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Guia didàctica                                                                             Nivell: I P 

La funció de relació: Treballs per als alumnes 
 
 
Sessió 1 . 1h. Com ho fem per moure’ns?   
 
L’activitat s’inicia amb el planteig d’una pregunta que haurem de respondre durant la 
realització de l’activitat. El fet de plantejar preguntes assenyala els objectius, comunica 
a l’alumnat què aprendrà i contextualitza l’aprenentatge. 
 
Per tal de respondre aquesta qüestió plantegem d’observar una activitat on hi hagi 
moviment: podem triar organitzar una activitat al pati o podem aprofitar una classe 
d’educació física. 

Per registrar el moviment i poder-ne parlar després  podem utilitzar la càmera de fotos 
per fer fotografia o vídeo. En aquest cas hem fet fotos. 

Abans de l’activitat organitzem la classe en grups cooperatius, aquests grups no variaran 
durant tota l’activitat.   

L’organització de la classe en grups cooperatius és indispensable per afavorir la 
interacció de tots i totes i ajudar a la construcció conjunta de coneixement; al mateix 
temps facilita la gestió d’aula, ajuda a millorar l’autonomia de l’alumnat  i assegura la 
participació de tothom en el treball de grup.  
S’ha de destinar una bona estona a organitzar els grups, que es poden mantenir durant 
tota l’activitat. Els càrrecs assignats poden variar segons les necessitats de l’activitat. 
En aquest cas hem triat els de material, portaveu, organitzador i neteja; s’ha de 
destinar una bona estona a decidir les funcions de cada un. És molt important que els es 
disposi sempre d’una estoneta  per reflexionar o treballar individualment abans de 
començar el treball en grup perquè tothom sigui capaç  de fer alguna aportació personal 
al grup, cosa que no és possible de fer si no hi ha una reflexió prèvia.  
 
Expliquem a l’alumnat que per analitzar bé el moviment farem fotos, per tant cada grup 
s’organitza i decideix quin moviment fotografiaran i qui serà l’encarregat de fer la foto 
 
El dia determinat assistim a la classe d’educació física durant la qual els  responsables 
de les càmeres s’encarreguen  de fer les  fotos o de fer un petit vídeo (poden utilitzar 
les càmeres que formes part de la dotació de l’aula de ciències que permeten fer foto i 
vídeo) 
 
Sessió 2 . 1h 30m Exploració d’idees prèvies 
  
Comencem a reflexionar sobre el moviment amb les fotos impreses. 
Recuperem la pregunta inicial i hi afegim: què ha motivat el moviment? 
Per contestar aquesta pregunta comencem amb una conversa durant la qual  analitzarem 
el procés que es dona quan ens movem.  
 
Quan parlem de conversar a l’aula no ens referim a fer a l’alumnat una sèrie de 
preguntes que ells aniran contestant de manera més o menys precisa sinó d’una activitat 
on es dialoga, sovint partint d’una pregunta o sobre un tema determinat, i en la qual 
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tots i totes han de poder expressar les seves opinions, els seus dubtes, les seves idees, 
... així com tenir la possibilitat de compartir idees i coneixements 
L’ensenyant ha d’estimular el diàleg entre l’alumnat i introduir les preguntes només 
quan tinguin sentit dins la conversa. Sovint seran els mateixos infants els que introduiran 
els diferents aspectes i la funció de l’ensenyant serà la de recollir, remarcar, precisar, 
anotar, ... 
Per tant les preguntes següents només son aspectes que considerem que és important de 
parlar i que l’ensenyant ha de tenir presents durant la conversa per introduir els 
aspectes que no sorgeixin d’una manera natural. 
 
