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La funció de relació, els èssers vius interaccionen amb el medi. 
 
 
Objectius  

Adquirir coneixements sobre l’ésser humà tot construint el model d’ésser viu.  
Comprendre com es relaciona amb el medi i les funcions que caracteritzen 
aquestes relacions. 
Relacionar els diferents aparells i òrgans del cos humà amb la funció de 
relació  
Entendre la interacció amb els companys i l’observació directa o indirecta 
com a font de coneixement 
Expressar idees de manera raonada utilitzant suports diversos 
Veure la necessitat d’adoptar formes de viure que possibilitin el manteniment 
de la salut pròpia i col�lectiva 
 

 
Competències, Continguts  o Processos que es treballen de forma explícita 

 
Competències pròpies de l’àrea: 
-Utilitzar críticament fonts d'informació que usin diferents tipus de suport per 
observar i analitzar l'entorn. 
-Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables 
en els èssers vius. 
-Utilitzar el coneixement científic per comprendre situacions properes 
relacionades amb problemàtiques ambientals, amb la conservació de la salut 
o amb l’ús d’objectes tecnològics i per prendre decisions coherents per actuar 
amb aquest coneixement. 
 -Actuar en el marc de projectes col�lectius per resoldre problemes i millorar 
la vida de la comunitat i per promoure una vida saludable. 
Continguts: 
- Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació del moviment 
en les persones. 
- Reconeixement  dels òrgans dels sentits i la seva funció en relació amb els 
estímuls rebuts. 
- Identificació dels sistemes que participen en la funció de relació: locomotor 
i nerviós. 
- Comprensió de la relació de la funció de nutrició amb el fet d’aconseguir 
l’energia necessària per viure. 
- Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo. 
- Cerca, amb ajudes, a Internet. 
- Expressió oral ordenada i utilitzant un guió prèviament preparat. 
- Valoració del diàleg entre iguals, com a font de coneixement i des d’un punt 
de vista cooperatiu 
- Planificació i realització de seqüències d’accions ordenades encaminades a 
la realització d’un objectiu conegut. 
- Mesura acurada de magnituds diverses i recollida i interpretació de les 
dades.  
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- Identificació i justificació de higiene, de descans, d’exercici físic i 
l’alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable.  
 
Alumnat a qui va dirigida 

 
Nenes i nens de tercer i quart de primària 
 
Temporització 

 
16 sessions d’una hora o una hora i mitja 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

Es parteix de l’observació, la reflexió conjunta i la comunicació per tal de 
construir el model d’ésser viu. 
Es fomenta la cooperació entre l’alumnat 
Les activitats responen a diferents objectius: es parteix del recull de les idees 
prèvies de l’alumnat, s’introdueixen nous coneixements, s’estructuren els 
coneixements i s’avalua allò après. 
Les activitats avaluatives formen part del procés d’aprenentatge 
 
Aspectes tècnics  

 
Càmera de retratar o de vídeo, ordinadors connectats a la xarxa, cronòmetre, 
estetoscopi, termòmetre 
 
Documents adjunts 

 
Guiò de l’alumnat.pdf 
Guia ampliada.pdf 
 
Imatge que acompanya la descripció 

 

nutricio.jpeg 


