
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en Ciències   

Projecte Biologia en context        1/2 
 
 

Fent un model de múscul 
 
 
Aquesta activitat es proposa per ajudar l'alumnat a entendre el mecanisme 
que permet la contracció muscular, prenent com unitat funcional el sarcòmer. 
És una activitat que es presenta com activitat d'ampliació bàsicament per tres 
motius: 
–exigeix temps per part de l'alumnat a l'hora de plantejar el seu model 
mecànic i materials a usar; 
–parteix d'una predisposició de l'alumnat a les manualitats i manipulació de 
materials per altres fins i , 
–també, predisposició del professorat per aquest tipus de treball. 
 
És una activitat molt interessant com exercici de meta-cognició, que 
afavoreix l'assoliment de una competència bàsica com és “l'aprendre a 
aprendre”. L'alumnat ha d'entendre la teoria del filament lliscant a partir de 
texts i animacions en activitats anteriors i en aquesta activitat se li planteja 
que siguin autors d'un altre model, un model 3D que poden tocar i posar en 
moviment. És una activitat que permet que a l'alumnat li sigui difícil oblidar 
la teoria per que l'ha de convertir en les seves “pròpies paraules”. Això passa 
per dos motius: per què ha de construir un model i posteriorment explicar-la 
als companys i professor/a. 
 
A l'alumnat se li deixa llibertat per triar els materials que cregui oportuns. 
Podem fer suggeriments com clips d'oficina, gomes elàstiques, plastilina... 
com un punt de partida per els seus propis models. 
 
El temps de programació a l'activitat, depèn de la mida del grup-classe ja que 
hem de decidir si ha de ser un treball individual o d'equip (2 o 3), ja que una 
vegada el model està fet, s'hi han de fer torns d'explicació del model mecànic. 
 
Pels tipus d'activitat, considerem que potser oportú reservar una classe per 
explicar l'activitat i deixar els alumnes (en cas de que es facin petits grups) 
discutir les seves idees i omplir els punts 1 i 2 de l'activitat, així com iniciar el 
debat sobre els materials i com podrà ser el model. Amb aquesta classe, el/la 
professor/a pot ajudar, per que aquells menys atrevits amb el treball manual 
no es desanimin. 
 
La propera classe ja hauria de ser la presentació del model a tot el grup-
classe i la valoració dels treballs. 
 
S'aconsella que la valoració dels treballs per part de l'alumnat es basi en punts 
objectius que es poden presentar a l'alumnat en forma de taula que han 
d'omplir: 
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Valoració 1 2 3 4 5 

Explicació del model ajustada al temps i molt clara      

Materials del model adequats      

El model funciona tal com preveu la teoria  
(al menys una vegada) 

     

He entès la teoria exposada amb aquest model      

Nota aconsellada pel treball (del 1 al 10)  
 

 


