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La	  Fundació	  La	  Marató	  de	  TV3	  dedica	  l’edició	  de	  2014	  a	  les	  malalties	  
del	  cor.	  Aquesta	  pàgina	  interactiva	  us	  vol	  acompanyar	  a	  conèixer	  més	  
coses	  d’aquest	  òrgan	  vital	  del	  cos.	  

	  

	  

ATENCIÓ!:	  

Es	  recomana,	  per	  a	  més	  
qualitat	  i	  rapidesa,	  navegar	  
amb	  Google	  Chrome.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Aquesta	  aplicació	  interactiva	  està	  formada	  per	  tres	  espais	  principals:	  
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Aquest	  espai	  ofereix,	  en	  
format	  de	  fitxa	  resumida,	  
aspectes	  mèdics	  que	  
tenen	  a	  veure	  amb	  alguna	  
part	  del	  cor.	  	  A	  totes	  les	  
fitxes	  s’hi	  pot	  trobar	  una	  
breu	  introducció,	  clips	  de	  
vídeo	  corresponents	  al	  
documental	  de	  TV3	  que	  ha	  
servit	  de	  base	  per	  a	  
l’interactiu	  i	  una	  proposta	  
d’activitat	  lúdica	  que	  es	  
pot	  baixar	  en	  un	  fitxer	  pdf	  
i	  es	  pot	  imprimir	  per	  ser	  
treballat	  a	  l’aula	  o	  en	  
família.	  	  
	  
Quan	  es	  fa	  clic	  a	  alguna	  paraula	  destacada	  del	  lloc	  web,	  l’aplicació	  ens	  
porta	  al	  glossari,	  on	  es	  pot	  veure	  la	  definició.	  Els	  temes	  que	  tracten	  les	  
fitxes	  de	  contingut	  teòric	  són:	  
	  
La	  xarxa	  elèctrica	  
	  

Els	  impulsos	  elèctrics	  que	  mouen	  el	  cor	  s’originen	  a	  l’aurícula	  dreta.	  
Concretament,	  en	  el	  que	  coneixem	  com	  a	  nòdul	  sinoauricular,	  que	  és	  una	  
estructura	  formada	  per	  cèl·∙lules	  nervioses	  amb	  capacitat	  de	  generar	  estímuls.	  
Aquestes	  cèl·∙lules	  tenen	  a	  veure	  amb	  la	  regulació	  de	  l’activitat	  del	  cor,	  que	  en	  
condicions	  normals	  hauria	  de	  bategar	  unes	  60	  vegades	  per	  minut.	  
Quan	  el	  cor	  perd	  el	  ritme	  de	  contraccions	  diem	  que	  s’ha	  produït	  una	  arítmia.	  
L’arítmia	  més	  perillosa	  és	  la	  fibril·∙lació	  ventricular,	  perquè	  el	  cor	  tremola	  i	  no	  
és	  capaç	  de	  bombar	  la	  sang.	  	  Si	  no	  s’atura	  immediatament,	  es	  produeix	  el	  que	  
anomenem	  mort	  sobtada.	  El	  desfibril·∙lador	  és	  la	  solució	  a	  aquest	  problema.	  
	  
Activitat	  proposada:	  	  
Mots	  encreuats	  sobre	  segones	  definicions	  de	  paraules	  mèdiques	  
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Els	  símptomes	  
	  

Els	  metges	  són	  els	  qui	  fan	  els	  diagnòstics,	  però	  els	  pacients	  poden	  notar	  coses	  
en	  el	  seu	  cos	  que	  els	  poden	  prevenir.	  
	  