Procurarem que es parli d’estímuls diferent (sonor, visual, tàctil, ...). Farem preguntes 
per tal d’ajudar els alumnes a  passar de l’estímul a la resposta, sense oblidar el que 
passa dintre del cos:  
Què has dit que ha passat primer? 
Què creieu que ha fet què el  Joan es volgués moure?  
O s’ha mogut sense voler?  
Com ho ha fet per moure’s?  
Ha fet més coses a més a més de moure’s?  
Posem  estar ben quiets, sense que es mogui  cap part del nostre cos? 
En aquesta conversa Intentem que surti la idea de l’existència de l’estímul i la resposta 
 
Una vegada centrat el tema i col�locats per grups inicien el treball: els infants hauran de 
realitzar un dibuix explicatiu del procés del moviment pensant en tres aspectes: què 
entra de fora, què passa a dintre el cos, què veiem des de fora . Per realitzar aquest 
treball cada grup ha de tenir un full de paper gran amb una silueta d’un cos humà.  
Abans de començar el treball conjunt  tothom haurà fet el seu projecte individual que 
posarà en comú amb la resta de companys del grup  
 
El fet de treballar en grups cooperatius i el recollir i treballar amb les aportacions de 
cadascú dels nois i noies permet atendre la diversitat de l’aula d’una manera més 
efectiva. L’ensenyant ha de vetllar per tal que efectivament s’escolti a tothom i per 
fomentar l’ajuda entre els diferents membres dels grups 
 
Projecte individual escrit 
COM HO FA EL NOSTRE COS PER MOURE’S 
 
QUÈ ENTRA DE FORA 

 
QUÈ PASSA A DINTRE 

 
QUÈ VEIEM DES DE FORA 

 
 

  

 
S’haurà de recordar a l’hora de posar en comú el projecte inicial, principalment  si els 
alumnes no estan habituats a treballar en grup de manera cooperativa, que cada infant  
ha d’explicar al grup allò que ha escrit al seu projecte 

• ha d’explicar els seus motius, argumentar  

• s’han d’escoltar totes les aportacions 

•  s’han de recollir totes les que no es desestimin,  de manera consensuada, al 
mural 
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La/el mestra/e iniciarà un recull mural amb les paraules que van sorgint tot procurant 
d’incorporar el nou vocabulari de manera contextualitzada. 
Aquest recull s’ha d’anar actualitzant en els moments en que s’incorporen idees noves i 
nou vocabulari:  en les converses i en les posades en comú de les experiències o de les 
activitats realitzades 
 
 
Sessió 3 . 1h30m Introducció de nous continguts/estructuració de co neixements 
 
Explicació del dibuix mural realitzat pels diferents grups 
Aquesta és una activitat de regulació. En aquest dibuix hem d’observar quins aspectes 
apareixen al cos humà representat.  S’hi haurien de representar els òrgans dels sentits i 
els estímuls que entren al cos, l’aparell locomotor i el sistema nerviós (més endavant ens 
ocuparem de la nutrició, per tant no direm res si aquest aspecte no sorgeix) i el 
moviment com a resposta als estímuls.    
La visió que volem transmetre és una visió global i interrelacionada de l’ésser humà, com 
a ésser viu, en contínua relació amb l’entorn 

El portaveu de cada grup explica el seu dibuix mentre els altres escolten i es preparen 
per fer les seves aportacions per a la millora del treball. 

El fet de pensar millores al treball dels companys afavoreix l’escolta activa i la revisió 
del treball. Els infants mentre busquen aspectes per a millorar el treball dels altres 
grups troben aspectes que contribueixen també a la millora del treball propi, per tant 
fem un treball de coavaluació i autoavaluació 

Després de cada explicació cada grup ha de pensar algun aspecte per millorar el treball 
dels altres grups . Si cal es modifiquen els dibuixos. Després s’exposen a l’aula  
S’ha d’explicar a l’alumnat que per fer les seves aportacions han de pensar en allò que 
mostra el dibuix i el que expliquen els portaveus dels grups i no tant en la forma com 
han estat realitzats els treballs. Les millores proposades les han de consensuar els grups 
a partir de les proposades individuals pels nens i les nenes. 
Si en aquest moment sorgeixen dubtes que ningú sap aclarir referits a la representació 
dels òrgans o sistemes definirem entre tots bé allò que volem saber, ho anotarem  i 
després buscarem informació on es cregui convenient 
En aquest moment es pot penjar a l’aula un mural del sistema nerviós o es poden portar 
llibres amb aquesta informació 
 
