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L’APARELL REPRODUCTOR → Conjunt d’òrgans encarregats de la reproducció. 
 → FEMENÍ → Funcions → Produir òvuls o cèl�lules sexuals. 
   → Acollir la fecundació. 
   → Desenvolupar els embrions resultants dels òvuls fecundats. 
  → parts → OVARIS→ Òrgans arrodonits, de la mida d’una ametlla, on es produeixen els òvuls. 
   → TROMPES DE FAL�LOPI → Conductes que comuniquen cada ovari amb l’úter. 
      → Recullen els òvuls que es desprenen dels ovaris. 

   → ÚTER o MATRIU→ Cavitat musculosa on es desenvolupen l’embrió i el fetus fins el moment 
de néixer. 

   → VAGINA→ Conducte musculós que comunica l’úter amb l’exterior. 
   → VULVA→ Part externa. 
    → Formada per uns plecs de la pell anomenats llavis→ Envolten els orificis de la 

vagina i la uretra. 
  → OVULACIÓ → Un ovari allibera un òvul que arriba fins a l’úter per les trompes de Fal�lopi. 
   → Si es fecunda en el camí per un espermatozoide 
    → S’implanta en la paret de l’úter 
    →Comença a desenvolupar-se l’embrió. 
   → Si no es fecunda →Es produeix la menstruació o regla. 
 → MASCULÍ → Funció→ Produir cèl�lules sexuals o espermatozoides → parts→Cap→ cèl�lula reproductora. 
      →Cua→Els dóna mobilitat. 
   →Introduir-les en l’aparell reproductor femení. 
  → Parts→ TESTICLES → Són dos òrgans arrodonits  
    → Produeixen espermatozoides de forma continuada i en grans quantitats. 
   → ESCROT→Bossa situada sota el penis que conté els testicles. 
   → CONDUCTES DEFERENTS→ Tubs que comuniquen els testicles amb la uretra. 
   → VESÍCULES SEMINALS → Al final dels conductes deferents 
   → PRÒSTATA  →Produeixen els líquids que hi ha amb els espermatozoides. 
   → URETRA → Conducte que desemboca a l’exterior mitjançant el penis. 
    → El comparteix l’aparell reproductor i l’urinari. 
   → PENIS →Òrgan extern de forma cilíndrica. 
    → El travessa la uretra. 
  → SEMEN→ Líquid format pels espermatozoides i els fluids segregats per les vesícules seminals i la 

pròstata. 
FECUNDACIÓ → És interna perquè es produeix a l’interior de l’aparell reproductor femení. 
 →Quan entra un espermatozoide a l’òvul de la dona durant l’acte sexual o coit→Introducció del penis a la vagina 

de la dona i hi diposita el semen. 
 → Els espermatozoides del semen avancen per la vagina i l’úter fins arribar a les trompes de Fal�lopi. 
 → Zigot → Quan l’espermatozoide entre en l’òvul des de les trompes de Fal�lopi. 
  → Bessons→Quan entre dos espermatozoides i fecunden dos òvuls, produint-se dos zigots. 
 → Embrió→ Quan el zigot es divideix en moltes cèl�lules. 
  → Es fixa a les parets de l’úter i s’inicia la gestació. 
GESTACIÓ →Durada aproximada de nou mesos. 
 → Fetus →Aproximadament, a partir dels tres mesos que l’embrió ja té forma humana. 
  →S’alimenta i respira de la sang de la mare, que li arriba a través de la placenta. 
 → Placenta →Òrgan que es desenvolupa a la paret de l’úter 
  → Unit al cordó umbilical. 
PART  o → Sortida del fetus a través de la vagina. 
NAIXEMENT → Després del nou mesos de gestació que el fetus s’ha format totalment. 
 → Prematur →Quan el fetus neix abans dels nou mesos de gestació. 
 → Quan neix el nadó se li talla el cordó umbilical i comença a respirar a través del seu aparell respiratori i s’alimenta 

a través del seu aparell digestiu. 
 → Llombrígol o  melic→ Cicatriu que ens queda on teníem el cordó umbilical. 
LACTÀNCIA → Després del part els pits de la mare comencen a produir llet. 
 → Llet materna →Aliment que prenen els nadons durant els primers mesos de vida. 
 → Lactància o alletament→ Temps alimentat per la llet materna que proporciona tot l’aliment i substàncies de 