Hi	  ha	  símptomes	  que	  ens	  han	  d’alertar	  d’un	  possible	  problema	  al	  cor.	  Els	  més	  
importants	  són	  la	  manca	  d’aire	  i	  un	  dolor	  intens	  al	  pit,	  però	  també	  n’hi	  ha	  
d’altres	  com	  el	  mareig	  o	  les	  palpitacions.	  Si	  fa	  no	  fa,	  els	  símptomes	  es	  
repeteixen	  en	  qualsevol	  de	  les	  possibles	  malalties	  del	  cor.	  Quan	  detecteu	  
aquests	  símptomes	  en	  algú	  que	  ha	  perdut	  el	  coneixement,	  no	  dubteu	  a	  avisar	  
un	  equip	  mèdic	  tan	  aviat	  com	  pugueu.	  Cada	  segon	  compta!	  
	  
Els	  motius	  d’una	  cardiopatia	  poden	  ser	  molt	  diversos	  i	  no	  tenen	  a	  veure	  
només	  amb	  el	  desgast	  de	  l’òrgan	  amb	  el	  pas	  del	  temps.	  El	  cor	  pot	  tenir	  
defectes	  de	  naixement	  i	  pot	  ser	  que	  no	  s’hagi	  format	  bé	  durant	  el	  
desenvolupament.	  Quan	  passa	  això,	  diem	  que	  la	  cardiopatia	  és	  congènita.	  
	  
Activitat	  proposada:	  
Mots	  encreuats	  sobre	  
paraules	  que	  fem	  servir	  
per	  dir	  algunes	  de	  les	  
coses	  que	  poden	  passar	  
a	  un	  cor.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Els	  tractaments	  
	  

El	  ventall	  de	  possibilitats	  pel	  que	  fa	  a	  tractaments	  de	  les	  malalties	  del	  cor	  és	  
molt	  ample	  i	  cada	  vegada	  es	  va	  perfeccionant	  més	  i	  s’adequa	  a	  les	  necessitats	  
de	  cada	  pacient.	  De	  vegades	  se	  soluciona	  només	  amb	  medicament.	  D’altres	  
vegades,	  es	  fa	  imprescindible	  l’operació	  a	  cor	  obert.	  	  
	  
Moltes	  operacions	  no	  necessiten	  obrir	  el	  cos	  i	  s’intenten	  fer	  a	  través	  de	  
catèters	  que	  entren	  per	  les	  artèries	  de	  la	  cama	  o	  del	  canell.	  És	  el	  cas	  dels	  
stents	  i	  també	  de	  les	  pròtesis	  de	  vàlvules.	  
	  
La	  tecnologia	  s’ha	  sofisticat	  molt.	  Tant	  els	  marcapassos	  com	  els	  
desfibril·∙ladors	  són,	  ara	  mateix,	  aparells	  amb	  un	  grau	  altíssim	  de	  garantia.	  
Alguns	  desfibril·∙ladors	  ja	  s’estan	  implantant	  dins	  el	  cos,	  sota	  la	  pell.	  
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Activitat	  proposada:	  
Mots	  encreuats	  sobre	  tècniques	  de	  diagnòstic	  i	  dels	  tractaments	  que	  es	  fan	  
servir	  en	  medicina	  del	  cor.	  

	  
Cuidem-‐nos	  
	  

El	  més	  fàcil	  és	  que	  no	  us	  sorprenguem	  amb	  aquests	  consells,	  però	  mai	  no	  ens	  
cansarem	  de	  donar-‐los:	  	  
	  
-‐	  Penseu	  sempre	  a	  tenir	  cura	  del	  vostre	  cos.	  Controleu	  alguns	  aspectes	  
importants	  com	  ara	  el	  nivell	  de	  colesterol,	  que	  pot	  estar	  al	  voltant	  dels	  190	  
mg/dl,	  i	  la	  glucosa,	  cap	  als	  110	  mg/dl.	  Aquestes	  quantitats	  són	  relatives	  i	  
depenen	  molt	  de	  l’edat	  i	  la	  morfologia	  de	  cada	  cos.	  
	  
