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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

UD1. Organització  
general del cos humà . 
Organització general del cos    
humà: cèl·lules, teixits,   
òrgans, sistemes i aparells.    
Posició anatòmica.  
Referències espacials: plans   
corporals i direccions   
anatòmiques. Cavitats  
corporals. 
 
UD2. L’aparell digestiu. 
Anatomia i fisiologia.   
Nutrients. Necessitats  
energètiques segons  
l’activitat física. Hidratació.   
Dietes equilibrades.  
Trastorns del comportament   
nutricional. 
(Es treballarà juntament   
amb l’assignatura d’Educació   
Física). 
 
UD3. Metabolisme i   
energia. 
Concepte de metabolisme i    
tipus. Anàlisi de l’adaptació    
metabòlica als diferents tipus    
d’activitats físiques. La fatiga    
física i la recuperació. 

UD4. L’aparell respiratori 
Anatomia i fisiologia.   
Adaptacions a l’exercici.   
Patologies relacionades. 
 
UD5. L’aparell circulatori 
Anatomia i fisiologia del cor.     
Els vasos sanguinis i la     
circulació de la sang. El     
sistema limfàtic. Patologies   
relacionades. Adaptacions  
cardiovasculars a l'exercici   
físic. 
 
 
 

UD6. L’aparell  
Locomotor: sistema ossi i    
sistema muscular. 
Els ossos. Estructura,   
tipologia i funcions. El    
sistema esquelètic. 
Les articulacions. 
Músculs. Estructura. Tipus   
de músculs i funció. El     
sistema muscular.  
Patologies de l’aparell   
locomotor. 
 
UD7. El moviment humà. 
Els moviments articulars.   
Biomecànica del moviment.   
Principis de l’entrenament i    
adaptacions. 
 
 
 
 
 

UD8. Sistemes de coordinació i relació: nerviós i endocrí. 
Conceptes que s’aniran incloent en les diferents unitats didàctiques. 
UD9. Elements comuns. 
Utilització de les TIC per ampliar coneixements, elaboració de presentacions, selecció,           
organització i anàlisi d’informació científica, valoració de la relació en la feina en equip. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 

● Diferencia els diversos nivells d’organització del cos humà. 
● Reconeix els diferents tipus de teixits, les cèl·lules que contenen i les seves funcions. 
● Localitza els òrgans i els sistemes i els relaciona amb les diferents funcions que              

exerceixen. 
● Descriu parts o estructures del cos humà utilitzant la terminologia anatòmica           

corresponent (direccions anatòmiques). 
● Diferencia els diferents plans corporals. 
● Identifica les cavitats corporals i els seus components. 
● Identifica l’estructura dels aparells i òrgans que intervenen en els processos de digestió i              

absorció dels aliments i nutrients. 
● Relaciona les estructures de l’aparell digestiu amb les seves funcions. 
● Reconeix quins hàbits alimentaris són saludables per a la salut i quins són perjudicials. 
● Identifica els tipus d’aliments segons els seus nutrients majoritaris i els inclou en una              

dieta sana i equilibrada. 
● Relaciona la hidratació amb el manteniment d’un estat saludable i calcula el consum diari              

d’aigua necessari en diferents circumstàncies o activitats. 
● Identifica els trastorns del comportament nutricional més comuns i els efectes que tenen             

sobre la salut. 
● Descriu els processos metabòlics de producció d’energia per les vies aeròbica i            

anaeròbica i justifica el seu rendiment energètic i la relació que mantenen amb la              
intensitat i la durada de l’activitat. 

● Justifica el paper de l’ATP com a transportador de l’energia lliure i l’associa al              
subministrament continu i adaptat a les necessitats del cos humà. 

● Identifica tant els mecanismes fisiològics que condueixen a un estat de fatiga física com              
els mecanismes de recuperació. 

● Descriu l’estructura i la funció dels pulmons i detalla l’intercanvi de gasos que hi té lloc i                 
la dinàmica de ventilació pulmonar que hi està associada. 

● Descriu l’estructura i la funció del sistema cardiovascular i explica la regulació i la              
integració de cadascun dels components. 

● Relaciona el batec cardíac i el volum i la capacitat pulmonars amb l’activitat física 
● Identifica les principals patologies que afecten el sistema cardiopulmonar i les relaciona 

amb les causes més habituals 
● Descriu l’estructura i la funció del sistema esquelètic i el relaciona amb la mobilitat del               

cos humà. 
● Identifica els tipus d’os i els vincula a la funció que exerceixen. 
● Diferencia els diversos tipus d’articulacions i els relaciona amb la mobilitat que permeten. 
● Descriu l’estructura i la funció del sistema muscular i n’identifica la funcionalitat com a              

part activa del sistema locomotor. 
● Diferencia els tipus de múscul i els relaciona amb la funció que exerceixen. 
● Descriu la fisiologia i el mecanisme de la contracció muscular. 
● Interpreta els principis de la mecànica i de la cinètica i els aplica al funcionament de                

l’aparell locomotor i al moviment. 
● Relaciona diferents tipus de palanques amb les articulacions del cos humà i amb la              

participació muscular en els moviments d’aquestes. 
● Classifica els principals moviments articulars segons els plans i eixos de l’espai. 
● Identifica les alteracions més importants derivades d’una mala postura i proposa           

alternatives saludables. 
● Identifica les lesions més comunes de l’aparell locomotor i les relacionar amb les             

principals causes que les provoquen. 
● Interpreta la fisiologia del sistema de regulació i indica les interaccions entre les             

estructures que l’integren. 
● Recopila informació, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, de forma             



sistematitzada i aplicant criteris de cerca que garanteixen l’accés a fonts actualitzades i             
rigoroses en la matèria. 

● Coneix i aplica mètodes de recerca que permeten desenvolupar projectes propis. 
● Participa en la planificació de les tasques, assumeix el treball encomanat i comparteix les              

decisions preses en grup. 
● Valora i reforça les aportacions enriquidores dels companys i dona suport al treball dels              

altres. 
 
 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 2 

Exàmens, exercicis teòrics... 60 % 

Pràctiques: informes de laboratori, fitxes amb activitats, quadern d’activitat, 
comentaris d’articles...  30 % 

Actitud, assistència i participació dins classe 10 % 

Correcció lingüística: 
Aquest % s'aplica dins el còmput final de la nota en cada un dels materials               
avaluables: exàmens, quaderns, pràctiques... 

10 % 

 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): L’alumne tindrà dret a recuperar l’avaluació 
suspesa en la data convinguda: dins l’avaluació següent o al juny. Ha d’entregar les 
tasques pendents. 

Examen global de recuperació al setembre, en la data convocada (veure a la web).  
 

Matèries pendents 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 

Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre 
 
3.- Materials i recursos didàctics. 
 

Materials didàctics 

Llibre de text ANATOMIA APLICADA Quadern d’activitats. Editorial Vicens Vives. 
ISBN: 978-84-682-5130-1 

Altres recursos Inclosos dins la plataforma moodle: documents, vídeos, animacions,        
enllaços a pàgines web, presentacions, resums... 
Guions de pràctiques, fitxes de treball... 
Notícies o articles actuals relacionats. 
 Material de laboratori.  

 
 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
Activitats ofertades que puguin sorgir al llarg del curs.  


