
Recursos per al professorat

PROJECTE CURRICULAR

PROGRAMACIÓ D’AULA

• Objectius

• Continguts

• Criteris d’avaluació

• Competències

GUIA DIDÀCTICA

• Orientacions didàctiques

• Solucionari

• Recursos didàctics

- Naveguem per Tiching

- Bibliografia

ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ

AVALUACIONS INICIALS I FINALS

Anatomia aplicada forma part del projecte educatiu més complet i global

de Vicens Vives, que enriqueix i modernitza l’aprenentatge complementant

el material educatiu en format paper i en format digital.

Amb Edubook BASIC, el llibre digital bàsic de Vicens Vives, millorem

i optimitzem el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

ÍNDEX Anatomia
aplicada

VicensVives

1 Organització general del cos humà

Glossari

2 La coordinació nerviosa i l’exercici

3 La coordinació hormonal i la reproducció

4 El sistema digestiu

5 Alimentació i nutrició

6 Metabolisme i energia

7 El sistema respiratori i l’aparell fonador

8 El sistema cardiovascular

9 El sistema ossi

10 El sistema muscular

11 El moviment humà

12 Expressió i comunicació corporal
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INTRODUCCIÓ

A natomiaaplicadaaporta els coneixements científics que permeten comprendre el cos humà
i la motricitat humana en relació amb les manifestacions artístiques corporals i la salut.
Aquesta matèria està integrada per coneixements, destreses i actituds de diverses àrees

de coneixement que s’ocupen de l’estudi del cos humà i de la seva motricitat, com són l’anatomia,
la fisiologia, la biomecànica i les ciències de l’activitat física.

Abraça les estructures i les funcions del cos humà més relacionades amb l’acció motriu i el seu rendi-
ment, com ara el sistema locomotor, el cardiopulmonar o els sistemes de control i de regulació; apro-
fundeix en la manera com aquestes estructures determinen el comportament motor i les tècniques
expressives que componen les manifestacions artístiques corporals, i en els efectes que l’activitat
física causa sobre aquestes estructures i sobre la salut; es tracten també nocions bàsiques dels
sistemes d’aportació i d’utilització de l’energia i s’aprofundeix en les bases de la conducta motora.

El llibre Anatomia aplicada està adaptat al nou currículum competencial i possibilita la resolució de
totes les competències bàsiques d’aquest nivell educatiu.

TALLER DE CIÈNCIA

M. D. Torres Lobejón (Coordinadora)
Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

H. Argüello Miguélez
Llicenciada en Biologia

M. Olazábal Morán
Màster en Biologia Molecular i Cel·lular

A. Santos Lozano
Doctor en Ciències de l’Activitat Física
i de l’Esport

ANATOMIA APLICADA · ISBN: 978-84-682-4324-5
ANATOMIA APLICADA ACTIVITATS · ISBN: 978-84-682-5130-1

Anatomia
aplicada

PÀGINES EXPLICATIVES ACTIVITATS

GLOSSARI

Introducció breu i índex dels
continguts.

Títol i pregunta clau general del
tema.

Preguntes relacionades
amb els coneixements

previs de l'alumnat.

Documents que complementen
els continguts principals.

Activitats per integrar
la informació del text

i els documents.

Pàgines estructurades en apartats
i subapartats que recullen els
continguts essencials.

Fotografies, dibuixos, gràfics…,
que presenten continguts en un

format no textual.

A través de Tiching s'accedeix a
Internet per ampliar continguts.

Taules que mostren algunes dades
d'interès que s'han de conèixer.

INVESTIGA

Conjunt de documents
sobre el tema.

Proposa investigar un aspecte
específic del tema a partir de
documents.

Activitats competencials
per desenvolupar habilitats

de raonament.Presentació del tema amb la
informació bàsica per comprendre els
documents.

Descripció de l'objectiu que es vol
assolir.

Activitats per relacionar
les dades del cas amb el

que s'ha après en el tema.

Documents sobre casos
o patologies reals

relacionats amb els
continguts tractats

en el tema.

ESTUDI DE CASOS

Permet posar en pràctica aspectes
estudiats en el tema.

En aquestes pàgines es proposen dos tipus d'activitats:

ACTIVITAT
PROCEDIMENTAL

Activitats per practicar les
competències científiques
i que ajuden a consolidar

els continguts apresos
en el tema.

Activitats per respondre
a la pregunta inicial

del tema.

Proposta de conceptes clau per
definir.

Activitats per analitzar la informació
gràfica.

En aquestes dues pàgines es treballen activitats com ara l'anàlisi d'imatges o gràfics i activitats
relacionades amb la solució de qüestions:

ANÀLISI D'IMATGES RESOL LES QÜESTIONS

A més dels dotze temes estructurats
com s'ha explicat, el llibre conté
un glossari de termes per
facilitar-ne la comprensió.
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