defensa contra les infeccions. 
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PUBERTAT → Etapa de la vida, entre els 10 i 14 anys, que es desenvolupen els aparells reproductors dels nois i les noies. 
 →Desenvolupament→ El cos comença a prendre les formes pròpies de les persones adultes, generalment, abans 
  Físic  en les noies que en els nois. 
   → Augment general d’alçada i pes, així com de les faccions de la cara. 
   → Noies → Comencen a ovular →menstruació  
      → capacitat per reproduir-se. 
     → Caràcters sexuals secundaris→ creix el pit, s’eixamplen els malucs i creix el pèl 

al pubis i les aixelles. 
   → Nois → Comencen a produir espermatozoides→ capacitat per reproduir-se. 

    → Caràcters sexuals secundaris→ Augment de la mida del penis i dels testicles, 
veu més greu, desenvolupament de la 
musculatura i creix el pèl al pubis, les aixelles, la 
cara, el pit, les cames i els braços... 

 → Cicle menstrual → Menstruació o regla →Alliberació d’òvuls periòdicament. 
     → Durada entre 3 i 6 dies. 
     → cicle menstrual → Des del primer dia de menstruació fins al dia 

d’abans de la següent. 
      →Durada mitjana uns 28 dies, pot ser força 

irregular durant la pubertat. 
     → Pot produir molèsties i canvis d’estat d’ànim. 

    → Durant l’embaràs no es té perquè la dona deixa de produir òvuls. 
  → Menopausa →Al voltant dels cinquanta els ovaris deixen de produir òvuls i cessa la 

menstruació. 
SEXUALITAT → Funció de relació entre persones que es manifesta de maneres molt diverses. 
 → Forma de compartir sentiments, afecte i plaer. 

  → En moltes ocasions sense que la finalitat sigui la reproducció. 
 → Una altra faceta de la nostra personalitat i de com relacionar-nos i expressar-nos. 
 → S’entén de forma diferent segons la cultura, els valors i les creences de cadascú. Totes són respectables si es 

basen en el respecte als altres.  
 → Es manifesta a partir de l’adolescència, amb l’aparició de sensacions, emocions i sentiments que no havien 

experimentat fins aleshores. 
 → i Salut →Per evitar infeccions o altres malalties en els nostres òrgans sexuals cala diari dutxar-se, canviar-se 

de roba interior. 
  → En les relacions sexuals cal prendre mides per evitar contagis de malalties anomenades de 

transmissió sexual, com la sida. 
REPRODUCCIÓ → No són conceptes sinònims, sexualitat i reproducció. 
  → S’arribarà a ella segons el moment i els desitjos de les persones implicades. 
  → La maternitat i paternitat en la vida és una opció que s’ha de prendre amb responsabilitat. 
ETAPES DE LA VIDA →INFÀNCIA→Primera etapa que s’inicia amb el naixement. 
   → Depenen de la cura dels adults que els alimenten, cuiden i eduquen. 
   → Important creixement i desenvolupament del cos. 
   → Aprenentatges important com caminar, parlar, llegir i escriure. 
  → ADOLESCÈNCIA→S’inicia amb la pubertat i s’acaba als voltants dels 20 anys. 

   → A més dels canvis físics hi ha canvis psicològics, emocionals i la nostra relació amb 
la societat. 

   → Període d’independització dels adults i d’adaptació a la nova vida, amb noves 
activitats i responsabilitats. 

  → EDAT ADULTA→ El cos totalment format assoleix els seus trets definitius i màximes facultats per a 
exercir qualsevol activitat. 

   → S’assumeixen noves responsabilitats i decisions com hi pot estar la de tenir fills. 
  → VELLESA→ Darrera etapa de la vida. 
    o TERCERA→ Es caracteritza per l’envelliment dels òrgans→Hem de limitar les nostres activitats. 

   EDAT → Es gaudeix d’una gran experiència. 
    → La millor qualitat de vida ha augmenta l’esperança de vida fins edats ben avançades.

    