-‐	  Feu	  esport	  i	  mengeu	  productes	  saludables	  de	  manera	  equilibrada.	  Voleu	  
saber	  si	  esteu	  en	  el	  pes	  adequat?	  Això	  es	  calcula	  amb	  una	  fórmula	  molt	  
simple	  que	  ens	  dóna	  el	  que	  coneixem	  com	  a	  Índex	  de	  Massa	  Corporal	  i	  que	  
trobareu	  en	  una	  de	  les	  activitats	  d’aquesta	  fitxa.	  
	  
-‐	  Intenteu	  evitar	  els	  factors	  de	  risc	  més	  habituals	  de	  les	  malalties	  coronàries:	  
el	  tabac,	  l’obesitat,	  l’estrès,	  el	  sedentarisme,	  la	  hipertensió...	  
	  
Són	  consells	  que	  serveixen	  per	  a	  la	  salut	  del	  cos	  en	  general,	  però	  si	  els	  seguiu	  
amb	  normalitat	  no	  dubteu	  que	  el	  cor	  us	  ho	  agrairà	  especialment.	  
	  

	  
Activitat	  proposada:	  
Càlcul	  de	  l’índex	  de	  massa	  corporal.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  artèries	  i	  les	  venes	  
	  

Són	  les	  encarregades	  de	  portar	  la	  sang	  per	  tot	  el	  cos.	  Les	  artèries	  transporten	  
la	  sang	  amb	  més	  oxigen	  des	  del	  cor	  cap	  als	  òrgans	  i	  les	  venes	  s’encarreguen	  
de	  transportar	  la	  sang	  amb	  menys	  oxigen	  des	  dels	  capil·∙lars	  cap	  al	  cor.	  
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Les	  artèries	  que	  nodreixen	  el	  múscul	  cardíac	  s’anomenen	  artèries	  coronàries.	  
S’ha	  d’anar	  molt	  amb	  compte	  que	  no	  es	  tapin	  perquè,	  amb	  l’esforç,	  una	  
artèria	  obturada	  parcialment	  pot	  produir	  una	  angina	  de	  pit.	  En	  el	  cas	  que	  
l’artèria	  es	  tapi	  del	  tot	  i	  l’obstrucció	  persisteixi,	  una	  part	  del	  cor	  pot	  morir	  i	  es	  
produeix	  el	  que	  coneixem	  com	  infart.	  Una	  de	  les	  causes	  més	  habituals	  
d’aquesta	  obturació	  de	  les	  artèries	  és	  l’excés	  de	  colesterol	  al	  nostre	  cos,	  però	  
no	  és	  l’únic	  perill...	  atenció	  amb	  el	  tabac!	  El	  fum	  del	  tabac	  també	  és	  una	  
amenaça	  perquè	  pot	  afavorir	  el	  tancament	  de	  les	  artèries.	  
	  
Activitat	  proposada:	  
Sopa	  de	  lletres	  sobre	  consells	  per	  viure	  d’una	  manera	  saludable	  i,	  per	  tant,	  
prevenir	  moltes	  malalties,	  com	  ara	  les	  cardiopaties.	  

	  
El	  múscul	  del	  cor	  
	  

El	  cor	  no	  es	  regenera.	  Això	  vol	  dir	  que	  el	  cor	  que	  tenim	  quan	  naixem	  és	  
gairebé	  el	  mateix	  que	  tenim	  quan	  morim.	  Per	  això	  ens	  hem	  de	  preocupar	  
molt	  i	  molt	  perquè	  funcioni	  bé	  tota	  la	  vida.	  
	  
Quan	  el	  múscul	  del	  cor	  arriba	  al	  seu	  estat	  màxim	  de	  creixement,	  acostuma	  a	  
pesar	  un	  quart	  de	  quilo	  aproximadament.	  
	  