 
Sessió 4 i 5  1h30m Exploració d’idees prèvies/Introducció de nous con eixements 
 
Focalitzem en l’aparell locomotor  
Fins ara  hem considerat l’ésser humà com un tot interrelacionat, ara passem a analitzar 
una part del cos humà i el seu funcionament, de manera detallada , per després tornar a 
passar a la globalitat 
Recuperem la pregunta inicial 
Com ho fa el nostre cos per moure’s? 
Comencem amb una conversa on concretarem més aquest aspecte  
Pensarem en com son els ossos i els músculs, buscarem semblances i diferències, 
intentarem esbrinar com s’ajunten, com ho fan per produir moviment  
Es pot observar un esquelet humà, si en tenim a l’escola, si no utilitzarem imatges, parts 
d’esquelets d’animals, ...i a més a més explorarem les nostres possibilitats de moviment 
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Què li faltaria a l’esquelet per tal que es pogués moure? 
Durant la conversa hem de tenir en compte que segurament aquesta activitat no serà 
estàtica sinó que hi  haurem d’incorporar moviment o accions concretes d’exploració del 
cos: doblegar parts diferents del cos, provar de moure el braç sense doblar-lo, buscar i 
tocar els músculs i els ossos que notem en el cos de cadascú o en el del company, ...; 
per tant serà important que ens situem en un espai on sigui possible el moviment. 
Després de recollir les idees i les preguntes que puguin sorgir durant la conversa i les 
diverses activitats exploratòries plantegem de fer una maqueta que contesti aquesta 
pregunta:  
Com ho fa el braç per moure’s? 
Haurem de parlar i decidir els  materials que farem servir que ens han de ser útils  per 
representar els ossos i els músculs. Haurem de parlar de les propietats dels ossos i dels 
músculs ( duresa, elasticitat, consistència,..) de l’aparell locomotor en general (com 
s’uneixen les seves parts, les diferents articulacions existents, ...) i relacionar  
propietats i funcionament amb els materials que podem utilitzar. 
Relacionem en aquesta activitat el model d’ésser viu amb el model matèria 
El fet de buscar els materials més adients ens ajudarà a descobrir la relació entre les 
parts de l’aparell locomotor i a relacionar les seves propietats amb la seva funció.  
L’alumnat ha de saber que no fem un treball de plàstica sinó de ciències i el que hem de 
procurar és  que la maqueta funcioni, no que s’assembli als òrgans que s’hi representen. 
 
Abans de començar a treballar, els grups han de destinar una estona a l’organització, per 
tant elaboraran conjuntament  la seva base d’orientació, pensaran el seu projecte, 
començaran a pensar el material  i ... quan ja estiguin a punt podran començar a fer la 
maqueta. La condició principal és que  ha de funcionar.  
 
 
Sessió 6  1h30m  Estructuració de coneixements 
 
Posem en comú la maqueta 
Començarem ara un altre treball de regulació. Després de l’explicació de cada grup 
escoltarem allò que diuen la resta de companys, els dubtes que plantegen, les preguntes 
o les aportacions que fan. Tot allò que considerem interessant  ho recollirem o bé en un 
full o a la pissarra o ho escriurem amb l’ordinador (si disposem d’un canó i una pantalla 
tothom  podrà anar seguint el recull dels diferents grups i millorar així les seves 
aportacions) 
Abans de començar la posada en comú de les maquetes les  podem exposar per tal que 
tothom les pugui veure bé totes. 
Una vegada vistes cada grup explica el seu projecte, els altres grups observen i anoten 
possibles millores per a cada maqueta. Si és possible es modifiquen, si no és possible de 
fer-ho ho anotem en el full comú. 
Durant les explicacions sorgeixen molts aspectes nous, molts dubtes i moltes aportacions 
individuals noves que cal recollir. 
Aquestes conclusions han de servir per buscar informació, si cal,  i per continuar la feina 
En aquest moment es pot penjar a l’aula un mural amb informació sobre l’aparell 
locomotor i/o buscar llibres amb aquesta informació, podem completar també la  
informació sobre el sistema nerviós. 
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Sessió 7i 8  1h30m Introducció de nous continguts 
 
Fem la dissecció d’una pota de pollastre   
La dissecció de la cuixa de pollastre ens ocuparà dues sessions: durant la primera la  
prepararem i després, necessitarem un altre dia per  portar-la a terme. 
Durant la primera sessió parlarem conjuntament de l’objectiu de l’activitat: Què podem 
aprendre fent la dissecció de la cuixa de pollastre que ens serveixi per entendre més 
bé el funcionament del nostre cos?  
En parlarem conjuntament i anotarem els principals objectius : 
Com son les articulacions? 
Com son els músculs? 
Quins moviments pot fer la pota? 
Com s’uneixen els músculs als ossos? 
Com son els tendons 
... 
 
