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Com s’ho fa la mà per créixer?  

 

 

Objectius 

• Conèixer les els sistemes i òrgans implicats en la funció de nutrició: aparell digestiu, aparell 
respiratori, aparell circulatori i aparell excretor. 
 

• Introduir el concepte de vida saludable a partir de l’alimentació sana i equilibrada. 
 
• Fer una exposició oral i planificar-la. 

Descripció de la proposta 

A partir d’una pregunta indagadora “Com s’ho fa la mà per créixer?” els alumnes de quart  de 
primària treballen la funció de nutrició a partir de l’estudi dels diferents sistemes i òrgans que hi 
intervenen. Així doncs treballen els diferents aparells implicats. 
L’alumnat crea unes maquetes que il·lustren els aprenentatges que es van fent i per acabar fan 
una exposició oral on expliquen el procés que segueixen els aliments quan mengem.  

Aspectes didàctics i metodològics 

Per respondre la pregunta inicial es fa un treball de recerca a l’aula. Es treballa de manera 
individual, en grups petits i en grups classe a partir d’un treball cooperatiu. 
Per donar resposta a la pregunta es realitzen cerques d’informació, es construeixen maquetes i es 
prepara una exposició oral guiada pel mestre. 

Recursos emprats 

Enciclopèdies digitals, llibres de consulta. Material de rebuig i de plàstica per a fer les maquetes. 
Vídeo i ordinadors. 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- Funció de nutrició. Aparells: digestiu, respiratori, circulatori i excretor.  
- Malalties de l’aparell digestiu. 
- Alimentació sana i equilibrada. 
- Exposició oral de l’experiència realitzada. 

 
Es treballen les competències següents: coneixement i interacció amb el món físic, comunicació 
lingüística i audiovisual i aprendre a aprendre. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de quart d’educació primària 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

Es treballa a partir de l’àrea de coneixement del medi i està molt relacionat amb llengua. 

Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 
Power l’aparell circulatori. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

Activitat per compartir objectius. Pdf 
Què entra i què surt del cos? Pdf 
Realització de maquetes en grups cooperatius. Pdf 
Posada en comú de les maquetes en gran grup. pdf 
Cura de l’aparell digestiu. Pdf 
Regulació d’aprenentatges refent les maquetes. Pdf 
Rúbrica d’avaluació del treball individual i en grup. pdf 

 
• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 

Ponència al III Congrés de ciència. Educació Infantil i primària de Santa Coloma de 
Gramenet. 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/congres-de-ciencia-santa-coloma-gramenet/ii-congres-
curs-2014-2015/ponencies-2015/14-escola-les-palmeres-4t 
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