El	  múscul	  cardíac	  es	  pot	  afeblir	  per	  diversos	  motius,	  i	  si	  pateix	  una	  
miocardiopatia,	  que	  es	  caracteritza	  perquè	  el	  cor	  no	  té	  prou	  forces	  per	  
bombar	  la	  sang,	  la	  persona	  nota	  cansament	  i	  sensació	  d’ofec.	  La	  
conseqüència	  d’una	  miocardiopatia	  és	  el	  que	  coneixem	  com	  a	  insuficiència	  
cardíaca.	  
	  
	  
Activitat	  proposada:	  
Situar	  en	  un	  mapa	  els	  
principals	  òrgans	  del	  cor.	  
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Les	  vàlvules	  
	  

Les	  vàlvules	  són	  unes	  membranes	  que	  permeten	  les	  obertures	  o	  els	  
tancaments	  dels	  orificis	  del	  cor.	  Les	  vàlvules	  fan	  que	  la	  sang	  vagi	  sempre	  cap	  
endavant	  i	  no	  pugui	  recular.	  
	  
Quan	  alguna	  d’aquestes	  vàlvules	  no	  s’obre	  o	  es	  tanca	  bé	  es	  produeix	  el	  que	  
coneixem	  com	  a	  valvulopatia,	  i	  la	  sang	  no	  circula	  correctament	  pel	  cor.	  
	  
Activitat	  proposada:	  
Relacionar	  paraules	  sobre	  malalties	  del	  cor	  amb	  les	  frases	  que	  hi	  encaixen	  
millor.	  

	  
El	  flux	  de	  la	  sang	  
	  

Gràcies	  a	  la	  feina	  del	  cor,	  que	  amb	  els	  seus	  100.000	  batecs	  diaris	  impulsa	  
8.000	  litres	  de	  sang,	  els	  teixits	  dels	  òrgans	  reben	  l’energia	  que	  necessitem	  per	  
viure.	  
El	  cor	  no	  para	  de	  treballar.	  Cada	  minut,	  els	  seus	  impulsos	  de	  contracció	  
(sístole)	  i	  de	  dilatació	  (diàstole)	  fan	  que	  la	  sang	  doni	  tres	  vegades	  la	  volta	  al	  
cos.	  
	  
	  
	  

Activitat	  proposada:	  
En	  un	  dibuix	  	  del	  sistema	  
circulatori,	  detectar	  els	  òrgans	  
més	  importants	  que	  tenen	  a	  
veure	  amb	  el	  circuit	  de	  la	  
sang.	  	  
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Les	  aurícules	  i	  els	  ventricles	  
	  

El	  cor	  humà	  es	  divideix	  en	  quatre	  cavitats:	  dues	  superiors,	  que	  anomenem	  
aurícules,	  i	  dues	  inferiors	  conegudes	  com	  ventricles.	  Les	  aurícules	  reben	  la	  
sang	  de	  les	  venes,	  que	  passa	  als	  ventricles	  i	  des	  d’allà	  surt	  per	  les	  artèries.	  
	  
L’aurícula	  dreta	  i	  el	  ventricle	  dret	  reben	  una	  sang	  baixa	  en	  oxigen	  i	  l’envien	  
als	  pulmons	  per	  l’artèria	  pulmonar.	  	  La	  seva	  mida	  muscular	  és	  
considerablement	  menor	  perquè	  no	  necessiten	  fer	  tant	  d’esforç	  com	  l’altre	  
costat	  del	  cor.	  
	  
L’aurícula	  esquerra	  i	  el	  ventricle	  esquerre	  reben	  la	  sang	  que	  prové	  dels	  
pulmons	  i	  que,	  per	  tant,	  s’ha	  oxigenat.	  El	  ventricle	  esquerre	  l’envia	  per	  
l’artèria	  aorta	  per	  distribuir-‐la	  per	  tot	  l’organisme.	  Això	  és	  molta	  més	  feina!	  
Per	  això	  la	  part	  esquerra	  del	  cor	  té	  més	  massa	  muscular	  que	  la	  part	  dreta.	  
	  
