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 Microscopi →Instrument òptic→parts→mecànica→ suport de la part òptica 

→ parts→PEU→el manté en vertical 

→PLATINA→per col·locar la preparació a observar 

→BRAÇ→per on s’agafa 

→CARGOLS→macromètric→enfocament groller mitjançant  

 el moviment de la platina o el tub 

→micromètric→ enfocament fi. 

→òptica →font d’iluminació→dirigeix la llum 

→portafiltres→per posar filtres que permetin millor l’observació 

→diafragma iris→regula la quantitat de llum 

→condensador →conjunt de lents que focalitzen la llum. 

→objectius→muntats en el revòlver →nºvegades d’augments X 

→ocular →enfocament amb l’ull humà. 

Unitats de mesura 

nom símbol equivalència 

Micròmetre µm 1 mm = 1000 µm 

Nanòmetre nm 1 µm = 1000 nm 

angstrom Å 1 nm = 10 Å 

Història →s. XVII→Robert Hooke→parla de petitíssims compartiments trobats en una fina làmina de suro i que li  

de la    recordaven les petites cel·les que construeixen les abelles en un rusc. 

  →les va anomenar cèl·lules. 

teoria →s.XIX→ Scheleiden (botànic) i Schwann (fisiòleg)→teoria cel·lular→les plantes i els animals són  

cel·lular    constituïts per una o més unitats fonamentals, les cèl·lules. 
  →Rudolph Virchow (biòleg)→completa la teoria dient que cada cèl·lula prové d'una altra cèl·lula. 

 →actualment→ unitat anatòmica de tots els éssers vius, ja que tots estan constituïts per una o més 

cèl·lules (a excepció del virus) →nutrició→obtenció de matèria i energia 

   → unitat de funcionament dels éssers vius →relació  

    →duu a terme les funcions bàsiques →reproducció 

  → unitat d'origen→ cada cèl·lula procedeix d'una altra preexistent, per divisió d'aquesta. 

Estructura →membrana cel·lular o plasmàtica →capa que embolcalla a la cèl·lula 

Cel·lular   →constituïda→bicapa de lípids amb insercions de proteïnes. 

 →funcions→dóna forma i permet que la cèl·lula es mogui.  

→rep els estímuls externs. 

→selectivament permeable→controla entra i 

sortida d’aliments. 
 →selecciona substàncies segons la mida i 

mantenint el medi  intern. 

 →cèl·lules vegetals→Paret cel·lular→paret exterior molt rígida de cel·lulosa. 

 →processos per →Transport passiu→sense desgast energètic 

  travessar-la → a favor del medi amb menys concentració. 

   →Difusió →simple→més ràpida quan més petita sigui la molècula i 

més gran la diferència de concentració. 

    → Òsmosi→la membrana permet el pas de l’aigua. 
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Estructura →processos per →Transport passiu 

Cel·lular  travessar-la  →Difusió facilitada →A través de canals, permet el transport de 

molècules més grans. 

   → Transport actiu→Amb consum d’energia. 

     →Pot passar a una zona amb més concentració. 

     →Es poden transportar molècules grans. 

 → citoplasma →medi cel·lular entre la membrana plasmàtica i el nucli 

  →parts →Hialoplasma→líquid viscós format per aigua en un 70-85 % i la resta són  

o citosol proteïnes, lípids, glúcids, àcids nucleics i sals minerals. 

    → s'hi realitzen reaccions químiques →composició no homogènia. 

   →Citoesquelet→apareix en totes les cèl·lules eucariotes. 

  →xarxa de fibres de proteïna →microfilaments 

     →filaments intermedis  

    →microtúbuls. 

→funció → mantenir la forma de la cèl·lula,  

    →formar pseudópodes,  

    →contraure les fibres musculars, transportar i  

 organitzar els orgànuls cel·lulars. 

 Centríol→només en cèl·lules animals 

  →estructura→grup de microtúbuls de proteïnes 

  →centrosoma→unió de dos centríols 

 →funció→mobilitat de la cèl·lula 

→Orgànuls cel·lulars→òrgans d'estructura i mida diversa amb funcions 

 especialitzades. 

→Ribosomes →Formats per proteïnes i ARN 

 →Funció→ sintetitzar proteïnes 

→Reticle endoplasmàtic→sistema membranós compost per 

 una xarxa de→sàculs aplanats,  

  →sàculs globosos o vesícules  

  → túbuls sinuosos. 

 → Tipus→rugós →estructura→format per sàculs  

    aplanats comunicats entre si. 

   →funció→ sintetitzar proteïnes per  

  mitjà dels  ribosomes de la seva  

  membrana i les distribueix. 

 →llis→estructura→Túbuls units al reticle rugós 

  →funció→sintetitzar lípids i glúcids 

→Aparell de Golgi→ estructura→Format per dictiosomes→conjunt 

  en paral·lel  de 4 a 8 sàculs, seguits 

  de vesícules de secreció. 

