
Aparell locomotor 
DEFINICIÓ: Conjunt d’òrgans que mantenen l’equilibri i permeten el 

moviment del cos, al qual donen forma, estructura i protecció.  
 

Consta de 2 components: 

 Component passiu: ossos i articulacions 

 Component actiu: músculs 

 

Parts dures i rígides del cos.  Parts toves del cos, envolten 

els ossos. 

Uneixen els ossos entre ells. 

OSSOS MÚSCULS ARTICULACIONS 



El sistema ossi 

Tenim 206 ossos 
que formen l’esquelet. 



El cap 
Els ossos del cap són els únics del cos humà que es troben units 

estretament impedint el seu moviment (excepte el maxil·lar inferior). 

Per sota del cap, a l’alçada del coll, trobem l’os hioide, base de la 

llengua, i fonamental per la fonació i per articular les paraules. 



El cap 
Els ossos del cap es divideixen en dos parts: 

El crani; format per: 

 1 frontal, 

 2 parietals, 

 2 temporals, 

 1 occipital, 

 1 esfenoides i 

 1 etmoides. 

La cara; formada per: 

 2 nasals, 

 2 lacrimals, 

 2 cornets inferiors, 

 1 vòmer, 

 2 zigomàtics o malars, 

 2 maxil·lars superiors, 

 2 palatins i 

 1 maxil·lar inferior o mandíbula. (a més a més del hioide). 



El tronc 
Es divideix en: 
 

1. Columna vertebral: està composada per: 

  - 7 vèrtebres cervicals. 

  - 12 vèrtebres dorsals. 

  - 5 vèrtebres lumbars. 

  - 5 vèrtebres sacres (fusionades) 

  - 3 o 4 vèrtebres coccígies (fusionades) 
 

2. Caixa toràcica: composada per: 

  - 12 parells de costelles. 

  - L’estèrnum a la part central del cos.  

  - Clavícula i Omòplats. 
 

3. Coxals: s’hi recolza la columna vertebral. 



La columna vertebral 
La columna vertebral 

no és una estructura 

ni recta ni rígida. 

Te 4 corbes 

anatòmiques: les 2 

lordosi (cervical i 

lumbar) i les 2 cifosi 
(dorsal i sacra). 

A més, entre 

cadascuna de les 

vèrtebres hi ha els 

discs 

intervertebrals, 

que permeten tots els 

moviments de la 

columna. 



Extremitat superior 
Es divideix en: 
 

 Espatlla: articulació 

formada per l’húmer, 

clavícula i escàpula.  

 Braç: format per 

l’húmer. 

 Colze: articulació 

formada per l’húmer, el 

cúbit i el radi. 

 Avantbraç: format per 

radi i cúbit. 

 Canell: articulació 

formada pel radi, cúbit i 

carp. 

 Mà: formada pel 

metacarp i les falanges. 



Extremitat inferior 
Es divideix en: 
 

 Maluc: part immòbil que articula 
el tronc amb les cames. 

 Cuixa: formada bàsicament pel 
fèmur. 

 Genoll: format pel fèmur, 
ròtula, tíbia i peroné. 

 Cama: formada per tíbia i 
peroné. 

 Turmell: Format per tíbia i 

peroné (part superior) i calcani i 

astràgal (part inferior). 

 Peu: Dividit en dos parts, tars 

(part posterior) i metatars i 

falanges (anterior). 



Extremitats superior i inferior 



La ma i el peu 

Tars Carp 

Metacarp 

Metatars 

Falanges (5) 

Falangines (5) 

Falangetes (4) 



Funcions del sistema ossi 
1. Protectora: defensa els òrgans interns del nostre cos 

d’agressions externes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Sosteniment: ofereix estabilitat als òrgans i situa el cos 

a l’espai. 
 
 
 

3. Moviment: gràcies a la contracció i relaxació dels 

músculs que es troben inserits als ossos. 



Curiositats 
L’anatomia comparada 
ens permet veure que tenim, 

pràcticament, els mateixos 

ossos que qualsevol altre 

animal de la terra. 



Curiositats 

No es pot negar la similitud de diferents animals en el 

seu estat embrionari: un peix, una salamandra, una 

tortuga, una gallina, un porc, una vaca, un conill i un 

humà.   




