
ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS 

SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (SNC) 
 Encèfal 

 Médul·la espinal 
Centre integrador dels reflexes neurals. Les 
neurones del SNC integren la informació que 
arriba per la rama aferent del SNP i determinen 
si es necessita resposta→ envia senyals 
eferents que dirigeixen una resposta en cas 
necessari que va de les neurones eferents a les 
cèl·lules efectores del cos. 

 

SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC (SNP) 
 Neurones 

 

Neurones aferents:  
 Transmeten la informació proporcionada del medi intern i extern cap al SNC on es integrada aquesta informació. 

 
Neurones eferents: 
Transmeten la informació integrada del 
SNC cap al òrgan efector.  

 

Divisió motora somàtica: controla músculs esquelètics. 

 
 

Divisió motora autònoma: controla el teixit muscular llis i cardíac, les glàndules 
exocrines, algunes glàndules endocrines i alguns teixits adiposos.  

 
 
 
                       
 
 
 
 

També s’anomena sistema nerviós visceral perquè controla la contracció i secreció 
dels òrgans interns. Les neurones autònomes es divideixen en rama simpàtica i 
parasimpàtica. Aquestes regions es distingeixen per la seva organització anatòmica i 
per les substàncies químiques que utilitzen per comunicar-se amb les cèl·lules diana→ 
exerceixen un control antagònic sobre una única diana. 

 

MEDI INTERN o EXTERN SNC 

SNC ORGÀN EFECTOR 

SNC o- - - - - -< ORGÀN EFECTOR 

SNC o- - - - o-------< ORGÀN EFECTOR 



 

DIVISIÓ MOTORA AUTÒNOMA 
2 NEURONES EFERENTS = NEURONA PREGANGLIONAR + NEURONA POSTGANGLIONAR 
1 GANGLI AUTÒNOM                  1ª NEURONA                                  2ª NEURONA     

DIVISIÓ SIMPÀTICA 
Prepara a l’organisme per l’acció 

DIVISIÓ PARASIMPÀTICA 

Controla: situacions d’ESTRÈS o AMENAÇA. Ex: lluita o fugida. 
 
Localització: medul·la espinal   Regió TÓRACO – LUMBAR (T1 – L2) 

 REGIÓ TÓRACO  

 REGIÓ LUMBAR   
 
Neurones:  

 1ª: mielínica i curta  

 2ª: amielínica i llarga  
 
Gangli autònom: prop a la MEDUL·LA ESPINAL.  
 
Ruta de les neurones:  

 Medul·la espinal  Medul·la paravertebral  Gangli celíac  Òrgan efector 

 Medul·la espinal  Medul·la paravertebral  Gangli celíac  Glàndula suprarenal   
Torrent sanguini 

Funcions: 

 Dilatació pupil·lar = midriasis 

 Dilatació bronquial = broncodilatació 

 Augment freqüència cardíaca 

 Disminució de secrecions digestives.  
 
 
Neurotransmissors: ACETILCOLINA (Ach) / NORADRENALINA (NA) 
 
Receptors: COLINÈRGICS / ADRENÈRGICS  

 

Controla: situacions de TRANQUIL·LITAT i RUTINA. Ex: digestió. 
 
Localització: medul·la espinal  TRONC ENCEFÀLIC i regió SACRA 

 TRONC ENCEFÀLIC  

 REGIÓ SACRA 
 
Neurones: 

 1ª: mielínica i llarga  

 2ª: amielínica i curta  
Formen el 75% de les fibres del N. VAGUE (PC X). 
 
Gangli autònom: prop al ÒRGAN EFECTOR/DIANA 
 
Ruta de les neurones:  
Medul·la espinal  Gangli celíac  Òrgan efector 
 
Funcions: 

 Contracció pupil·lar = miosis                         N. OCULOMOTOR (III) 

 Dilatació bronquial = bronconstricció 

 Estimulació activitat digestiva 

 Inhibició activitat cardíaca  

 Secreció glàndules salivals                             N. GLOSEOFARINNGEO (IX) 
                                                                            N. FACIAL (VII) 

Neurotransmissors: ACETILCOLINA/ACETILCOLINA 
 
Receptors: COLINÈRGICS / COLINÈRGICS 
 

 
 

N. VAGUE (X) 

Fibres 

COLINÈRGIQUES 

1ª 

Fibres 

ADRENÈRGIQUES 

2ª 

Fibres 

COLINÈRGIQUES 

Fibres 

COLINÈRGIQUES 

1ª 2ª Ach 
Ach Ach 

NA 



 

 

 


