
TENIM CURA DELS 
SENTITS



QUAN UN SENTIT NO FUNCIONA 
BÉ… L’OÏDA

� Hem d’anar al metge 
    de l’oïda: otorrino.
� Si no escoltem bé ens 
   poden posar a les orelles: 
   audiòfons.
� Si falla l’oïda també pot 
   fallar la veu: les persones 
   sord-mudes fan servir el 
   llenguatge de signes.

Per cuidar de l'oïda hem d’evitar sorolls molt forts.



QUAN UN SENTIT NO FUNCIONA 
BÉ… LA VISTA

� Hem d’anar al metge de la vista:
    oftalmòleg o oculista.                
� Si no veiem bé ens poden posar: 
   ulleres o lentilles.

�  Hi ha persones que veuen molt poc o no veuen 
res i poden anar amb bastó, amb un gos guia o 
utilitzen el llenguatge Braille.



HÀBITS SALUDABLES PER… LA 
VISTA

� Procurar llegir amb bona llum.
� Mantenir una distància adequada en llegir un 

llibre, veure la televisió, fer servir l’ordinador…
� Anar a l’oftalmòleg a revisar-se la vista cada any.
� No excedir-se de temps mirant pantalles.
� Protegir-se del sol amb ulleres adequades.
� Si se t’ha ficat alguna cosa al’ull, no el freguis! 

Parpelleja.
� Renta’t la cara cada matí i treu les lleganyes dels 

ulls.



QUAN UN SENTIT NO FUNCIONA 
BÉ… EL GUST

� Hem d’anar al metge de la boca: dentista.
� Podem tenir càries o falta del gust.
� Per tenir cura del gust hem de:
    - Rentar les dents i la llengua després de cada àpat.

Protegeix la llengua!

No mengis aliments excessivament
calents o freds.



QUAN UN SENTIT NO FUNCIONA 
BÉ… L’OLFACTE

� Hem d’anar al metge de l’olfacte: otorrinolaringòleg.
� Hi pot haver mucositat, dificultats per respirar, 

hemorràgies (quan no para de sortir sang).
� Per cuidar de l’olfacte hem de: 

- Ventilar la casa.
- Mantenir les fosses nasals netes.
- Beure molta aigua.

Tingues cura del nas!

• No et furguis el nas.
• Neteja’t les fosses nassals.
• No et fiquis objectes dins 

del nas



QUAN UN SENTIT NO FUNCIONA 
BÉ… EL TACTE

� Hem d’anar al metge de la pell: dermatòleg.
�  Podem tenir urticària, acné, cremadures a la pell.

� Per tenir cura de la pell hem de:
- Rentar-nos sovint les mans.
- Dutxar-nos.
- Posar-nos crema per hidratar la pell.



ACTIVITATS



1. COMPLETA EL MOT ENCREUAT: 



2.TROBA EL MISSATGE EN LLENGUATGE DE      
SIGNES MIRANT L’ABECEDARI:

__ 

 

__________________________________________

__________________________________________



3. ARA ESCRIU DINS ELS REQUADRES EL TEU 
NOM EN BRAILLE MIRANT L’ABECEDARI:



4. COMPLETA LA SEGÜENT TAULA QUE RELACIONA ELS 
SENTITS AMB LES PROFESSIONS:

SENTIT PROFESSIÓ

Florista

Gust

Pintor

Oïda

Massatgista



5. BUSCA EL 5 SENTITS I ELS 5 ÒRGANS:



http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/2n/medi/Unitat01/NT2
NG01AC01/index.html

6. SOLUCIONA EL MOT ENCREUAT:

http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/2n/medi/Unitat01/NT2NG01AC01/index.html
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/2n/medi/Unitat01/NT2NG01AC01/index.html


7. RESOL LES ENDEVINALLES:

1. Un jardí ple de flors blanques
amb un jardiner encarnat;
mai no hi plou i mai no hi neva
però sempre està mullat.

2. No veu el que és
i si ho veiés
deixaria d’ésser el que és.

3. Encara que no sóc trompeta
jo sono igual que si ho fos,
i no sóc cap escopeta,
encara que tinc dos canons.

4. Dues capsetes menudes
que obren i tanquen alhora,
i a dins guarden una nina
que mai no surt a fora.

5. Per més que l’enviïs lluny
sempre la tens en els ulls

6. Dues nanses
i dos forats
que sempre
els portes als costats



8. ENDEVINA QUIN INSTRUMENT SONA:

Anem a desenvolupar el sentit de l’oïda! Endevina quin instrument 
sona i fes una llista amb els instruments que reconeixes. 
https://www.youtube.com/watch?v=cN44YHKIZZA&t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=cN44YHKIZZA&t=18s


AMPLIACIÓ DEL TEMA:
ELS JOCS PARALÍMPICS
Als Jocs Paralímpics participen esportistes amb alguna 

discapacitat física o sensorial (dels sentits) que se celebra 

cada quatre anys, durant les setmanes posteriors als Jocs 

Olímpics.

 



ET PROPOSEM QUE INVESTIGUIS SOBRE DUES QÜESTIONS: 

● L’orígen dels Jocs Paralímpics:

- Quins tipus d’esportistes poden participar a uns jocs paralímpics

- En quina olimpiada i any es van celebrar els primers jocs paralímpics

- Quin doctor va ser el primer en preocupar-se per l’esport dedicat a persones 

discapacitades

- A quin grup de persones anava dirigida la primera competició esportiva que es 

va organitzar

Aquest vídeo et pot ajudar: https://youtu.be/nen-2wynvLs 

● Ara busca informació del GOALBALL, l’únic esport 
paralímpic creat específicament per a persones cegues 
o amb discapacitat visual.

Escriu la informació en un full, fent un power point o fent un 
mural.

https://youtu.be/nen-2wynvLs


AUTOAVALUACIÓ: ELS SENTITS

AUTOEVALUACIÓ MOLT BASTANT UNA 
MICA

NO 
GAIRE

He après coses que no 
sabia.

Hi  ha coses que m’han 
cridat l’atenció

Sóc capaç d’aprendre per 
mitjà de jocs.

Aplicaré els aprenentatges 
a la vida diaria.

M’ha agradat fer les 
activitats



AUTOEVALUACIÓ MOLT BASTANT UNA 
MICA

NO 
GAIRE

Conec els 5 sentits.

Conec els òrgans dels 5 
sentits.

Conec les parts principals 
de l’òrgan de la vista.

Conec les parts principals 
de l’òrgan del tacte.

Conec les parts principals 
de l’òrgan de ll’oïda.

Conec les parts principals 
de l’òrgan de l’olfacte.

Conec les parts principals 
de l’òrgan del gust.

He fet correctament les 
activitats.



QUÈ HE APRÈS? AUTOAVALUACIÓ

Pensa en el que has treballat sobre els sentits i 
escriu una frase que expliqui:
� Què sabia sobre aquest tema? Què he après?
� Que m’ha cridat més l’atenció?
� Soc capaç d’aprendre per mitjà de jocs?
� Aplicaràs algún aprenentatge a la teva vida 

diaria?


