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 E.S.O. 

U.D.: “ CONDICIÓ FÍSICA I SALUT “.                                                    
                    
EL COS HUMÀ.                                                                 (A) 
 
 El nostre cos està format per un conjunt d'elements que li donen una estructura i 
una forma que tenen la missió de sustentar-lo i de fer-lo moure. Uns d'estos elements 
són passius, els Ossos; altres són punts mòbils, les Articulacions, i altres són actius, els 
Músculs. Estos últims utilitzen l'energia produïda pel cos, es contrauen, es relaxen i 
separen els ossos. Les articulacions o punts d'unió permeten que estos es moguen. 
 
 Com veiem, els principals elements del nostre aparell locomotor són: 
 
1. Els Ossos: són elements durs que formen el 
xassís del cos humà. Les principals funcions 
són: sustentació del cos, protecció de les 
vísceres i possibilitar el moviment. 
    Hi ha diferents tipus d'ossos ( llargs, curts i 
plans ) i al conjunt de tots els ossos se li 
denomina Esquelet. El nostre cos té  
206 ossos. 
 

 

 

                                                                                          
2. Les Articulacions: l'esquelet té punts d'unió 
mòbils ( colze, genolls,..). Són els punts en què 
dos ossos es troben. Estes fan que l'esquelet no 
siga una peça rígida. Ens permet doblegar 
(flexió), estirar (extensió) i girar (rotació) 
l'esquelet. 
  Elements d'una articulació:                                                                   
- Cartílags: recobreixen els extrems dels                  
ossos.                                                                               
- Càpsula articular: embolica l'articulació 
Per fora. 
- Lligaments : lliguen els ossos entre si i els 
mantenen units. 
 

 
 
3. Els músculs: en el nostre cos hi ha moltes 
classes, i amb funcions diferents. Els que 
serveixen per a mobilitzar l'esquelet es criden 
esquelètics. 
Com veus en el dibuix, els músculs es poden 
dividir en tres parts: una central o ventre i dos 
porcions extremes denominades tendons, per 
mitjà de les quals d' enganxen a l'os. 
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 E.S.O. 
U.D.: “ CONDICIÓ FÍSICA I SALUT “.                                                    
                    
EL COS HUMÀ.                                                                 (B) 
 
PRINCIPALS MÚSCULS DEL COS HUMÀ: 
 
 Els músculs esquelètics són uns 600, però no tots es mouen. Alguns d'ells 
s'agrupen formant el que denominarem grups musculars i es coneixen per un sol nom. 
Ara coneixeràs els principals músculs de l'aparell locomotor, i perquè els veges millor els 
hem dividit en : 
 
 
              MÚSCULS CARA ANTERIOR                                   MÚSCULS CARA POSTERIOR 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                           Isquiotibials (Semitendinós, semimembranós i bíceps crural)                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                