Una vegada establerts els objectius, per grup decidiran les accions que portaran a 
terme, els instruments i el material que necessitaran i finalment ordenaran les accions 
que han de realitzar, és a dir, elaboraran la seva base d’orientació.   
Finalment cada grup explicarà la base d’orientació a la resta de companys i es 
modificaran, si cal. Ara ja estem a punt  de realitzar la dissecció que portarem a terme a 
la següent sessió.  
 
 
Sessió 9  1h 30m Introducció de nous continguts 
 
Busquem informació a la xarxa i després la comentem  tots junts.  
Durant aquesta sessió buscarem informació complementària a la xarxa  amb adreces 
proporcionades per la persona docent. L’activitat ha de servir per a reflexionar sobre 
allò que s’ha après fins ara, recordar les idees principals, el vocabulari, ... alhora que 
s’incorporen nous coneixements o altres visions d’allò treballat 
Al mateix temps l’alumnat tindrà l’oportunitat d’aplicar els coneixements TIC adquirits   
 
Per treballar amb els ordinadors els nens i les nenes poden treballar per parelles, si es 
disposa de suficients ordinadors i espai.  Per tant cada grup es dividirà ara en dos i es 
dedicaran a navegar per les pàgines  que triïn d’entre les adreces que se’ls hi hauran 
proporcionat. 
 
Abans de començar explicarem els objectius de l’activitat. 
Durant la conversa prèvia hem de crear expectatives, fer-los imaginar quines informacions 
podran trobar a la xarxa, ajudar a relacionar amb les activitats realitzades anteriorment i 
recordar dubtes que hagin sorgit. També ens podem plantejar: Quina informació pensem 
que podem trobar? Tenint en compte tot el que hem après quines preguntes ens fem? 
Podem anotar les noves preguntes a la pissarra. Al final podrem veure a quines hem 
trobat resposta i a quines no 
 
El full que tindrà cada grup conté les adreces i un apartat per recollir les seves 
impressions però hauran de disposar també de les diferents adreces en pantalla per tal 
que es puguin connectar ràpidament. 
En acabar, comentarem les diferents pàgines i activitats visitades. 
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En aquesta conversa cada grup podrà explicar les pàgines que ha visitat, el contingut de 
les pàgines  i les seves impressions alhora que procurarem introduir una visió crítica de 
les activitats que han vist: 
Les intervencions de l’alumnat han de ser  raonades, per tant hem de pensar en demanar 
sempre als motius de les seves intervencions  i així aniran adquirint l’hàbit d’explicar i 
argumentar les seves opinions 
 
 
 
Sessió 10  1h. Estructuració de coneixements 
 
Treball de recull i autoavaluació del que hem après amb les activitats fetes. 
Aquesta feina ha de servir per a reflexionar sobre allò que s’ha après fins ara, recordar 
idees principals, vocabulari, ... 
És un treball d’avaluació i també de sistematització 
 
 
 
