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 Continguts

1. Identif icar els principals ossos del con humà i les dif erents f uncions que poden desenv olupar.
2. Distingir els components de l'aparell locomotor reconeixent les dif erències bàsiques entre els ossos i les articulacions.

3. Conèixer i aplicar les nomes d'higiene i cura de la columna v ertebral.
4. Fer un mapa conceptual senzill amb conceptes bàsics de l'esquelet.

- Les característiques de l'ésser humà en relació amb altres éssers v ius.
- L'aparell locomotor i la cura de la columna v ertebral.

- Les parts de l'esquelet i les sev es f uncions.
- Identif icació dels principals ossos del cos humà.

- Relació entre els ossos i les parts del cos.
- Classif icació de les articulacions de l'aparell locomotor. 

- Observ ació i anàlisi d'il·lustracions i f otograf ies del cos humà.
- Valoració de la importància de practicar les normes de cura de l'aparell locomotor per aconseguir una v ida saludable.

- Respecte per les opinions dif erents de les pròpies en l'aplicació dels procediments de treball i en la interpretació de les  observ acions.

En acabar aquesta unitat l’alumnatn és capaç de:

- Identif icar els principals ossos i articulacions de l'esquelet humà.
- Relacionar alguns ossos de l� esquelet amb una f unció específ ica.

- Dibuixar esquemàticament l� esquelet humà marcant els principals ossos que el f ormen.
- Explicar algunes pautes d� higiene postural que contribueixin a la cura de la columna v ertebral.

- Rev isar els encerts i els errors de la sev a f eina per tal de corregir-los.
- Fer un mapa conceptual senzill relacionant alguns conceptes clau de l'esquelet.

 Criteris d'avaluació
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inici Fem memòria... Els animals vertebrats

Per començar aquestes actvitats haurem de fer memòria... Podeu trobar les paraules que 

falten per completar aquest text?? Si necessiteu ajuda, moveu el rectangle!!

Els peixos, els amfibis, els rèptils, els ocells i els ______

són animals vertebrats. El seu esquelet intern va creixent a 

mesura que aquests animals creixen, i els permet desplaçar-

se. La columna _______ protegeix el cordó nerviós, i el 

______ protegeix el cervell.

L'ésser humà pertany al grup dels _________ perquè 

tenen respiració pulmonar, la seva temperatura és manté 

constant, neixem del ventre de la mare i donem de mamar a 

les cries fins que poden prendre altres aliments. 

vertebral - mamífers (2) - crani 
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Fem memòria... El cos humà

Abans de treballar el cos humà per dins, podreu col·locar les paraules que falten al seu lloc? En podrieu dir alguna més?

front

celles

ulls

nas

orelles

coll

espatlla

braç

colze

mà

melic

vulva / penis

cama

genoll

peu

inici
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Tipus d'ossos i les seves funcions
Llegint la informació que trobareu a continuació, podrieu dir quin dels ossos del dibuix 

correspon a cada tipus?? 

El cos de les persones té uns 200 ossos de tres tipus diferents:

Ossos llargs:  Com el fémur o l'húmer. Són molt forts però no són massissos perquè 

si ho fossin pesarien massa. 

Ossos curts:  Com les vèrtebres, que formen la columna vertebral, o les falanges 

dels dits de mans i peus.

Ossos plans:  Com els del crani, l'omòplat o l'estèrnum.

Els ossos tenen tres funcions principals:

Sostenir el nostre cos dret, assegut, o en qualsevol altre postura, gràcies al fet que 

són durs i rígids.

Protegir  algunes de les parts més delicades del nostre cos, com el cervell, la medul·la 

espinal, el cor o els pulmons.

Produir alguns components de la sang :  Es fan al moll de l'os, dins els ossos llargs.

Podrieu assenyalar a l'esquelet de la dreta alguns ossos amb la seva funció??

inici
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L'esquelet humà Pots  col·locar els noms dels diferents ossos de l'esquelet humà al seu lloc?

Després, encercla en un dels esquelets: cap (blau) tronc (v erd) extremitats (v ermell) 

crani

clavícula

estèrnum

costelles

pelvis

columna
vertebral

falanges
de la mà

peroné

tíbia

mandíbula

omòplat

húmer

cúbit

ilíac

radi

fémur

ròtula

falanges
del peu

inici
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L'esquelet humà (2) Pots  col·locar els noms dels diferents ossos de l'esquelet humà al seu lloc?

Has de recordar on es troben i col·locar-los a la casella corresponent.

crani
clavícula

estèrnum costellespelvis

columna
vertebral

falanges
de la mà

peroné

tíbia
mandíbula omòplat húmer

cúbit
ilíac

radi

fémur

ròtula
falanges
del peu

CAP TRONC EXTREMITATS SUPERIORS

EXTREMITATS INFERIORS

inici
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Les articulacions

Els ossos del nostre esquelet estan en contacte els uns amb 

els altres. 

El punt on es troben dos o més ossos es diu ARTICULACIÓ.

El cos de les persones té unes 100 articulacions que poden 

ser:

Fixes:  Com les que trobem als ossos del crani, que no 

permeten cap tipus de moviment.

Semimòbils:  Com les que hi ha entre dues vèrtebres o entre 

les costelles i l'estèrnum. Els ossos s'uneixen mitjançant 

cartílags i permeten un cert moviment.

Mòbils: Com les que hi ha al genoll, al colze, a l'espatlla, al 

turmell, etc., que permeten força moviments. 

Podrieu encerclar algunes de les articulacions que es veuen en aquest esquelet?

De quin tipus són? Quins ossos uneixen?

Al dibuix hi ha alguns ossos marcats. Sabeu quin són?

inici
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Hàbits saludables

Per tal que els ossos es vagin enfortint, és bo practicar 

esport i menjar aliments que continguin calci, com ara 

verdures, peix, fruites seques, llet, iogurt i formatge.

La columna vertebral és la responsable de sostenir el nostre 

cos, per tant, haurem de vigilar de caminar i seure de 

manera que mantinguem la columna recta i així estiguem sans 

durant molt de temps.

Per evitar deformacions a la columna hem de tindre present: 

Llegiu el text blau i, mirant les imatges, decidiu quins d'aquests consells 

ens ajuden a mantenir una bona higiene postural:

inici
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Hàbits saludables (correcció)

Llegiu el text blau i, mirant les imatges, decidiu quins d'aquests consells 

ens ajuden a mantenir una bona higiene postural:

inici
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Jocs i entretenimentsinici Si cliqueu a les diferents imatges, podreu llegir còmics, jugar a jocs i 
posar a prova els vostres coneixements sobre el tema que estem treballant.
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Mapa conceptualinici

Farem un mapa conceptual fent servir les eines que hi ha dins el rectangle.
Escolliu les formes que necessiteu i ompliu-les fent servir l'eina de text.
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Mapa conceptual (exemple de solució)inici

ESQUELET

Tipus d'ossos

conjunt d'ossos

Funcions dels ossos Articulacions

llargs (fèmur)

curts (falanges)

plans (crani)

sostenir el cos

protegir òrgans

produir comp. sang

f ixes (crani)

mòbils (colze)

semimòbils ( vèrtebres)
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