
                   Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r) 
 

                          REPTES: BLOC  
                           El cos humà 

       El món per un forat   
1-Llegeix el document pdf  “Maqueta del cos humà” 

 
2-Mira com funciona el nostre cos i els diferents aparells (aquests vídeos 

et poden ajudar)  

El cos humà:https://www.youtube.com/watch?v=7y3ykAn3oVQ 

Aparell digestiu: https://www.youtube.com/watch?v=-HXGJZasMZA 

 

Si en vols saber més...mira quines coses més boniques han fet en aquesta 

escola!! 

https://agora.xtec.cat/ceipcastellfollit/categoria/aparellsdelcos/ 

 

3-Decideix de quin aparell en faràs la maqueta.  

Ara escric!  
Escriu la llista del material que necessites per fer la maqueta de l’aparell 

del cos que vols representar.  

Som artistes!    
Ara que ja t’has informat sobre el funcionament del teu cos i dels 

seus aparells i has decidit quina maqueta faràs, ha arribat l’hora de 

preparar els materials, el taulell de treball i… fer-la!! 

Que quedi ben bonica, amb esforç  segur que ho aconsegueixes!! 

https://www.youtube.com/watch?v=7y3ykAn3oVQ
https://www.youtube.com/watch?v=-HXGJZasMZA
https://agora.xtec.cat/ceipcastellfollit/categoria/aparellsdelcos/
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Parlem i escoltem   
Comparteix la teva maqueta amb els companys i companyes, enviant un vídeo 

explicant com l’has fet... 

Story telling  
- Escolta amb atenció les cançons del document pdf  “Body songs” per 

poder completar la següent activitat.  

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_

Language_(ESL)/Body_Parts/My_body_ls13960nl 

Innovamat  
- No oblidis entrar quinze minuts cada dia al  BMATH !  

 
 Repte per 1r 

                                                     https://youtu.be/zXwo4MrgfmU 
En quin ordre hem de treure les fustes? 

 
Repte per 2n 

https://youtu.be/xZ23MDBq1Po 
 Quins criteris de classificació trobem? 

 
Repte per 3r 

https://youtu.be/-r_czKQDu0w 
 

- Com podem omplir les cel·les del rusc amb els nombres de l’ 1 al 6? 
- A cada cel·la, només pot haver la diferència de les cel·les que té a 

sota.   

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/My_body_ls13960nl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/My_body_ls13960nl
https://youtu.be/zXwo4MrgfmU
https://youtu.be/xZ23MDBq1Po
https://youtu.be/-r_czKQDu0w
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Mou-te!  
CANÇONS BALL FINAL DE CURS: 

Per 1r i 2n   Celebrem   
https://www.youtube.com/watch?v=M_nnUuMAZbI 

Per 3r Sucre  https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4 

Us haureu de gravar en vídeo ballant la cançó 

● Entre 20 i 40 segons més o menys  

● Cal gravar el vídeo en HORITZONTAL  

● Envieu els vostres vídeos!  

● És molt important que ens els envieu per mail, així el resultat 

final serà de qualitat, penseu que és el “Ball de fi de curs” 

HELENA: hmadurel@xtec.cat      ROSA: rayxendr@xtec.cat         JÚLIA: jturull@xtec.cat 

DATA MÀXIM D’ENVIAMENT: 29 DE DE MAIG  

Un món de sons  
Hola músics....canta aquesta cançó tocant amb les mans cada part del cos. 

Veuràs que hi ha vegades que fem un silenci…( no es canta la paraula). 

● Cançó- joc “ Cap panxa genolls i peus”: 

https://www.youtube.com/watch?v=byuDZIj5G3k 

Ara pots moure  tot el cos lliurement...cada vegada anirà més ràpid! 

● Dansa. Dàmaris Gelabert: 

https://www.youtube.com/watch?v=t15kIaci91w 

https://www.youtube.com/watch?v=M_nnUuMAZbI
https://www.youtube.com/watch?v=M_nnUuMAZbI
https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4
https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4
mailto:hmadurel@xtec.cat
mailto:rayxendr@xtec.cat
mailto:jturull@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=byuDZIj5G3k
https://www.youtube.com/watch?v=t15kIaci91w
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Amb el cor  
EL MURAL DELS DESITJOS! 

Pensa coses que t’agradaria fer quan tot això acabi (3 o 4 com a mínim).  

Fes dibuixos grans: globus, flors, cors... el dibuix que més t’agradi.  

Escriu dins allò que has pensat i enganxa’ls al mural. A mesura que puguis 

complir els desitjos, enganxa gomets al dibuix (desig complert).  

Fes una foto del mural i envia-la. 

  
MOLT   IMPORTANT : Envieu els vostres treballs, fotos i vídeos  en acabar  el BLOC, 

                                            rebre-ho el mateix dia ens facilita molt la feina!   

   

                                                                                                                         Moltes gràcies!!  

 

 

 