Activitat	  proposada:	  
Lletres	  barrejades	  que	  formen	  una	  paraula	  relacionada	  amb	  l’àmbit	  mèdic	  i	  
les	  malalties	  del	  cor.	  

	  
	  

	  
Es	  tracta	  d’un	  espai	  de	  preguntes	  que	  ofereix	  dues	  modalitats	  de	  joc:	  la	  
versió	  d’entrenament,	  on	  el	  temps	  no	  compta	  i	  es	  pot	  consultar	  sempre	  
que	  es	  vulgui,	  i	  la	  versió	  a	  contrarellotge,	  on	  posem	  a	  prova	  els	  nostres	  
coneixements	  i	  tenim	  premi	  final	  si	  superem	  la	  prova.	  
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Qui	  vulgui	  jugar	  comença	  amb	  tres	  punts	  de	  crèdit	  que	  s’aniran	  restant	  
quan	  es	  respongui	  malament	  i	  sumant	  quan	  s’encerti.	  Es	  fa	  un	  total	  de	  
10	  preguntes	  i	  el	  joc	  s’acaba	  abans	  en	  cas	  que	  el	  marcador	  arribi	  a	  zero	  
punts.	  	  

	  

	  
	  
En	  la	  versió	  d’entrenament	  es	  pot	  aturar	  el	  temps	  de	  joc	  si	  es	  vol	  
consultar	  informació.	  Només	  cal	  petjar	  la	  pestanya	  del	  “Saber-‐ne	  més”	  
que	  hi	  ha	  al	  damunt	  del	  vídeo	  del	  cor.	  	  
	  
En	  la	  versió	  a	  contrarellotge	  no	  és	  possible	  aturar	  el	  temps	  i	  guanyar	  té	  
premi.	  En	  funció	  dels	  punts	  positius	  adquirits	  i	  el	  temps	  dedicat	  a	  
respondre,	  els	  guanyadors	  obtindran	  un	  diploma	  que	  els	  atorgarà	  una	  
categoria	  fictícia	  de	  mèrits	  que	  són,	  de	  menor	  a	  major	  grau,	  
	  

ü EMINÈNCIA MÈDICA 
ü METGE ESPECIALISTA 
ü ESTUDIANT DE MEDICINA 

	  
	  
Després	  de	  demanar	  el	  
nom	  de	  la	  persona	  
guanyadora,	  es	  
generarà	  un	  diploma	  
amb	  el	  reconeixement	  
de	  la	  categoria,	  els	  
punts	  assolits	  i	  el	  
temps	  dedicat	  a	  
respondre.	  
	  
	  



LES	  MALALTIES	  DEL	  COR	  (2014)	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	  
En	  aquest	  espai	  s’hi	  poden	  trobar	  les	  paraules	  clau	  vinculades	  a	  les	  
malalties	  del	  cor.	  S’hi	  pot	  accedir	  directament	  o	  també	  fent	  clic	  a	  les	  
paraules	  destacades	  en	  negreta	  que	  es	  troben	  en	  qualsevol	  dels	  textos	  
de	  l’aplicació.	  	  
	  

	  
	  
Aquesta	  és	  la	  relació	  de	  paraules	  que	  es	  pot	  trobar	  en	  l’espai	  del	  
glossari:	  
	  

• Angina	  de	  pit	  

• Arítmia	  

• Artèria	  

• Aurícula	  

• Capil·∙lar	  

• Cardiopatia	  

• Catèter	  

• Desfibril·∙lador	  

• Diagnòstic	  

• Diàstole	  

• Fibril·∙lació	  

• Fibril·∙lació	  

auricular	  

• Fibril·∙lació	  

ventricular	  

• Infart	  

• Malaltia	  

coronària	  

• Marcapassos	  

• Mort	  sobtada	  

• Nòdul	  

sinoauricular	  

• Pròtesi	  

• Símptoma	  

• Sístole	  

• Stent	  

• Teixit	  

• Vena	  

• Ventricle
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