TALLER

TALLER JUGUEM AMB EL COS!


Educació Primària



Cicle Inicial



Durada: 1 hora i 30 minuts



Taller teatralitzat

1. Objectius


Conèixer els elements del cos humà que ens permeten relacionar-nos amb el món que
ens envolta: la simetria, la vista, el gust i l’oïda.



Mostrar que tots som únics i no hi ha dues persones iguals.



Mostrar el sentit de la percepció, com aquesta por ser modificada i com el que sentim
pot ser posat en dubte.



Conèixer els diversos sistemes i òrgans que ens mantenen vius.



Conèixer la importància de la bona dieta, la higiene i l’activitat física que conformen
actituds essencials per al bon manteniment del nostre cos.

2. Continguts
S’estudiaran les diferents parts del cos mitjançant elements quotidians i s’insistirà en com totes
elles estan relacionades.

Així doncs, els continguts que es treballen són: els elements del cos humà, els sistemes i òrgans
del cos, la percepció i la importància d’una alimentació sana, la correcta higiene i l’activitat
física.

3. Relació amb els dissenys curriculars
En aquest taller es pretenen treballar les següents competències descrites en el currículum
d’Educació Primària:

Competències transversals



Competències comunicatives

-

Capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se).

-

Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb una actitud
critica i reflexiva.



Competència matemàtica

-

Habilitat per comprendré, utilitzant i relacionar els nombres, les informacions que es
presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat.



Competència d’aprendre a aprendre

-

Habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar aprenent cada
vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats.



Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

-

Capacitat d’interpretar la realitat i aplicar conceptes i principis propis dels diferents
camps del saber que donin sentit als fenòmens quotidians, la percepció adequada de
l’espai físic en el qual es desenvolupen les activitats humanes i la vida en general.

-

Habilitat per interactuar en l’entorn més proper: moure’s en ell i resoldre problemes en
què intervinguin els objectes i la seva posició.

4. Descripció
Els alumnes participaran en un taller teatralitzat que els ajudarà a reconèixer les diferents parts
del cos mitjançant parallelismes amb elements quotidians: pilotes, cordes, etcètera. També es
treballarà la relació entre les diferents parts. A continuació s’explicarà un conte i, finalment, es
podrà visitar l’exposició permanent “El Cos Humà. Com sóc jo”, una exposició que pretén
sensibilitzar l’alumne a ensumar, mirar, escoltar.... i descobrir com funciona!

5. Conceptes i vocabulari: cor, estómac, batecs...

Lloc de l’activitat: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Adreça: Rambla d’Ègara, 270. TERRASSA.
Telèfon de concertació de visites: 93 789 22 44.
Consulta tota l’oferta educativa a: www.mnactec.cat/ofertaeducativa

