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INTRODUCCIÓ
En aquesta imatge que teniu aquí sota es mostren tots els passos que vam
seguir en el nostre projecte " com és que els ossos es mouen?"
Per a treballar-ho tot, vam fer servir diferents tipus d'activitats: d'observació, de
recerca, d'experimentació, de maquetació, conferència d'una enginyera (mare
de l'escola), tallers sensorials, visualització de vídeos, lectures i preparació
d'exposició.
 

TREBALL A L'AULA
Al llarg de tot el projecte hem
seguit el mètode científic: hem
fet prediccions, les hem
comprovat amb experiments i
recerques i hem extret
conclusions. D'aquesta forma
hem vist que al cos hi ha molts
ossos diferents, que sols no es
mouen, sinó que necessiten dels
músculs, dels lligaments i de les
articulacions. 
Finalment hem vist que és el
cervell qui dona les ordres de
moviment i que existeixen
moviments voluntaris i d'altres
que són actes reflex. 

RESULTATS &
EXPOSICIÓ

Per explicar els nostres
resultats de la pregunta i
tots els altres conceptes
que hem après, hem
preparat una exposició.
Hem aprofitat que la
classe de 3r ha realitzat
un projecte del cos humà
per fer-nos exposicions els
uns als altres. 
Nosaltres hem dividit les
nostres exposicions en: 
       - presentació
       - explicació del tema
(aparell locomotor i
transmissor)
        - joc o activitat final
        - torn de preguntes i
donem les gràcies.
 

VISITA DE L'ANNA
L'Anna, mare de l'escola, ens ha
vingut a explicar la seva professió
(mestre d'enginyeria. A més, ens
ha explicat que a vegades el cos
deixa de tenir certes funcions de
moviment (per accident o per
altres causes) i que hi ha molts
tecnòlogues, enginyeres i
científiques que treballen per a
millorar-ho. 
Ens ha proposat un repte:
imaginem que ens han
encarregat fer una extremitat
artificial i mòbil per una persona
que no la pot moure per si sola.
Com ho fem?


