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           GENERALITAT DE CATALUNYA                                                                       
             DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

PROPOSTA DIDÀCTICA 3: TÍTOL Primària MITJANS
Àmbit/Àrees: Medi, Llengua catalana, Llengua castellana, Plàstica.

Què he de fer? TASCA Fer les activitats proposades.

Què necessito? 

Quin material puc fer 

servir?

Paper en blanc, llapis, ordinador.

Manualitat:  tisores, cartró de cereals o d’altres, canyetes i fil.

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies)

No cal imprimir les activitats, pots contestar en un full en 

blanc.

L’activitat d’ampliació és opcional.

Enllaços d’interès https://www.youtube.com/watch?v=h03tFvQNKT8&feature=related&gl=ES  

ESQUELET

https://www.youtube.com/watch?v=pAMHpowZwzE&feature=related 

MUSCULATURA

Comprovo què he fet Repasso que estigui tot ben fet.

https://www.youtube.com/watch?v=h03tFvQNKT8&feature=related&gl=ES
https://www.youtube.com/watch?v=pAMHpowZwzE&feature=related


INTRODUCCIÓ

Visualitzeu aquest vídeo “Funció de relació” per entendre la 
relació entre els sentits i el nou tema: l’aparell 
locomotor.

          

https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U


EL SISTEMA LOCOMOTOR

El cos es divideix en: - Cap

- Tronc

           - Extremitats

Les extremitats poden ser: 

- Superiors (braços)

- Inferiors (cames).

L'aparell locomotor fa possible tots els 

moviments del nostre cos: 

caminar, córrer, saltar, parlar, riure...

    

                                                                                          
Imatge:http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/locomotor3.htm

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY
                                

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/locomotor3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY


L’ESQUELET

Tenim 206 ossos que formen l'esquelet. Serveixen per 
aguantar el cos, fer els moviments i protegir els òrgans 
delicats del cos (cervell, cor, fetge, pulmons,...). 

Els ossos poden tenir diferents 

formes i mides: 

- Plans (com els del crani)

- Curts (com els dits i les vèrtebres) 

- Llargs (com els de cames i braços)



LES ARTICULACIONS

Les articulacions són els punts d’unió entre els ossos. 
Faciliten els moviments i fan que el cos sigui flexible. 
Poden ser de tres tipus:

Mòbils:
Els ossos que les 
formen es poden 
moure bastant 
lliurement. En 
són exemples 
l'espatlla, el colze, 
el maluc i el 
genoll.

Semimòbils:
Els ossos que les 
formen es mouen 
molt poc. En són 
exemples les 
vèrtebres de la 
columna 
vertebral.

Fixes:
Els ossos que les 
formen no es 
poden moure. En 
són exemples els 
ossos del cap i de 
la pelvis.



LA MUSCULATURA

  La musculatura està 
formada pels músculs del 
cos cos que estan sota la 
pell i recobreixen els 
ossos. Tenim més de 600 
músculs al cos.

  Els músculs
Els músculs recobreixen els 
ossos i ajuden que les parts 
del cos es moguin. Són 
flexibles i elàstics i, quan es 
contreuen i es relaxen, 
arrosseguen amb si els ossos 
i es produeix el moviment.

Font:Edebé Primària



COM ENS MOVEM

Comprova com s’aixeca l’avantbraç gràcies al bíceps i al 
tríceps.



TENIM CURA DEL NOSTRE COS

Practica una 
mica d’exercici 
físic.

No carreguis 
a la motxilla 
massa pes.

Segueix una 
alimentació 
variada

Dorm les hores 
necessàries
(entre10 i 12)

Tingues cura 
de la postura 
en caminar i 
asseure’t.

Porta el 
calçat 
adecuat.



ACTIVITATS



1. ORDENA LES IMATGES SEGONS EL PRIMER 
VÍDEO QUE HAS VISUALITZAT:
A.                                                 B. 

C.

