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Milers de vertebrats diferents, però tots amb esquelet. 
 
Objectius  
Amb aquesta Proposta didàctica  realitzada amb l’alumnat de cicle mitjà, es 
pretén  entre d’altres objectius, saber més, sobre l’esquelet humà I l’esquelet de 
la resta de vertebrats. Reflexionar sobre les funcions i les estructures de 
l’esquelet dels vertebrats,com  a part integrant d’un sistema, tot i construint el 
model de ser viu. Descobrir regularitats, treballant amb diferents vertebrats que 
ens permetin conceptualitzar sobre el creixement desenvolupament, moviment 
dels vertebrats i la seva relació amb el medi. 
 
Descripció de l’activitat  

La imatge de l’esquelet d’un petit nadó caminant de quatre grapes és el punt 
de partida. Imaginar i  dibuixar  aquest esquelet ens ajuda a fer sorgir  les 
idees prèvies. Amb la comunicació i el treball de grup fem evolucionar les 
idees,sobre les funcions de l’esquelet, el moviment, la sustentació,la 
protecció, la relació amb el medi, tot i establint els criteris que ens ajudaran  
a avaluar el com estem fent les coses, quines dificultats i quins encerts ens 
ajuden a  construir el  coneixement. Ampliem el treball reflexionant sobre la 
resta de vertebrats, i amb vertebrats inventats. 
 
Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 

El model de ser viu, els vertebrats, l’esquelet i el moviment, l’esquelet dels 
vertebrats com a part integrant d’un sistema. Treball cooperatiu, 
comunicació, construcció de maquetes. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

Alumnat de cicle mitjà de primària. 
 
Temporització 

Es pot dur a terme  en 9 o 10 sessions, Es poden incloure alguna de les 
sessions, en horaris d’altres àrees, com matemàtiques, música i plàstica. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

Qualsevol comentari que pugui ser útil al professorat a l’hora de portar 
l’activitat a l’aula: agrupament de l’alumnat, aspectes a tenir en compte, 
observacions sobre l’avaluació, referències al guió de l’activitat que va dirigit 
a l’alumnat o a altres fitxers annexos...  
 

Recursos emprats  

Col�lecció d’ossos de diferents animals,radiografies,materials de rebuig per a 
fer maquetes. 
 http://www.youtube.com/watch?v=b2j7mYV1z-Q 
 
Atles infantil animat 
http://www.youtube.com/watch?v=4fXVvBt4ots 
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http://www.youtube.com/watch?v=y8ShRcOMhCQ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eFXRGRD0nu4 
 
 
Documents adjunts  

 
Guió alumnat. PDF 
Guia ampliada. PDF 
 

 


