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Múscul: flexió i extensió  
Nucli 

 
Objectius  
Aquesta activitat permet a l’alumnat recordar la manera en què els músculs, 
els tendons, l’esquelet i els lligaments interaccionen per permetre el 
moviment. A la vegada es compara un dibuix amb una radiografia per 
permetre als alumnes adonar-se de les tècniques per l’estudi d’aquestes 
estructures basades en la diferent densitat dels diferents components. 
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Els alumnes treballen a partir d’observar cèl·lules en diferents fases i intentar 
interpretar que està succeint en cada cèl·lula, per finalment adonar-se que 
aquestes imatges formen part d’un procés continu. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
És una proposta adequada per treballar amb alumnes de batxillerat. 
 
Temporització 
És suficient amb una sessió. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
L’activitat permet a l’alumnat estudiar de quina manera els músculs, els 
tendons, l’esquelet i els lligaments interaccionen per permetre el moviment. 
La imatge animada els permet fer-se una idea de la funció de cada tipus de 
múscul en el moviment d’una articulació, en aquest cas la del colze. 
 
En una de les activitats plantejades es treballa paral·lelament amb un dibuix i 
una radiografia de la mateixa estructura. De manera que els alumnes 
s’adonen de les tècniques que existeixen per observar aquestes estructures, i 
com cadascuna d’elles al tenir una densitat diferent s’observa amb més o 
menys dificultat. D’aquesta forma, no tindran problemes en identificar els 
ossos, però els hi costarà observar els lligaments. 
 
A l’activitat final l’alumne ha d’elaborar un text que sintetitzi tot el que ha 
après. 
 
Es suggereix treballar l’activitat en petit grup i fer posteriorment una posada 
en comú amb tot el grup classe. També és possible un treball individual de 
l’alumne. Com la imatge no és interactiva es pot exposar a través del 
projector i que sigui visible per a tota la classe mentre treballen. Aquesta 
activitat es pot realitzar en una única sessió de classe. 
 
Documents adjunts 
FlexioExtensio.pdf: material per a l’alumnat. 
FlexioExtensioguia.pdf: conté informació addicional per al professorat i la 
resposta a les preguntes formulades a l’activitat. 
FlexioExtensio.gif: imatge animada del moviment de l’articulació del colze.   
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