Sessió 11  1h30m Exploració de idees prèvies/Introducció de coneixe ments  
 
Tornem a observar el moviment 
Després de focalitzar l’aparell locomotor, tornem a la globalitat del cos per veure com 
s’interrelacionen tots els aparells i sistemes per tal que puguem portar a terme la funció 
de relació. En aquest cas hem de veure com es relaciona la funció de relació amb la 
nutrició. Els alumnes han d’arribar a explicitar, durant la conversa , que el nostre cos 
necessita energia que obté per mitjà de la nutrició  
Tota la classe surt al pati i els diferents grups s’han de  dedicar a córrer i a observar els 
efectes de l’esforç. 
Abans de realitzar l’activitat repartirem el full per registrar les mesures, el llegirem 
conjuntament i veurem què necessitem per tal de realitzar l’activitat. 
Repartirem estetoscopis, si en tenim (si no és així hauran de mesurar el pols en alguna 
part del cos i els hi haurem d’ensenyar com fer-ho o també podem demanar-los al 
CESIRE/CDEC en servei de préstec) i cronòmetres.(Tindrem termòmetres clínics en 
reserva per si en demanen). Haurem de parlar de com ho han de fer per mesurar els 
batecs del cor d’un company, han de pensar en mesurar abans i després de realitzar 
l’esforç per tal que puguem comparar les mesures preses 
Podem relacionar la mesura amb aspectes diversos, entre els quals senyalem com a 
rellevants en aquest cas els de quantificar aspectes observables, trobar explicacions a 
les preguntes que ens plantegem i tenir evidències que justifiquin les nostres 
argumentacions. 
Pot anar bé de realitzar activitats de mesura abans: com hem de mesurar?, què és un 
minut?, podem mesurar mig minut i comparar amb mesures d’altres grups?, com 
funciona el cronòmetre?, què mesura?, ... hem de tenir en compte els aspectes tècnics 
que ens ajudaran a avançar cap a mesures més exactes i més fiables. 
Aquí podem connectar amb l’àrea de matemàtica i aplicar coneixements treballats 
prèviament 
Mesurem batecs del cor, observem el color de la pell, suor, la sensació de calor, ... Si 
algun grup vol mesurar la temperatura corporal els hi proporcionarem els termòmetres 
A partir de l’observació i de la recollida de dades  sobre els efectes de l’exercici  al 
nostre cos, del que veiem que passa a fora, i del que pensem que passa a dintre 
intentarem buscar explicacions amb la participació de tots els grups. S’ha d’ arribar a 
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parlar de la nutrició i de l’obtenció d’energia. Podem anar plantejant preguntes per 
guiar l’observació i la reflexió :Què ho fa que el cor bategui més ràpid? Què passa dins el 
cos quan batega més ràpid (efectes)?  
 
 
Sessió 12  1h30m Introducció de nous continguts 
 
Com funciona el cor? 
Donat que observem que la majoria de l’alumnat creu que la funció del cor és de 
fabricar sang, busquem una activitat que permeti aprofundir en les funcions del cor .  
Hem de valorar els avenços de l’alumnat, acceptar l’existència de diferents nivells de 
coneixement a l’aula  i entendre que no hem d’arribar a un saber acabat sinó que 
conjuntament avancem cap a la construcció d’un model i que aquest és un procés llarg. 
El fet de conversar a l’aula i deixar que els alumnes  expressin les seves idees permet 
reconduir la seqüència didàctica i adaptar-la al ritme d’aprenentatge dels alumnes i a la 
diversitat a l’aula,  procurant incidir en les seves idees prèvies i avançar en la 
construcció de coneixement. 
 
Ara podem realitzar una de les activitats següents, no cal fer-les totes dues. Triarem la 
que més ens convingui tenint en compte els aspectes que ens interessin més de 
treballar: volem reforçar el treball amb eines TIC? o volem treballar un text instructiu i 
enllaçar amb l’àrea de llengua? 
 
a) Podem fabricar un model de cor utilitzant un text instructiu extret d’un llibre on es 

recullen experiències sobre el cos humà. Els nens i les nenes realitzen l’experiència 
per grups. Observen el funcionament  del model, es posen en comú les observacions 
realitzades i finalment llegim el text i el comentem conjuntament. 
Si durant la conversa sorgeix alguna pregunta que no havíem treballar, l’apuntarem al 
mural de la classe.  

 
b)També podem buscar informació a la xarxa 

Tornem a treballar tal com hem indicat a la sessió 9. 
Acabarem l’activitat comentant les pàgines visitades conjuntament: hem trobat 
resposta a alguna de les preguntes que ens havíem plantejat? Son pàgines amb 
activitats o informacions  interessants? Creieu que poden servir per aprendre? Les 
recomanaríeu a un amic? 

