QUÈ FAREM EN
AQUEST PROJECTE?
REBEM UN ENCÀRREC
I ENS PREPAREM!

La doctora Smith i el seu equip han creat
un robot molt semblant a l’ésser humà:
en Puck, i ens demanen ajuda.
Per poder acabar totes les funcions d’en
Puck i perquè disposi dels cinc sentits,
necessiten un codi d’activació. Nosaltres el podem aconseguir si superem
les proves d’un escape room relacionades amb els sentits i les parts del cos.

SENTIM OLORS
I RECONEIXEM SABORS

Començarem a investigar sobre els sentits desxifrant un codi que ens permetrà
escriure’n el nom.

LES PARTS
DEL NOSTRE COS

Repassarem i aprendrem les parts del
cos i localitzarem cada part seguint l’estructura principal del cos: cap, tronc i extremitats. Ho farem amb diferents jocs
i activitats, en català, anglès i castellà.

SENTIM SONS
DE TOT TIPUS
TENIM CURA
DEL NOSTRE COS

SUPEREM
L’ESCAPE ROOM!

Aconseguirem trobar els quatre nombres del codi secret per activar els cinc
sentits d’en Puck?
Recollirem el més important en el nostre lapbook.

El nostre cos ens permet moure’ns, tastar, olorar, tocar, veure-hi i sentir-hi, però,
per fer-ho en condicions òptimes, hem
de tenir-ne cura.
Ens fixarem en la nostra postura i apren
drem bons hàbits posturals.
Pel que fa als sentits, reflexionarem
sobre la higiene dels òrgans responsables de percebre els sentits de l’entorn
i coneixerem alguns consells sobre com
hem de tenir-ne cura.

Experimentarem sensacions a través de
la vista observant un quadre. Descobrirem quines característiques poden identificar-se visualment (color, forma, distància...) i representarem la percepció visual
de cadascú en una activitat d’expressió
artística.
Però, i les persones que no disposen
d’aquest sentit? Ens posarem en la seva
pell i ens plantejarem com superen les
dificultats de l’entorn.

NOTEM SI ÉS SUAU O ASPRE,
SI ÉS FRED O CALENT...

Reflexionarem, també, sobre les emo
cions i els sentiments que és capaç d’expressar la nostra cara segons la situació.

Ens haurem d’entrenar molt bé per superar aquest repte!

Revisarem i reflexionarem sobre tot el
que hem après i ho aplicarem per superar les proves de l’escape room.

Experimentarem amb l’olfacte i el gust:
identificarem diferents olors i sabors,
aprendrem les qualitats associades a
aquests sentits —dolç, salat, amarg,
àcid— i localitzarem els òrgans associats. Recollirem les conclusions principals
a la carpeta d’aprenentatge.

VEIEM EL QUE TENIM
AL VOLTANT

Escoltarem diferents sons, els identifi
carem i ens fixarem en les seves característiques.
Reflexionarem sobre la funcionalitat del
sentit de l’oïda i explorarem el llenguatge dels signes que fan servir les persones sordes.
Gaudirem de la música: escoltarem diferents fragments musicals i recollirem les
sensacions que ens provoquen.

Per prendre consciència del tacte, ex
plorarem la forma, la mida, la textura,
la consistència i la temperatura de diferents objectes. Descobrirem quins objectes són?
Entre tots, farem una llista de les qualitats que percebem amb el tacte i experi
mentarem la sensibilitat en diferents
parts de la pell.

Volem que els nens i les nenes comprenguin que…

Les
persones obtenim informació i ens relacionem gràcies als sentits, que ens permeten conèixer i interpretar el
nostre entorn.
 sentits es troben en diferents parts del nostre cos, en els anomenats òrgans dels sentits, i que algunes perEls
sones tenen disfuncions en aquests òrgans, que requereixen alternatives per relacionar-se de manera funcional
amb l’entorn.
 l cos de les persones consta de diferents parts que conformen una estructura que compartim amb altres aniE
mals: cap, tronc i extremitats.
És important tenir cura del nostre cos, adoptant hàbits saludables, perquè aquest funcioni correctament.

Treballarem aquestes competències bàsiques

I aquests continguts

Àmbit de Coneixement del medi

Coneixement del medi

Salut i equilibri personal
•P
 rendre consciència del propi cos, de les emocions i
els sentiments propis i aliens per aconseguir l’equilibri
emocional i afavorir la convivència.
•P
 rendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i la cura de malalties.

Àmbit lingüístic
Comunicació oral
• Produir textos orals de tipologia diversa.

Identificació de les parts principals del cos. • Observació
de diferències i semblances, canvis i continuïtats entre
persones. • Identificació dels sentits, que permeten la
relació amb el medi, i de les disfuncions principals que
hi tenen relació. • Valoració i justificació de la necessitat
de la higiene i del descans personal. • Expressió raonada
de sensacions personals i respecte per les opinions dels
altres.

Llengua catalana

• Produir textos de tipologies diverses.

Coneixement de les normes bàsiques en la interacció
oral. • Producció de textos propers. • Comprensió del
sentit global dels textos i identificació de les idees més
rellevants. • Comprensió d’instruccions orals.

Àmbit digital

Llengua castellana

• Utilitzar dispositius digitals i les seves funcionalitats.

• Adquisició de lèxic relacionat amb el cos i els sentits.

Àmbit artístic-plàstica

Anglès

• Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Expressió escrita

•P
 ercebre de manera conscient elements simples i evidents de l’entorn visual i sonor.
•U
 tilitzar els elements més bàsics del llenguatge visual i
plàstic, algun procediment propi o proposat, així com recursos per experimentar i crear produccions artístiques.

• Adquisició de lèxic relacionat amb el cos i els sentits.

Plàstica
•
Observació d’una obra pictòrica i reinterpretació
d’aquesta obra.