 →Funció→organitzador de la circulació molecular  

  procedents del reticle endoplasmàtic. 
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Estructura→ citoplasma→Orgànuls →Aparell de Golgi→Funció→transport, maduració, acumulació i 

Cel·lular cel·lulars    secreció de proteïnes 

  →Glicosidació de lípids i proteïnes. 

→Lisosomes→estructura→vesícules procedents de l’aparell de Golgi. 

 →funció→digestió dels nutrients a l’interior de la cèl·lula. 

  →vacúols →Abunden a les cèl·lules vegetals 

   →estructura→Vesícules grans constituïdes per una  

   membrana plasmàtica 

    →vacuoma→conjunt de vacúols. 

   →funció→Emmagatzemen substàncies de reserva. 

    →mitjà de transport entre orgànuls. 

  →mitocondris→estructura→poden ser esfèrics o allargats com b 

    bastonets 

    →membrana interna amb plecs o crestes 

   → funció →respiració cel·lular. 

  →cloroplast →només en cèl·lules vegetals, algues i bacteris. 

   →estructura→de color verd per què conté clorofil·la  

    →doble membrana 

    →estroma→ medi intern amb molts components 

   →funció→l’elaboració de clorofil·la 

 →nucli →situat a l’interior de la cèl·lula. 

  →parts→coberta nuclear →que el separa del citoplasma 

   →estructura→doble membrana perforada per porus 

   →funció→separa el nucleoplasma del citoplasma 

    →regula l’intercanvi de substàncies pels porus 

   →nucleoplasma→medi intern que conté el material genètic. 

  carioplasma →estructura→xarxa de proteïnes semblant al citoesquelet. 

  suc nuclear →funció→síntesi d’ARN(àcid ribonucleic)i ADN(desoxiribonucleic 

  →nuclèol→corpuscle esfèric sense membrana 

   →estructura→constituït de’ARN 

    →zones→fibril·lar 

     →granular 

   →funció→fàbrica d’ARN per a la formació de ribosomes 

  →cromatina→filaments d’ADN, tants com cromosomes tingui la cèl·lula. 

   →estructura→fibra de cromatina també anomenat collaret de perles 

   →funció→facilitar informació genètica necessària per a la síntesi d’ARN 

    →conservar i transmetre la informació genètica continguda a l’ADN 

  →cromosomes→estructures en forma de bastó que neixen amb la divisió cel·lular 

    →es formen per la condensació d’una fibra de cromatina 

    →estructura→constituïts per una fibra d’ADN molt replegada. 

    →funció→facilitar la informació genètica continguda a l’ADN de la 

    cèl·lula mare entre les seves dues cèl·lules filles. 

 

mitocondri 
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Tipus de cèl·lules segons la seva estructura i la seva evolució  

 procariota eucariota 

mida Són molt més petites que les eucariotes Més grans 

forma Esfèrica, bastó i espiral.  

Menys evolucionades→més antigues 

Variada. Poden constituir organismes 
unicel·lulars o pluricel·lulars 

estructura  paret cel·lular→coberta gruixuda per sobre de 

la membrana plasmàtica 

 sense nucli diferenciat perquè no tenen 

membrana o coberta nuclear 

 només tenen - ribosomes 

 - mesosomes→plecs interns de la 

membrana plasmàtica 

 - nucleoide→regió on es condensa 

el material genètic 

 - ADN→circular, equival a un únic 

cromosoma.  

Vegetal 

 Paret cel·lular de cel·lulosa 

 Cloroplasts 
Animal 

 Membrana cel·lular 

 Orgànuls-reticle endoplasmàtic 

- Aparell de Golgi 

- Vacúols 

- Lisosomes 

- Mitocondris 

 Nucli amb un o més nuclèols dintre. 

- ADN→lineal, equival a un únic 

cromosoma. 

reproducció asexual sexual 

divisió  meiosi →bipartició  mitosi →divisió generadora de cèl·lules amb 

el mateix nombre de cromosomes 

 meiosi→ bipartició que permet una 

reproducció sexual 

 Cèl·lula eucariota 

 animal vegetal 

diferències  Membrana cel·lular de secreció 

 Vacúols petits 

 El nucli sol ser al centre 

 Té dos centríols 

 Nutrició heteròtrofa 

 

 Paret gruixuda de cel·lulosa 

 Vacúol gran que desplaça el nucli i 

emmagatzema substàncies de reserva i de 

rebuig 

 Presència de plasts que emmagatzemen midó 
i s’estimulen amb la llum, s’enriqueixen en 

clorofil·la i es converteixen en cloroplasts 

 Nutrició autòtrofa 
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FUNCIONS→ NUTRICIÓ→procés pel qual s’obté matèria i energia de l’exterior i la transforma per fer les seves activitats 

vitals o per produir la seva pròpia matèria. 

 →tipus→autòtrofa→els organismes són capaços de sintetitzar i crear substàncies 

 necessàries pel seu metabolisme a partir de substàncies inorgàniques. 