 
Després d’aquestes noves activitats tornem al dibuix inicial i pensem si ara hi afegiríem 
alguna cosa nova.  
Si creiem que sí ho afegim. En la majoria de dibuixos s’hi hauran d’afegir els sistemes i 
aparells relacionats amb la funció de nutrició 
En aquest moment es pot penjar a l’aula un mural sobre l’aparell digestiu i el circulatori 
i/o informació relacionada amb aquest aspecte: alimentació, obtenció d’energia, ...  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             
 

 
 

 

8 

Sessió 13  1h30m Estructuració de coneixements 
 
Podem recomanar als companys de l’escola activitats que afavoreixin el bon 
funcionament del nostre cos tenint en compte tot el que hem après? 
Fent aquesta activitat volem relacionar el fet de fer esport amb la salut i el benestar 
general de les persones. Tindrem en compte també els aspectes relacionats amb 
l’ocupació del temps lliure i la relació amb companys/es 
A partir de fotografies i de preguntes relacionades amb les imatges treiem conclusions 
sobre els beneficis que l’esport ens aporta.  
 Per realitzar aquesta activitat tothom observarà les fotografies i anotarà les reflexions, 
idees,  que li suggereixin les imatges i les preguntes que les acompanyen. Després, per 
grup, elaboraran les seves conclusions que finalment es posaran en comú.  
L’ensenyant, o un infant si es disposa d’ordinadors a l’aula, es pot encarregar d’escriure 
les conclusions,  que es poden penjar a l’aula i/o repartir a tots els alumnes   
Podem connectar amb aspectes relacionats amb el medi  social i apropar-nos a la vida de 
les persones que vivien a les societats neolítiques 
 
En la posada en comú podem introduir el tema de l’herència per tal de fer referència a 
la funció de reproducció  
Si nosaltres juguem molt bé a tennis, els nostres fills i filles sabran a jugar a tennis molt 
bé? 
 
Al treballar el model d’ésser viu és important tenir en compte totes les funcions que 
aquest realitza. És per això que en aquest moment podem incloure la funció de 
reproducció (parlem de l’herència) en el tema. D’aquesta manera totes les tres funcions 
hi son presents, de manera que es  treballa  l’ésser viu com un tot interrelacionat 
 
 
Sessió 14  1h Estructuració de coneixements  
 
Ens avaluem alhora que preparem una explicació per altres companys i companyes de 
l’escola 
 
En aquest moment realitzem un treball de sistematització de tot allò que hem treballat. 
Busquem conjuntament els aspectes més rellevant i els relacionem amb la salut. Després 
cada grup elaborarà el seu resum  que  ha de servir per explicar les conclusions del 
treballa realitzat a altres companys i companyes de l’escola. Hauran d’explicar (no 
llegir) i memoritzar,  així com assajar. Tots aquests aspectes afavoriran també 
l’autonomia de l’alumnat ja que requeriran una bona organització i serviran al 
professorat per l’avaluació dels nens i les nenes 
 
Per preparar l’explicació primer,  tothom escriu què ha après, pensant en què pot 
explicar als companys i companyes, així com una valoració dels motius pels quals creu 
que és important fer esport. Aquest  treball individual pot servir d’avaluació i alhora 
serà la base de l’explicació que s’elaborarà de manera conjunta, tot i que cada grup 
podrà personalitzar-la durant la preparació.  
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Sessions 15 i 16  1h30m Aplicació de coneixement 
 
Preparem i portem a terme l’explicació 
Una vegada realitzat aquest treball i organitzats per grups elaborem conjuntament el 
guió que els nois i noies  utilitzaran en l’explicació i que ha d’incloure les aportacions de 
tots els grups 
En aquest moment tornem a realitzar un altre treball de regulació. Tots l’alumnat 
participarà en l’elaboració del guió fent les seves aportacions al petit grup, en aquest 
moment s’adonen de quins aspectes han entès, quins han oblidat, quins haurien de 
modificar, ...  o revisen els que no havien estat ben entesos i procuren aclarir-los amb 
l’ajuda dels companys i companyes del grup 
Amb el guió col�lectiu, cada grup assaja l’explicació, la porta a terme i l’avalua. 
Per explicar-ho haurem d’ utilitzar el vocabulari adient, memoritzar i assajar 
S’ha d’avaluar també el funcionament del grup, primer tothom s’autoavalua i després es 
comenten els resultats amb la resta de companys del petit grup fins arribar a un 
consens. Cal que argumentin les seves opinions. 
 
 
 
 
Si voleu saber més, veure les fotografies o aclarir algun aspecte concret, podeu consultar 
el treball de recerca en aquest adreça:  
 
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm  
 


