
La funció de relació: el sistema nerviós

Sistema 
nerviós

Parts

Sistema nerviós 
perifèric:  
els nervis

Sistema nerviós  
central

Funcions: rebre i transmetre informació (impulsos elèctrics).

Cos: on hi ha el nucli. 

  Axó.

  Dendrites.
Prolongacions

Funció: rep la informació, la interpreta i elabora la resposta.

Parts

Encèfal 

Medul·la espinal: transmet la informació entre els nervis i el cervell.

Sensitius: duen la informació des dels òrgans dels sentits fins a l’encèfal  
i la medul·la. 

Motors: duen les ordres de l’encèfal i la medul·la fins als músculs. 

 Cervell: controla els actes voluntaris. 

 Cerebel: coordina els moviments i manté l’equilibri. 

 Bulb raquidi: controla les funcions bàsiques involuntàries. 

Rebre informació de l’exterior  Sentits. 

Planificar la resposta  Sistema nerviós central. 

Executar la resposta  Aparell locomotor. 

Coordinar els processos interns

Està format per les neurones, 
que són les cèl·lules principals 
del sistema nerviós.

Parts

La funció de relació consisteix a

Dirigeix la funció de relació.



Moviments 
de resposta El cervell rep i interpreta la informació i emet l’ordre.

Són conscients i depenen de la nostra decisió.   Per exemple, saludar un amic.

Responen a estímuls externs o interns.

Tenen lloc de manera ràpida i involuntària. 

Responen a un estímul exterior.                                  
   Per exemple, enretirar la mà davant d’alguna  
cosa molt calenta.

Reflexos

Voluntaris
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