  →fotosíntesi→procés mitjançant les substàncies inorgàniques, aigua, CO2 i  

  sals minerals es transformen en matèria orgànica per l’acció de la llum solar 

    ENERGIA LUMÍNICA 

   CO2 + H2O+ SALS MINERALS GLUCOSA + O2 

  →Respiració→els nutrients orgànics s’oxiden i s’obté l’energia que després 

    utilitza la cèl·lula a les seves activitats vitals. 

    GLUCOSA + O2  CO2 + H2O+ ENERGIA (ATP) 

   →procés contrari a la fotosíntesi 

  →heteròtrofa→producció de compostos orgànics a partir de la matèria orgànica  

  ↓ produïda per altres éssers vius, vegetals o animals. 

   respiració→en cèl·lules animals→a partir de compostos orgànics junt l’oxigen 

  cel·lular  que capten de l’aire, l’envien als mitocondris on es realitza la  

    respiració cel·lular i obtenen →CO2 que expulsem i eliminem 

      →energia que fem servir 

    Tipus→aeròbica→en presència d’oxigen 

    →anaeròbica→en absència d’oxigen →fermentació 

 →entrada de substàncies→mecanismes per → difusió →osmosi 

    travessar-la →transport actiu i passiu 

→macromolècules→endocitosi→la membrana engloba les macromolècules i 

forma vesícules que les arrosseguen a l’interior. 

 tipus→pinocitosi→quan ingereix líquids i substàncies 

 dissoltes 

  →fagocitosi→quan són partícules grans o  

  microorganismes. 

→metabolisme→conjunt de reaccions químiques que tenen lloc al citoplasma i als orgànuls de 

la cèl·lula. 

 Tipus→catabolisme→en els mitocondris→destrucció de matèria per aconseguir 

 productes més simples i obtenir energia. 

 →anabolisme→producció de matèria a partir de substàncies senzilles aprofitant 

 l’energia produïda en el catabolisme. 

→excreció→exocitosi→expulsió a través de la membrana cel·lular dels productes de 

 secreció i de substàncies residuals que s’han produït a les reaccions. 

   →es fa seguint els mecanismes per travessar-la→ difusió i transport. 

 →RELACIÓ→són les respostes que donen les cèl·lules a cada estímul 

  →varien segons els estímuls i els tipus de cèl·lules 

  →respostes→dinàmiques→la cèl·lula realitza moviments 

     → Tactismes →positiu→quan la cèl·lula es mou cap a l’estímul 

       →negatiu→quan la cèl·lula s’allunya de l’estímul 
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FUNCIONS →RELACIÓ →respostes→dinàmiques→Tropismes→quan no hi ha desplaçaments sinó una orientació cap 

a l’estímul 

   →moviment → ciclosi→moviments dels citosol o hialoplasma que 

arrosseguen els orgànuls 

     →ameboide→es desplaça per mitjà d’unes prolongacions 

(pseudòpodes) del citoplasma 

      →propi d’amebes i glòbuls blancs 

     →vibràtil→es desplaça per mitjà de cilis i flagels que són 

unes prolongacions de la membrana cel·lular 

      →cilis→curts i abundants 

      →flagels→llargs i oc nombrosos 

        →ex: espermatotozoide 

     →contràctil→moviment de l’hialoplasma en una direcció 

fixa 

   →estàtiques→enquistament→en condicions adverses(manca d’oxigen o 

nutrients)algunes cèl3lules formen una capa protectora 

que les aïlla i protegeix. 

 →REPRODUCCIÓ → es reprodueixen dividint-se en dos o més cèl·lules filles 

   →cèl·lula filla→rep →una part del citoplasma de la mare 

    →còpia completa d l’ADN 

   →en els éssers unicel·lulars representa la reproducció de tot l'organisme.  

   → en els éssers pluricel·lulars la divisió cel·lular permet el creixement de l'organisme, ja que 

augmenta el nombre de cèl·lules d'aquest. 

   →cicle cel·lular→comprèn des de que neix fins que es divideix i genera noves cèl·lules 

     ↓ →etapes→interfase→o etapa de no divisió 

     formes de  →mitosi→el nucli es desintegra i apareixen els cromosomes 

     divisió  → cèl·lules filles amb igual nombre de cromosomes 

      meiosi→ bipartició 

       →nova varietat dels cromosomes paterns 

Organització→unicel·lulars→molts petits formats per una sola cèl·lula que realitza totes les funcions. Ex: bacteris 

éssers vius →colònies→agrupació de cèl·lules sense especialització 

  →pluricel·lulars→senzills→ cèl·lules semblants i no especialitzades en fer una funció concreta 

      →semblants a organismes colonials 

   →complexes→cèl·lules organitzades i especialitzades en funcions determinades 

     →teixit→unió de cèl·lules semblants que fan una funció comú a l’organisme 

      →òrgan→ conjunt de teixits amb una funció concreta 

      →sistema→conjunt de varis òrgans 

  →aparell→ conjunt de varis òrgans o sistemes 


