

• Un de contracció o sístole: el cor es 
contreu i expulsa la sang cap a les 
artèries. 

• Un de dilatació o diàstole: el cor 
s'eixampla i s'omple de sang que 
prové de les venes.  

 

A l'interior del cor hi ha quatre cavitats. 

 

 



 

 

 

ELS VASOS SANGUINIS 

Són els tubs pels quals circula la sang per tot el cos. 
N'hi ha de tres tipus: 

• Les artèries: la sang va del cor cap a la resta 
del cos. Tenen les parets gruixudes.  

• Les venes: la sang va d'arreu del cos cap al 
cor. Tenen les parets primes.  

• Els capil·lars: són vasos molt fins que 
comuniquen les artèries amb les venes. En els 
capil·lars es produeix l'intercanvi de substàncies 
entre la sang i les cèl·lules 

 



LA CIRCULACIÓ DE LA SANG 

La sang circula pels vasos sanguinis per un circuit tancat. És a dir, sempre fa el mateix 

recorregut. Això sí, sempre segueix dos recorreguts: el pulmonar i el general. 

• el circuit pulmonar: la sang va del cor als pulmons, i dels pulmons al cor. Als pulmons, la 

sang expulsa el diòxid de carboni i absorbeix 

l'oxigen de l'aire. 

• El circuit general: la sang va del cor cap a les 

diferents parts del cor (cap, extremitats, 

intestins, ronyons, etc.) i torna de nou al cor.  

En el circuit general, la sang proporciona 

substàncies nutritives i oxigen a les cèl·lules. Les 

cèl·lules transformen aquestes substàncies en 

energia, i generen substàncies residuals i diòxid de 

carboni que aboquen a la sang, la qual 

s'encarregarà d'expulsar-les del cor.  

  


