
CONCLUSIONS DEL GRUP CLASSE 

 

ENS ALIMENTEM 

 

La digestió  comença a la boca. Amb l’ajut de les dents triturem el menjar i amb la 
saliva, que ve de les glàndules salivals, l’ humitegem i es forma el bol alimentari . 

El bol alimentari passa per la faringe i l’esòfag. 

L’esòfag és un tub d’uns 25 cm  de longitud  que fa uns moviments  anomenats 
peristàltics  que ajuden a baixar el bol alimentari fins arribar a l’estómac. 

L’estómac és una mena de bossa envoltada per uns músculs on s’emmagatzema el 
menjar durant 3h aproximadament. A l’entrada hi ha una vàlvula que permet que 
l’aliment entri lentament.           
             

Les parets de l’estómac segueixen triturant l’aliment amb l’ajut dels sucs gàstrics  o 
enzims  i es forma una crema pastosa anomenada quim  que passa per una vàlvula  
cap a l’intestí prim.   

L’intestí prim és un tub d’uns 7 m de llargada cargolat al centre de l’abdomen. Al 
començament de l’intestí prim el quim rep el suc pancreàtic  que ve del pàncrees  i 
la bilis que ve del fetge  i es continua transformant en les substàncies(nutrients ) 
que el nostre cos necessita per a viure. 

L’aparell circulatori  absorbeix tots els nutrients a través de les vellositats 
intestinals o pelets  i la sang  els porta al fetge on s’acaben de preparar els nutrients 
per anar a tot el cos i es neteja el que no necessitem.  

Aquesta sang neta va cap al cor i des d’allà es reparteix per tot l ‘organisme  i arriba 
a les cèl·lules i teixits .  

La matèria que no podem digerir passa a l’intestí gros que és un tub ample d’un 
metre i mig de llargada que envolta l’intestí prim. A l’intestí gros s’absorbeix l’aigua i 
les sals minerals que la sang reparteix pel cos.  

Els excrements que ja són més sòlids són expulsats a l’exterior per un conducte 
anomenat anus. 

La sang del cor passa pels ronyons , on es filtra i aquestes substàncies s’eliminen 
a través de l’orina. 

El cervell  és el que dona les ordres al nostre cos per a què funcioni.  



 

            
       

           

  

 


