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Milers de vertebrats diferents, però tots amb esquelet. 
 
 

 
 
1a seqüència (L’esquelet humà) 
 
Fase d’exploració diagnosi i apropiació dels objectius 
1- Imaginem un esquelet en moviment. 
 
 Amb aquesta activitat intentem contextualitzar el tema, i saber que és el que volem 
aprendre. Amb l’explicació de la festa del germà de la Clara, imaginem un esquelet de 
petit nadó en moviment i  el dibuixem,(treball individual).  
 
2- Expliquem el nostre dibuix de l’esquelet del germà de la Clara i el millorem amb el 
grup classe. 
 
Es parteix d’una presa de consciencia del que sap cadascú, en  aquest cas, sobre 
l’esquelet humà. D’un primer dibuix fet individualment i que respon a una pregunta, que 
connecta amb els interessos de l’alumnat, i  que tothom la pot respondre, cal que en 
grup, en  triïn un, i per a fer-ho els cal dir el perquè l’han triat, en aquest moments ja 
han de fer l’esforç de buscar uns criteris, que  permetin la tria, del que millor explica  o 
representa la resposta  a la pregunta formulada i que  permet al mateix temps, de 
poder-lo canviar i millorar entre tots. En aquest cas, hi ha un treball a fer sobre els 
criteris ja que sovint aquests  responen a estereotips, com per exemple que aquest és 
més bonic, o el que l’ha fet sempre dibuixa molt bé, cal canviar-lo per exemple en, hem 
triat aquest, perquè es veuen molt bé els punts on s’ajunten els diferents ossos que li 
permetran el moviment. Així anem iniciant una presa de consciència del com i el què 
avaluar, i el que anem aprenent. 
 
3 - Pensem, comprovem, que els ossos estan articulats per poder-nos moure. 
A partir del que hem après en les diferents exposicions, ara cal focalitzar en les 
articulacions, que ens permetran el moviment. Farem un treball de grup sobre el dibuix 
del grup, cal intentar fer els moviments que ens permeten fer les articulacions 
assenyalades en el dibuix. Podem començar a donar noms als  llocs de  les articulacions 
del nostre cos, Genoll, canell... 
 
4 - Comprovem la necessitat de que els nostres ossos estiguin articulats. 
Anem a immobilitzar parts del nostre cos, tal com es veu en el dibuix, que té l’alumnat. 
Aquesta activitat es fa en grup, cal que cadascú faci les pròpies anotacions sobre el grau 
de dificultat. 
Es proposa veure aquest vídeo i comentar-lo, cal pensar que és un esquelet sense els 
altres òrgans, cal anar pensant en tot el que hi falta, musculatura, pell, diferents òrgans 
interns... 
Es proposa fer la dissecció d’una cuixa de pollastre, per veure les articulacions.  
Adreça d’un vídeo de l’esquelet en moviment. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=b2j7mYV1z-Q 
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5 - Les radiografies expliquen coses 
Cal fer una recollida de radiografies que puguin tenir l’alumnat a casa seva. 
 
L’alumnat pot comprovar si en el seu dibuix de l’esquelet del petit nadó, hi havia 
dibuixat aquests ossos.  
Poden pensar també; 
On està situat en el cos? 
Quines funcions permet fer? 
Què ens passaria si no tinguéssim aquest os? 
Què ens passaria si el tinguéssim trencat? 
Què hauria de passar perquè aquest os es recuperés? 
Per a fer aquest treball i respondre les preguntes,es pot treballar en grup i fer una 
pregunta cada grup i després posar-les en comú. 
És important tenir llibres de consulta i altres fonts d’informació sobre  el cos humà,  Hi 
ha algun vídeo com aquest que ens pot servir. 
 
Atles infantil animat 
http://www.youtube.com/watch?v=4fXVvBt4ots 
 
Seria necessari recollir les explicacions, en murals, textos, dibuixos, per a poder-los 
compartir. 
 
Fase de síntesi i estructuració 
 
6 - De què ens serveix tenir esquelet? 
Ens cal aprofundir en el fet que l’esquelet forma part d’un sistema i que actua com una 
estructura imprescindible, perquè els humans i la resta de vertebrats puguin fer les 
funcions, que els hi permetran la supervivència. 
Ens cal fer preguntes que permetin a l’alumnat reflexionar, i construir coneixement, 
aquestes quatre preguntes, ens poden servir. 
 
