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L’APARELL 
LOCOMOTOR 

 
ESTÀ  

FORMAT  
PER: 

 

OSSOS 

ARTICULACIONS 

MÚSCULS 



 
 
 

CONCEPTE 

L’aparell locomotor 
és el conjunt 

d’elements que 
permeten moure el 
cos i mantenir-ne la 

postura.  

Està format per un 
component 
passiu, que no 
produeix moviment 
per si mateix: el 
sistema 
osteoarticular 
(format per ossos i 
articulacions),  
 
i per un d’actiu, 
que sí que té la 
capacitat de 
produir moviment: 
el sistema 
muscular. 



Ossos 

•  Poden ser llargs, plans, 
cur ts . També r íg ids i 
resistents   

  

tenen 4 funcions: 
 
•  de sosteniment de l’estructura- 
forma del cos.                 
•  de protecció dels òrgans vitals 
•  de locomoció i 
•  metabòlica per formar elements     
de la sang i emmagatzemar  
minerals. 
 
 
 
 
 



 
 
 

TIPUS 
 

•  Sense moviment: articulacions del crani, de la cara, de la pelvis,... 
•  Semimòbils: permeten lleus moviments, articulacions entre vèrtebres, entre costelles,... 

• Mòbils: la majoria de les articulacions de les extremitats són d’aquest tipus. 
 

 
 
 

 
 

Gràcies a les 
articulacions, 

l’esquelet es pot 
moure, impulsat pels 

músculs. 
 

Segons la forma de 
l’articulació podem 

doblegar (flexió), estirar 
(extensió) i girar (rotació) 

les parts del cos. 
 

 

 
 
 

EL SISTEMA  
OSTEO- 

ARTICULAR: 
 

LES 
ARTICULACIONS 

 
Serveixen per unir 
els ossos entre si. 

 



 
 
 

càpsula articular 
de teixit fibrós: pot 
tenir engruiximents 
i donar origen a  
lligaments  

cartílag   
 
articular 

cavitat articular amb 
el líquid sinovial 

 
 
A les articulacions 
hi ha un líquid 
lubricant i unes 
estructures 
cartilaginoses que 
tenen com a funció 
adaptar millor les 
superfícies 
articulars i amortir 
les pressions. 

 

 
Els ELEMENTS DE L’ARTICULACIÓ són: 

•  Els lligaments són tires elàstiques i resistents que lliguen els ossos entre si i els 
mantenen units.  
•  Els Cartílags folren la part de l’os que està en contacte amb un altre os per tal d’evitar el 
desgast que provoca el moviment (fricció) o s’interposen entre un os i l’altre (ex. el menisc). 
•  La Càpsula articular: envolta l’articulació per fora i conté una bossa amb líquid que 
facilita el moviment i evita que els ossos es toquin. 
 

 
 
 
 

EL SISTEMA 
OSTEO-

ARTICULAR: 
 

LES 
ARTICULACIONS 



 
 
 

EL  
SISTEMA 

MUSCULAR 

esternocleidomastoïdal 

psoas ilíac 

tendó d’Aquil·les 

romboide 



 
TIPUS DE 
MÚSCULS 

 
* M. Esquelètics o 
estriats: músculs de 
contracció voluntària. 
Tenen 2 parts, els 
tendons, són com 
unes corretges amb les 
quals els músculs 
s’uneixen als ossos, i el 
ventre muscular 
que conté les fibres 
musculars, que en 
possibiliten la 
contracció. 
 
* M. Llisos: 
s’encarreguen de la 
contracció 
involuntària: fan 
moure els òrgans 
interns.  

múscul 

fascicles 
musculars 

fascicle muscular 
format per moltes 
fibres musculars 

fibres musculars 
plenes de miofibril·les 
 miofibril·les 

miofibril·la amb 
miofilaments contràctils 
d’actina i de miosina 

miofilament 
de miosina 
miofilament 
d’actina 

 
 
Els músculs tenen 

la capacitat de 
contreure’s i 

relaxar-se, la qual 
cosa permet la 

variació de la seva 
longitud i el 

moviment del cos. 

EL  
SISTEMA 

MUSCULAR 



extensió 
 del braç 

radi 
cúbit 

tríceps en 
contacció 

bíceps  
relaxat 

húmer 

bíceps en  
contracció 

húmer 
tríceps 
relaxat 

radi 
cúbit 

flexió  
del  
braç 

 
Per fer correctament un moviment necessitem del treball 
coordinat de diversos músculs: 
-  els agonistes (a favor del moviment) 
-  els antagonistes (s’oposen al moviment)  
-  els fixadors (asseguren la postura). 

Sabries dir quins 
moviments fan els 
següents músculs? 
Esternocleidomastoï-
dal, pectoral, 
abdominals, oblics, 
trapezi, dorsals, 
lumbars, glutis, 
quàdriceps, isquiotibials, 
bessons, tibial anterior, 
deltoides, bíceps i 
tríceps. 

 

 

EL  
SISTEMA 

MUSCULAR: 
 

MECÀNICA 

 
Quan els músculs es 
contrauen mobilitzen 
les palanques òssies    
i es produeix el 
moviment. 
 

TIPUS DE MOV.: 
- Flexió-extensió  
- Abducció-adducció 
- Rotació (gir sobre eix) 
-  Circumducció  
(conjunt de moviments) 

 



 
 
 

LA POSTURA 
CORPORAL 

La postura corporal 
és essencial perquè el 
cos treballi en les 
millors condicions i 
per evitar lesions o 
dolors. 
 
La postura correcta 
és la que no perjudica 
a l’organisme, permet 
esta lv iar energ ia , 
ajuda a aprofitar la 
respiració i retarda la 
fatiga. 
 
Una mala postura pot 
portar desviacions de 
columna, mal de cap, 
mal d’esquena, etc. 

P O S T U R A 
CORRECTA 
CAP I COLL: en línia 
a m b  l a  c o l u m n a 
vertebral. 
ESPATLLES: 
Anivellades i eixamplant 
el pit. 
BRAÇOS: relaxats. 
TRONC: evitar corbes 
amb un bon to muscular 
als abdominals, lumbars 
i glutis. (melic a columna) 
CAMES: rectes 
PEUS: sense encongir 
els dits. 

POSTURA I  
ACTIVITAT FÍSICA: 
Esforç = espiració 
Peses = ATENCIÓ! 
Equilibri pesos = esquena 
Relaxació i estiraments 





https://youtu.be/VE8ZgX5IrNs  
VIDEO MÚSCULS AGONISTES 


