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Somos unha máquina complexa

O ser humano é unha máquina complexa pois está formada por
unha serie de órganos que traballan conxuntamente para vivir coa
maior saúde posible.

O noso corpo experimenta grandes cambios físicos desde o
nacemento ata a morte. Entre outras:

- Crecemento xeral

- Cambios físicos polas hormonas



Somos unha máquina complexa

Amais dos cambios físicos,

vivimos cambios a nivel persoal.

Durante os anos da nosa infancia imos

formando a nosa maneira de ver a vida

polas experiencias vividas.

Estes cambios non se ven a simple vista pero podemos aprécialos
na forma de ser da persoa.



O corpo humano e o seu funcionamento

Parece mentira que dentro do noso corpo haxa máis de 20
órganos. Pero o certo é que hai unha boa cantidade deles e que
traballan unidos para que estar o máis sans posibles.

Primeiro, imos revisar as partes externas

do noso corpo.

Algunhas son órganos moi importantes

para nós.



O corpo humano e o seu funcionamento

Órganos externas do noso corpo

Ollos: é un órgano que detecta a luz e é a base do sentido da vista.

Orellas: é unha estructura de cartílago e a súa función e captar as vibracións sonoras.

Nariz: é unha protuberancia que forma parte do sistema respiratorio. É o órgano do olfato e a
entrada para o sistema respiratorio.

Boca: é a abertura bucal que temos na cara e que serve para introducir os alimentos.

Pel: Un dos órganos máis importantes do noso corpo. Cubre o noso corpo.



O corpo humano e o seu funcionamento

Partes externas do noso corpo

Brazos: membro do corpo humano que une o hombro coa man. Son extremidades superiores.

Mans: parte do corpo que vai desde a punta dos dedos ata a muñeca.

Pé: parte do corpo que vai desde o nocello ata a punta dos pés. Serven para camiñar e soster o
corpo.

Tronco: parte do corpo que vai desde o colo ata as pernas.

Colo: parte do corpo que une a cabeza co tronco.



O corpo humano e o seu funcionamento

Partes externas do noso corpo

Pernas: Son as extremidades inferiores. Unen os pés co tronco.

Cabeza: ten forma redonda. Polo xeral encóntrase o pelo que protexe a pel da cabeza. Ten ósos e
órganos internos como o cerebro.



Como funcionamos?

Por que dicimos que somos una máquina

complexa? Porque é certo que o noso corpo

leva a cabo distintas funcións que son

importantes para nós e, polo tanto,

é importante levar unha vida saudable para

coidar os nosos órganos.



Función de NUTRICIÓN

Que diferencia hai entre nutrirse e alimentarse?

ALIMENTARSE: consiste en obter unha serie de productos naturais
(mazá) ou procesados (pizza) do noso entorno.

NUTRIRSE: despois da inxesta do alimento , son os distintos procesos
nos que o noso corpo utiliza, transforma e incorpora no corpo as
substancias (nutrientes) para poder ter enerxía.



Función de REPRODUCIÓN

Esta función é vital para os seres vivos pois sen ela, non habería
continuidade das especies.

Mediante a reproducción, un organismo orixina unha célula da
orixe a un novo organismo da mesma especie, posibilitando a
supervivencia da mesma.



Función de RELACIÓN

Dependendo do estímulo que recibamos, as respostas serán

distintas. Exemplos: podemos correr, abrir a boca, pechar os ollos,

chorar, coller unha froita …

Na función de relación interveñen:

Os órganos dos 5 
sentidos

O cerebro
(sistema nervioso)

Os ósos e os 
músculos

(aparato locomotor)



Función de RELACIÓN

Exemplo:

MÚSICA 
(estímulo)

ESCOITA 
(sentido)

ELABORACIÓN 
DA RESPOSTA

(cerebro)

RESPOSTA 
(bailar, por exemplo)



Función de RELACIÓN

Un estímulo é información que o noso corpo recibe. Estes non
se reciben unicamente a través do oído senón que podemos recibilos a
través da vista, do tacto, do gusto ou do olfacto. É dicir, a través dos 5
sentidos.

VISTA

OÍDO

GUSTO

TACTO

OLFACTO



Os 5 sentidos – os 

Este sentido permítenos coñecer cores, formas, tamaños e distancias

por medio da luz. Os ollos son os órganos do sentido da vista. Están

protexidos polas pálpebras, as cellas e as pestanas e formados polo

globo ocular (pupila e iris). CELLA

PÁLPEBRA

PUPILA

IRIS

PESTANA



O  coidado da vista

Os ollos son órganos moi delicados que convén coidar, por iso é moi

importante a hixiene. Estes poden enfermar se os tocamos coas mans sucias

ou que estén en contacto con substancias prexudiciais como o cloro das

piscinas.

Tamén é importante traballar e ler con luz suficiente para non forzar

os ollos. Se hai moita luz podemos danalos, por iso é bo usar lentes de sol.

Por último, debemos ir ao oftalmólogo (oculista) para revisar a vista.



Os 5 sentidos - os

Os oídos son os órganos do oído. A súa función é captar todo

tipo de sons (fortes, débiles, agudos e graves).

A orella é a parte externa do oído. Dela sae un tubo chamado conduto

auditivo que chega ata o tímpano que

é una tea moi delgada que vibra cos sons.

ORELLA

CONDUTO AUDITIVO

TÍMPANO



O  coidado do oído

Igual que ocorre cos ollos, a hixiene no oído é importante. Cando nos

duchamos, debemos lavalos e secalos logo pero non debemos usar

bastonciños de algodón pois pódese danar o tímpano que é moi delicado.

Tamén é importante usar un volumen normal xa que o oído pode

prexudicarse con sons fortes (coidado cos auriculares).

O exceso de ruído é unha forma de contaminación que resulta daniña

para a nosa saúde.



Os 5 sentidos -

Este sentido serve para coñecer algunhas das características dos

obxectos que tocamos ou que nos tocan. O órgano é

a pel pero hai que saber que non sentimos igual

con toda a nosa pel. Cantos máis receptores

do tacto haxa, máis sensible será (unha man

e un cóbado).

PEL
PELO

RECEPTORES DO TACTO



Os 5 sentidos – o  

O sentido do olfacto permítenos captar olores. O órgano deste

sentido é o nariz que ten dous buratos chamados

orificios nasais que conducen cara as fosas nasais.

Ahí está a pituitaria que recibe e envía a

información ao cerebro. ORIFICIO NASAL

CONDUTO NASAL

PITUITARIA


