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L'aparell circulatori està format pel cor i els vasos sanguinis. El cor impulsa la sang 

pels vasos sanguinis, que recorren tot el cos. 

La funció principal de la circulació és el transport de substàncies mitjançant la sang 

perquè un organisme realitzi les seves activitats vitals. 

LA SANG 

La  sang és un líquid vermell que recorre tot el  cos impulsada pel cor. Ella recull 

l’oxigen dels pulmons i els nutrients de l’intestí prim per distribuir-los entre totes les 

cèl·lules. Després fa la recollida del diòxid de carboni per a la seva eliminació. Els 

components  de la sang són les cèl·lules sanguínies (els glòbuls vermells, els glòbuls 

blancs i les plaquetes) i el plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Glòbuls Vermells 
També anomenats hematies. Són les cèl·lules més nombroses de la sang. 
S'encarreguen de transportar l'oxigen des dels pulmons fins a la resta dels 
teixits. La proteïna que es troba a l'interior i que lliga l'oxigen es diu 
hemoglobina. L'hemoglobina és vermella i dóna aquest color a la sang. 

  

  

 

 

Glòbuls blancs 
També reben el nom de leucòcits. S'ocupen de defensar l'organisme contra 
l'atac de bacteris, virus i fongs. 
 
Plaquetes 
També reben el nom de trombòcits. Són fragments cel·lulars que participen 
en la protecció de la paret dels vasos sanguinis i produeixen diverses 
substàncies que ajuden a la cicatrització de les ferides. 

  

 

 

El plasma 
És la part líquida de la sang i és molt ric en proteïnes (la més important és 
l’albúmina). 
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EL COR 

El cor és el principal òrgan de la 

circulació de la sang que 

s’encarrega de bombar la sang i 

fer-la circular per les venes.  

En cada batec es poden distingir 

dos moviments que es diuen 

sístole i diàstole, el sístole és quan 

el cor s’infla i el diàstole és quan el 

cor és relaxa. El cor és un múscul 

de la mida del puny situat entre els 

pulmons. Gràcies al seu moviment 

de contracció i dilatació, fa circular 

la sang pels vasos sanguinis. Cada 

cicle correspon a un batec i el cor, 

en condicions normals, batega entre 60-80 vegades per minut. 

El cor té quatre cavitats: les dues superiors s'anomenen aurícules i les dues inferiors 

ventricles. La sang entra per les aurícules, passa als ventricles, i aquests l'expulsen 

amb força cap a l'exterior. 

En el cos hi ha dos circuits sanguinis diferents, el 

pulmonar i el general. 

 En 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.  

 En 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. 
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ELS VASOS SANGUINIS 

Els vasos sanguinis constitueixen un sistema de tubs tancats que transporten sang a 

totes les parts del cos i la retornen al cor. Hi ha tres tipus de vasos diferents: les 

artèries, les venes i els capil·lars sanguinis. 

LES ARTÈRIES 

Són vasos sanguinis que transporten sang oxigenada i aliment des del cor fins als 

teixits del cos. L’excepció és l'artèria pulmonar, que porta sang poc oxigenada als 

pulmons. L'artèria més gran del cos és l'aorta, que surt del ventricle esquerra. Les 

artèries són uns conductes musculars i elàstics, que han de transportar sang sota 

una gran pressió produïda pels batecs del cor.  

LES VENES 

Són vasos sanguinis que transporten sang poc oxigenada cap a l'aurícula dreta, amb 

quatre excepcions, les quatre venes pulmonars que porten la sang oxigenada dels 

pulmons cap l'aurícula esquerra. Les grans venes són la cava inferior i la superior. 

Les venes són menys nombroses que les artèries, per tant suporten una pressió 

inferior. 

ELS CAPIL·LARS SANGUINIS 

N'hi ha com uns 10.000.000.000 microscòpics capil·lars pels quals hi ha un trànsit de 

substàncies (fluïts, nutrients, rebuigs) entre la sang i les cèl·lules dels teixits.  

ELS GRUPS SANGUINIS 
  
  

S'han descrit quatre combinacions essencials d'eritròcits i plasma, que defineixen 
els quatre grups sanguinis que es coneixen amb les lletres O, A, B i AB. 

