
Recursos para o profesorado

RECURSOS CURRICULARES

• Programación didáctica

• Estándares de aprendizaxe

- Ordenados por criterios de avaliación

- Ordenados por temas

• Proposta curricular

- Contidos

- Criterios de avaliación

- Estándares de aprendizaxe avaliables

- Competencias clave

- Descritores

GUÍA DIDÁCTICA

• Orientacións didácticas

• Solucionario

• Recursos didácticos

- Navegamos por Tiching

- Bibliografía

ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN

AVALIACIÓNS INICIAIS E FINAIS

Anatomía aplicada forma parte dun proxecto educativo máis completo e

global de Vicens Vives, que enriquece e moderniza a aprendizaxe comple-

mentando o material educativo en formato papel e dixital.

Con Edubook BASIC, o libro dixital básico de Vicens Vives, melloramos e

optimizamos o proceso de ensinanza e aprendizaxe.

ÍNDICE Anatomía
aplicada

VicensVives

1 Organización xeral do corpo humano

Glosario

2 A coordinación nerviosa e o exercicio

3 A coordinación hormonal e a reprodución

4 O sistema dixestivo

5 Alimentación e nutrición

6 Metabolismo e enerxía

7 O sistema respiratorio e o aparato fonador

8 O sistema cardiovascular

9 O sistema óseo

10 O sistema muscular

11 O movemento humano

12 Expresión e comunicación corporal

Galicia
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Anatomía
aplicada INTRODUCIÓN

Breve introdución e índice dos
contidos.

Título e pregunta clave xeral do
tema.

Preguntas relacionadas cos
coñecementos previos do
alumnado.

PÁXINAS EXPLICATIVAS

Documentos que complementan
os contidos principais.

Actividades para integrar a
información do texto e os
documentos.

Páxinas estruturadas en
apartados e subapartados que
recollen os contidos esenciais.

Fotos, debuxos, gráficos..., que
presentan contidos nun
formato non textual.

A través de Tiching accédese á
Internet para ampliar contidos.

Táboas que mostran algúns datos
de interese que se deben coñecer.

INVESTIGA

Conxunto de documentos sobre
o tema.

Propón investigar un aspecto
específico do tema a partir de
documentos.

Actividades competenciais para
desenvolver habilidades de
razoamento.

Presentación do tema coa
información básica para comprender
os documentos.

Descrición do obxectivo para
alcanzar.

OBRADOIRO DE CIENCIA

Nestas páxinas propóñense dous tipos de actividades:

Actividades para relacionar os
datos do caso co aprendido no
tema.

Documentos sobre casos ou
patoloxías reais relacionados cos
contidos tratados no tema.

ESTUDO DE CASOS

Permite poñer en práctica aspectos
estudados no tema.

ACTIVIDADE
PROCEDEMENTAL

ACTIVIDADES

Nestas dúas páxinas trabállanse actividades como a análise de imaxes ou gráficos e actividades relacionadas coa solución de cuestións:

Actividades para practicar as
competencias científicas e que
axudan a afianzar os contidos
aprendidos no tema.

Actividade para responder a
pregunta inicial do tema.

Proposta de conceptos clave para
definir.

Actividades para analizar a
información gráfica.

ANÁLISE DE IMAXES RESOLVE AS CUESTIÓNS

GLOSARIO

Ademais dos doce temas estruturados como se explicou, o libro contén un glosario de termos para facilitar a súa comprensión:

A natomía aplicada achega os coñecementos científicos que permiten comprender o corpo
humano e a motricidad de humana en relación coas manifestacións artísticas corporais e
coa saúde. Esta materia está integrada por coñecementos, destrezas e actitudes de diver-

sas áreas de coñecemento que se ocupan do estudo do corpo humano e da súa motricidade, tales
como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica e as ciencias da actividade física.

Abrangue as estruturas e funcións do corpo humano máis relacionadas coa acción motriz e o seu
rendemento, como son o sistema locomotor, o cardiopulmonar ou os sistemas de control e regula-
ción; profunda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e as técnicas expre-
sivas que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade física ten
sobre elas e sobre a saúde; trátanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización da
enerxía e profúndase nas bases da conduta motora.

O libro Anatomía aplicada está adaptado ao novo currículo competencial e posibilita a resolución de
todas as competencias básicas deste nivel educativo.
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