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MÚSCULS: ESTRUCTURA I FUNCIÓ 

 

 
En aquesta activitat, estudiareu l'estructura i funció del múscul esquelètic. Es 
tracta de respondre les preguntes després d'observar les animacions o 
activitats interactives sobre el treball muscular que acompanya aquesta 
activitat. 

1. Feu servir les animacions següents per explicar la relació entre: múscul, 
fibres musculars, miofibril·les, filaments d'actina i miosina i sarcòmer. Poseu 
nom a les estructures del diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de 
http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_campbell_biology_6/cipl/ins/49/HTML/source/73.h

tmlAnimations 

Muscle Structure and Contraction  
PhysioViva Educational Animations 

Muscle Contraction  
Thompson Brooks/Cole 

http://www.physioviva.com/movies/muscle_struc-func-human/index.html
http://www.brookscole.com/chemistry_d/templates/student_resources/shared_resources/animations/muscles/muscles.html
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2. En el diagrama que teniu a continuació es mostren dos sarcòmers en posició 
de relaxació. Fent servir l'animació següent responeu les qüestions que teniu a 
continuació: 

 

 

 Dibuixeu al diagrama com serien els dos sarcòmers representats en 
posició de contracció. 

 

 Etiqueteu els diagrames, indicant: actina, miosina i sarcòmer. 

 Poseu nom a les zones i bandes del sarcòmer. 

 Expliqueu per què varia l'amplada de les bandes, visibles en 
micrografies de músculs esquelètics, quan el múscul es contreu. 

 

Sarcome Contraction  
The McGraw-Hill Companies, Inc. 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter10/animation__sarcomere_contraction.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter10/animation__sarcomere_contraction.html
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3. Consulteu la següent animació i feu les activitats proposades: 

 

   

 Utilitzeu l'animació següent per explicar per què el calci és essencial 
per a la contracció dels músculs. 

 Completeu el diagrama que hi ha a continuació sobre el desplaçament 
de les proteïnes actina i miosina utilitzant l'animació i la descripció del 
vostre llibre. 

 

 

o  

Breakdown of ATP and Cross-Bridge Movement During Muscle Contraction  
The McGraw-Hill Companies, Inc. 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter10/animation__breakdown_of_atp_and_cross-bridge_movement_during_muscle_contraction.html
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o Es donen els codis de colors per a cada molècula implicada en el 
cicle. Feu servir els colors indicats en el primer diagrama i 
continueu fent servir sempre el mateix codi. 

o Escriviu notes als requadres del diagrama que expliquin què està 
passant a cada etapa. 

o Afegiu una fletxa a l'etapa correcta del diagrama per mostrar la 
direcció del moviment dels filaments d'actina. 

 


