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DISSECCIÓ DEL COR DE BE SIMULADA 

 

Els objectius d'aquesta pràctica són: 

1. Revisar el vostre coneixement sobre l'estructura del cor. 

2. Relacionar l'estructura del cor amb la seva funció. 

3. Localitzar i comparar l'estructura de les artèries principals que surten 
del cor amb les venes més importants que hi arriben. 

4. Observar les artèries coronàries. 

 
Completeu aquesta activitat a partir dels diagrames i fotos de la pàgina web. 
Seguiu la ruta "Actividades" → "Dissecciones" → "Corazón de cordero".  

 

 

 

 Feu un dibuix esquemàtic de les característiques externes del cor, vist 
per la cara ventral. 

 Els dos vasos gruixuts són les artèries; abandonen el cor per la part 
ventral o frontal del cor. Els de parets més primes són venes i entren al 
cor per la part superior de la cara dorsal. Podeu dibuixar les parts 
següents (i posar noms): 

o Aurícules dreta i esquerra. 
o Ventricles dret i esquerre. 
o Els quatre vasos principals. 
o Artèries i venes coronàries. 

 

 

 
Qüestions 

 
1. Per què els costats dret i esquerre se situen de forma aparentment 
equivocada? 

 
 
 

Todo corazón 
Ministerio de Educación 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon/
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2. Podeu distingir les artèries coronàries de les venes coronàries a les 
fotografies? 

 
 
3. Quina és la funció de les venes i artèries coronàries? 

 

 
4. Si es tirés aigua per l'artèria pulmonar, a través de quin vas emergiria? 

 

 
5. Què ens diu aquest fet de l'estructura interna del cor? 

 

 
6. Quin dels ventricles té la paret més gruixuda? 

 

 
7. Suggeriu perquè les parets dels ventricles tenen gruixos diferents. 

 

 
8. Per què la vàlvula que separa ventricle i aurícula dreta s'anomena 
tricúspide? Per què la vàlvula que separa ventricle i aurícula esquerra 
s'anomena bicúspide? 

 

 
9. Quina és la funció d'aquestes vàlvules? 

 

 
10. Per què les vàlvules situades a la base de les artèries aorta i pulmonar 
s'anomenen semilunars? 

 

 
11. Quina és la funció de les fibres tendinoses que estan entre les vàlvules i 
les parets dels ventricles? 



 
                                                                           Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

 3 

 
12. Identifiqueu i poseu el peu de figura explicatiu de cadascuna de les 
imatges següents: 

 

Font: imatges extretes i adaptades de 
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon/ 