Font: https://sites.google.com/site/lespersonesensmovem/la-funcio-de-relacio

Escriu la lletra en l’ordre en que 
succeixen les imatges:

1r:

2n: 

3r:

https://sites.google.com/site/lespersonesensmovem/la-funcio-de-relacio


2. EXPLICA QUÈ PASSA EN AQUESTES IMATGES:

A) Els ulls capten que la pilota va vers la porteria.
B)
C)

Font: https://agora.xtec.cat/esclesciencies/tag/medi-natural-i-social/

https://agora.xtec.cat/esclesciencies/tag/medi-natural-i-social/


3. CONTESTA LES PREGUNTES SEGÜENTS:
● Escriu els noms on corresponen:

● Escriu els noms dels ossos i 
classifica’ls: 

CAP TRONC EXTREMITATS

cap, extremitats inferiors, 

tronc i extremitats superiors. 

crani - vertebres - cúbit - húmer- 
cúbit - húmer - radi - tíbia - pelvis - 
peroné - fèmur - costella 



● Completa les frases amb les paraules adequades: 

- Els ossos del cap són _____________.
- Les vèrtebres dels ossos són ____________.
- Els ossos de les extremitats són ____________.

● Escriu el nom del múscul que mous fent aquests 
moviments:

        
        ____________       _____________        _____________

llargs - plans - curts



4.LLEGEIX EL TEXT I RESPON:
                   LA RADIOGRAFIA
La primera radiografia del cos humà la va 
obtenir l’any 1895 el científic alemany Wilhelm 
Conrad  Röntgen.
En la radiografia s’observen els ossos de la mà 
de la seva dona, i l’anell que portava al dit anular.
Aquest descobriment va revolucionar la medicina i 
va crear una nova tècnica, la radiologia, que 
permetia als metges observar si els seus pacients 
tenien problemes als ossos, als pulmons…
Avui dia, la radiologia és una branca de la medicina molt important 
per efectuar diagnòstics.

Respon les preguntes:
1. Qui va obtenir la primera radiografia?
2. De què ens informa una radiografia?
3. Quina nova tècnica va sorgir? 
4. Explica en què consisteix.



5.LESIONS DEL SISTEMA LOCOMOTOR

La Laia pateix 
cruixemets.

En Pere ha 
patit una 
fractura.

En Marc s’ha 
fet un esquinç.

Explica 
en que 
consisteix 
la lesió

Dibuix



6. ACTIVITATS PLÀSTIQUES

Aquí tens un parell de propostes plàstiques. Fes la 
que més t’agradi.
1- Mà robòtica

2-Esquelet articulat

 

https://www.instructables.com/id/Robotic-Hand-Science-Project/
https://drive.google.com/file/d/0B-S2fyEQh9BqUG9JQ0VObG14aEE/view?usp=sharing


7. PROPOSTA D'EDUCACIÓ FÍSICA

Sabem que l’exercici físic és molt beneficiós pel nostre 
organisme. Una part molt important és que ens ajuda a fer 
créixer els nostres ossos i músculs, i així millorem la nostra 
capacitat per moure’ns, i també per divertir-nos.

Envia un vídeo fent una activitat que ens ajudi a 
enfortir els ossos i els músculs i digues quins músculs 
estàs treballant.

Envia’l a: msala@escolacolors.org



JOCS PER REPASSAR:

- Com funciona l'esquelet? 

- Huesos y músculos del cuerpo humano

- Nuestro cuerpo

- Esqueletos  

http://www.edu365.cat/primaria/natural/esquelet2/index.html
https://www.cokitos.com/huesos-y-musculos-del-cuerpo-humano/
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=El-Cuerpo&l=es
http://www.juegosarea.com/esqueletos.html


PROPOSTA SANT JORDI: 
DESCRIPCIÓN DE PERSONAS





MIRA LOS EJEMPLOS DE DESCRIPCIÓN DE 
PERSONA QUE HAY A CONTINUACIÓN:



AHORA TE PROPONEMOS QUE HAGAS LA 
DESCRIPCIÓN DE ALGÚN PERSONAJE DE LA 
LEYENDA DE SANT JORDI:
Puedes dibujar tu personaje y describirlo.

                       Font: http://www.joansalvador.com/2018/03/sant-jordi-la-divertida-leyenda/sin-titulo-1-13/

http://www.joansalvador.com/2018/03/sant-jordi-la-divertida-leyenda/sin-titulo-1-13/

