
TASQUES PER A CASA
Maquetes del cos humà

Faig una maqueta del meu cos

Què necessito

Tasca

Com ho puc fer

★ Materials de reciclar: plàstics, 
cordes, cartrons, globus, 
llaunes, tubs... 

Com ho compartiré

Comprovo si

✴ He decidit quin aparell o quins 
aparells del meu cos vull 
representar 

✴ He fet una recerca de materials 
que necessito per a fer-ho 

✴ He fet un disseny previ abans de 
començar a construir-lo 

✴ He consultat diverses fonts i les 
he contrastat per assegurar-me que 
la informació era fiable 

✴ He enregistrat el procés de 
creació 

✴ He anotat els dubtes i els he 
resolt tot consultant fonts 
fiables 

✴ He preparat el full o les fitxes 
de preguntes i respostes per jugar 
amb els meus familiars

Im
atges by flaticon

• Exemples de maquetes del cos humà (pinterest) 
• Els aparells del cos. Escola Sant Roc (Castellfollit de 

Riubregós)
 

Puc consultar

✴ Una maqueta de com són alguns dels 
aparells del meu cos. 

✴ Un joc per posar a prova els meus 
familiars.

✴ Decideixo quin aparell del meu 
cos vull representar: digestiu, 
respiratori, excretor, 
circulatori, reproductor o  
locomotor. 

✴ Busco informació per conèixer com 
és i com funciona. 

✴ Planifico quins materials 
necessitaré per representar-lo. 

✴ Faig una reproducció de l’aparell 
escollit a escala real amb els 
materials de reciclatge. 

✴ Faig fotografies o enregistro en 
vídeo el procés de creació. 

✴ Anoto els dubtes que em sorgeixen 
i trobo les maneres de 
solucionar-los. 

✴ Assenyalo els elements que formen 
l’aparell escollit i n’anoto els 
noms. 

✴ Enregistro un vídeo explicant com 
funciona tot assenyalant els 
elements i utilitzant la maqueta. 

✴ Fes una llista de preguntes i 
respostes per posar a prova als 
membres de la teva família. 
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http://www.flaticon.es
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=maquetes%20del%20cos%20hum%C3%A0&rs=typed&term_meta%5B%5D=maquetes%7Ctyped&term_meta%5B%5D=del%7Ctyped&term_meta%5B%5D=cos%7Ctyped&term_meta%5B%5D=hum%C3%A0%7Ctyped
https://agora.xtec.cat/ceipcastellfollit/categoria/aparellsdelcos/
https://agora.xtec.cat/ceipcastellfollit/categoria/aparellsdelcos/