A - Com s’ho fan el ossos del nadó per créixer fins que el nadó sigui gran? 
 
B - De què li serveix la boca del nadó als ossos del nadó? 
 
C - Com s’ho fan els ossos per saber que s’han de moure? 
 
D - De què li serveix la sang als ossos? 
 
Procurarem que a la classe hi hagi  materials que ajudin a respondre-les. Cada grup tria 
una pregunta, i intenta trobar la resposta. 
Cal fer una comunicació de cada resposta per millorar entre tot el grup classe, aquesta 
comunicació, es pot fer amb el suport d’un dibuix o representació, en una cartolina gran 
o mural, que possibiliti que quedi escrit i recollit el que hem après.  
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7 - Els noms dels nostres ossos  
Aquesta cançó ens permet memoritzar amb facilitat els noms dels ossos més coneguts i 
visibles del nostre cos. Cal fer servir la música de Bingo que podem trobar en aquestes 
adreces 
 
http://www.youtube.com/watch?v=y8ShRcOMhCQ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g 
 
Podem anar ballant mentre ens anem tocant els ossos que cita la cançó. Es pot demanar 
de fer-ho amb la persona de l’àrea de música. 
 
2a seqüència (Generalització amb els altres vertebrats ) 
 
Fase d’exploració diagnosi i apropiació dels objectius. 
1-Recordem que vertebrats vol dir que son animals amb esquelet. Podem fer la 
pregunta, quins animals coneixem que tenen un esquelet com nosaltres? 
Fem un llistat de vertebrats entre tots i no ens en deixem pas cap, un ocell, un peix, una 
serp, una granota, un senglar, un gos i un gat... 
 
Fase  d’introducció de nous punts de vista 
 
2- Coneixem molts vertebrats 
Aquesta activitat consisteix en que cadascú treballa sobre un vertebrat que ha triat de la 
llista que hem fet anteriorment, millor que no siguin repetits i que cadascú treballi 
sobre un vertebrat diferent, Han de poder consultar el GOOGLE. 
Per poder, saber el nom, Com és, què fa, com ho fa i quin esquelet té. 
 
2- El nostre esquelet i el dels altres vertebrats tenen coses en comú. Quines?      
A partir de les imatges comparem les semblances entre els diferents esquelets,en 
generalitzem les funcions. 
 

3- Fem d’arqueòlegs. 
Per fer aquesta activitat cal tenir una col�lecció 
d’ossos de diferents animals. 
 Es pot fer una col�lecció, demanant ossos a les 
carnisseries o polleries, es bullen amb aigua i es 
deixen assecar al sol. també es poden demanar 
en préstec al CDEC 
Cal triar un dels ossos que hi ha a la classe,cal 
dir perquè l’han triat,cal fer el dibuix, mesurar i 
pensar a quin animal pertanyia. cal que diguin 
què han  tingut en compte per a decidir a quin 
animal pertanyia. 

 
 
http://phobos.xtec.cat/cdec/index.php?option=com_content&view=article&id=68&It
emid=93 
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4- Calculem quan deu mesurar l’animal sencer 
 
Cal esbrinar, com és l’animal al qual pertanyia aquest os. Quan deu mesurar tot sencer? 
En aquest moment  del context ,conflueixen l’activitat científica i la matemàtica. 
Ens cal fer propostes de com podem trobar la mesura de l’animal sencer ara que ja 
tenim la mesura d’un dels seus ossos. 
Ens cal buscar fotografies de l’animal per a poder-ne cercar les proporcions. Això és una 
tasca molt difícil, però entre tots ens aproximem al que és una proporció que es manté, 
augmentant i disminuint aquesta imatge a l’ordinador. 
Intentarem que per grups trobin la relació de que, el fèmur és tant llarg com el cap, i 
que la cua de la vaca és com tres vegades el seu cap. A partir d’aquí ja tenim les portes 
obertes per saber quan mesura cada animal, del que en tenim un tros d’esquelet. 
Per exemple amb el crani del conill,amb un paper o cinta busquem les proporcions en el 
dibuix, i després passem a les mesures reals del nostre esquelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase de síntesi i estructuració 
 