 

 

 

 

En les transfusions, tant el donant com el receptor han de pertànyer al mateix grup 
sanguini. 
 

Grup A Rh+ 37 % Grup AB Rh+ 3 % 

Grup A Rh- 9 % Grup AB Rh- 0,5 % 

Grup B Rh+ 6 % Grup O Rh+ 35 % 

Grup B Rh- 1,5 % Grup O Rh- 8 % 

 
 

 



 
Generalitat de Catalunya 

Escola Mare de Déu de Montserrat 
Castellbisbal 

 

Aquí tens un mapa conceptual de l’aparell circulatori: 
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ACTIVITATS 

1. Completa al teu quadern aquestes frases: 

 

plasma cèl·lules 

sanguínies 

plaquetes glòbuls vermells venes 

glòbuls 

blancs 

cor vasos sanguinis artèries capil·lars 

 

 La sang circula pel cos a través dels __________________, És impulsada pel 

___________________. 

 Els vasos sanguinis son de tres tipus: les ______________, que porten la sang 

del cor cap a altres parts del cos, les ______________, que porten la sang cap al 

cor, i els _________________, que uneixen les artèries i les venes. 

 La sang està formada pel _____________ i per les _________________. 

 Hi ha tres tipus de cèl·lules sanguínies: els __________________, els 

________________ i les ___________________. 

 

2. Escriu cinc itineraris diferents que por fer una gota de sang des que surt del cor 

pel ventricle esquerre fins que torna al cor per l'aurícula dreta. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. Relaciona els components de la sang amb la seva funció: 

 

Plasma 

Glòbuls vermells 

Glòbuls blancs 

Plaquetes 

  

  

  

  

 Protegir els cos dels microorganismes 

 Coagular la sang quan es produeix una ferida 

 Transportar substàncies nutritives simples 

 Transportar oxigen i diòxid de carboni 

 

4. Ordena les fases dels moviments del cor. Considera que la primera fase és 

aquella en què el cor està buit de sang: 

 

 

 

5. Contesta aquestes preguntes: 

 Què passa amb la sang del cor quan es contreuen les aurícules? 

___________________________________________________________________ 

 D'on ve la sang que entra a les aurícules? 

___________________________________________________________________ 

 Què passa amb la sang del cor quan es contreuen els ventricles? 

___________________________________________________________________ 

 On va la sang que surt dels ventricles? 

___________________________________________________________________ 
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6. En aquest esquema de 

l'aparell circulatori.  

 Pinta de vermell la sang rica 

en oxigen.  

 I de blau la sang pobra en 

oxigen.  

 Després contesta les 

preguntes següents: 

 

 

 

 Totes les artèries porten sang oxigenada?  

___________________________________________________________________ 

 Totes les venes porten sang pobra en oxigen? 

___________________________________________________________________ 

 En quin tipus de vas sanguini l'oxigen passa de la sang a les cèl·lules del voltant 

i el diòxid de carboni de les cèl·lules passa a la sang? 

___________________________________________________________________ 

 A quin òrgan la sang recull les substàncies nutritives que després reparteix per 

tot el cos? 

___________________________________________________________________ 

 A quins òrgans es filtra la sang de les substàncies residuals que li proporcionen 

les cèl·lules? 

___________________________________________________________________ 

 A quins òrgans la sang recull oxigen i es desprèn el diòxid de carboni? 

___________________________________________________________________ 
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7. Compta les pulsacions del teu cor en aquestes situacions: 

 Quan estàs assegut. 

 Quan estàs dret. 

 Després de pujar i baixar les escales de l'escola dos cops. 

Raona el motiu d'aquestes diferències. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Contesta aquestes preguntes a partir de l'esquema de l'aparell circulatori: 

 Quina és la funció de l'aparell circulatori?  

___________________________________________________________________ 

 Quins òrgans el formen? 

___________________________________________________________________ 

 Quina és la funció del cor? 

___________________________________________________________________ 

 Quins tipus de vasos sanguinis hi ha? 

___________________________________________________________________ 

 Per on circula la sang?  

___________________________________________________________________ 

 De què està formada? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