5- Imagino, invento i dibuixo un vertebrat imaginari 
 Ens marquem encara un nou repte, cadascú inventa i dibuixa un vertebrat imaginari, 
només en podem triar un per cada grup, per a fabricar-li un bon esquelet que li permeti 
fer tot el que necessita per a viure, s’ha d’aguantar, s’ha de moure...  
Necessitem de nou els criteris d’avaluació, doncs, aquest vertebrat imaginari, no ha de 
ser ni el més monstruós, ni el més horripilant ni el més estrafolari, sinó el que els  
faciliti el construir-li un esquelet, que li permetrà el moviment i el suport. Cal també 
avaluar els materials triats per a construir la maqueta, com per exemple, que siguin 
materials fàcils de manipular, d’aconseguir i que tinguin les propietats adequades.... 
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6- Fabriquem un esquelet per l’animal vertebrat que hem inventat. 
Per grups comencem la construcció de l’esquelet de l’animal que hem triat aquesta 
tasca es podria fer en hores de plàstica.  Cal tenir el material i el projecte abans de 

començar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a fer les articulacions podem fer servir 
gomes, enquadernadors, claus rodons, cargols... 
Per a fer forats,farem servir petites barrines. 
Cal treballar la construcció i l’equilibri de les 
peces. L’estabilitat i la possibilitat de 
moviment. 
Seria bo respectar en la mesura que es pugui el projecte que ha decidit cada grup. 
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7- Expliquem el nostre vertebrat inventat. Els altres ens avaluen. 
  
Un cop ja tenim l’animal construït, cada grup ha de preparar la seva comunicació per tal 
de presentar l’esquelet del seu vertebrat, esquelet que forma part del sistema 
d’estructures que permeten a l’animal fer les seves funcions vitals. 
 
 Cada grup ha d’explicar com és aquest animal , on viu i com viu, es tracta d’una 
comunicació oral que es fa a nivell de grup, la resta, haurà de valorar si aquest esquelet 
del ser viu imaginari, compleix les funcions que li permetran viure en aquest hàbitat 
proposat. Aquí cal tenir en compte, si els companys expliquen , per exemple que la 
bèstia, té molt poca mobilitat, però el color de la seva pell, li  permet un tipus de 
protecció dels seus depredadors, o si la bèstia s’alimenta de preses grans, han pensat 
amb la forma de les mandíbules i les dents. D’aquesta manera es reforça el saber 
valorar, i avaluar a partir d’uns objectius. 
 
8- Volem saber el que hem après. 
 
Una altre de les activitats serà la de preparar amb l’alumnat algunes preguntes per a 
saber el que hem après. De les preguntes que pensa cadascú, gairebé totes 
enciclopèdiques, com per exemple, quants ossos té l’esquelet humà?, quin és el nom de 
tots els ossos del peu?...Quan mesura el fèmur d’un home? se’n fa una reflexió, per tal 
de canviar-les, ja que les respostes, les podem trobar a l’enciclopèdia, als llibres que ja 
tenim a la classe o a Internet, i per  tant  volem fer preguntes que es puguin respondre a 
partir de les activitats que hem fet i no només de fonts d’informació. Seran unes 
preguntes diferents de les que trobem als llibres. Segurament trobarem alguna bona 
pregunta, semblant a les que us proposem a continuació. Aquestes preguntes  les podrien 
respondre per grups i després explicar-les a la resta de companys i companyes. 
 
1- De què li serveixen les dents d’un vertebrat a l’esquelet del vertebrat? 
 
2- Com és que quan els vertebrats es trenquen un os, aquest es torna a enganxar?   
 
3- Què els passaria als animals vertebrats si els seus ossos no creixessin, en fer-se grans? 
 
4- Com és que la pell i els ossos creixen junts quan ens fem grans?...  
 
5- Explica, com és que hi ha vertebrats que es moren, degut a una lesió o malformació 
de la columna vertebral o algun dels seus ossos? 
 
 6- De què li serveix als vertebrats, que els seus ossos estiguin fets de petites parts vives? 
 
7- Explica si els ossos dels vertebrats tenen formes diferents, quines són aquestes 
formes, i quina funció tenen. 
 
8 -Coneixes noms d’ossos dels vertebrats i sabries dir on estan situats i perquè serveixen. 
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 Els mestres podeu mirar aquest vídeo que és el resum del treball fet per l’alumnat de 
tercer de l’escola Torrent de Can Carabassa.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=eFXRGRD0nu4 
 

aquesta pagina pot servir com a font d’informació. 

 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm 
 


