
LA BIBLIOTECA RECOMANA:

“ILUMIANATOMÍA”

Ilumianatomía [Llibres] / ilustraciones de Carnovsky ; texto de
Kate  Davies  ;  [traducción  del  inglés,  Fernando  Bort].  2ª  ed.
Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2018.  63 p. : principalment il.
col. ; 35 cm + 1 fitxa de filtres. Inclou un filtre per a poder veure
les il·lustracions. "Descubre el interior del cuerpo humano ¡con
los  filtros  mágicos!  3  imágenes  en  1"—Cob.  Tít.  orig.:
Illuminatomy. 978-84-675-9420-1

Has somiat alguna vegada al so dels teus batecs? Doncs desperta i
descobrix un calidoscopi de colors amb tots els secrets del cos
humà.  Gràcies  als  filtres  màgics  podràs  rastrejar  la  sang  que
bombeja  el  teu  cor,  explorar  tots  els  racons  del  teu  cervell  i
radiografiar el teu cos del cap als peus. 

Aquest llibre sorprenent et permetrà endinsar-te a l'interior del cos
humà amb les seues diferents lents de colors. Cada pàgina amaga
al seu torn diferents imatges per a descobrir usant el calidoscopi
que ve amb el llibre.  Des de mirar per on estan els  músculs a
descobrir  el  recorregut  que  fan  els  vasos  sanguinis  canviant
simplement de lent. Cada pàgina és una sorpresa que amaga un
muntó de detalls per descobrir.

Sens dubte, aquest visual i atractiu llibre és una idea genial per a integrar de forma didàctica i
interactiva els  diferents sistemes del  cos en una única imatge i  ajuda moltíssim a què els  més
xicotets/es descobrisquen de forma senzilla i tremendament divertida com funciona el cos humà
sense quasi donar-se compte. A més, inclou altres pàgines amb informació sobre anatomia per a
ampliar conceptes i que no es quede res al tinter. 

Però, per a poder complementar i, sobretot, fer accessible de forma telemàtica la informació que
conté aquest llibre sobre el cos humà; a continuació vos posem una recopilació d'enllaços amb
material i recursos didàctics classificats sobre el tema que hem seleccionat per a vosaltres.
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Materials i recursos:

COS HUMÀ:

Zygote Body  :   Anteriorment conegut com Google Body, és una aplicació virtual de Zygote Media
Group que renderitza models anatòmics del cos humà en 3D. Conté moltes capes des de teixit
muscular a vasos sanguinis que poden fer-se transparents per a permetre un millor estudi de les
distintes parts del cos. La majoria de les parts del cos es poden buscar i identificar. L'aplicació
presenta els cossos d'un home i una dona.

BioDigital: Imprescindible! Es tracta d'una app molt completa, amb més de 1000 visualitzacions
interactives  en  3D d'alta  qualitat,  per  a  mostrar  als  teus  estudiants  tot  el  cos  humà i  els  seus
sistemes. A més, podran comprovar els coneixements adquirits mitjançant un quiz en anglés. T'ho
vas a perdre?

Human Body Maps (Healthline): Aquesta ferramenta online et serà de gran utilitat per a treballar
les distintes parts del cos, ja que en ella podràs trobar dissenys en 3D dels diferents òrgans humans.
Busca en anglés per paraula clau, i disfruta i interactua amb els realistes dissenys que posa al teu
abast aquesta pàgina.

Spongelab: Portal  educatiu  creat  per  professors,  científics  i  artistes  en  què l'aprenentatge  dels
continguts  científics  s'obté  a  través  del  joc  i  la  participació,  gràcies  a  originals  ferramentes
interactives, com:  Build a body (per a alumnes de Secundària,  el  principal objectiu és que els
alumnes trien el sistema que volen estudiar i a continuació arrossegant i soltant han de col·locar els
diversos components del sistema en la ubicació correcta, dins d'un cos humà).

Cuerpo humano en Primaria: ¡35 recursos por descubrir! (Educación 3.0): Estudiar les parts
del cos no té per què ser un exercici de memòria. Hi ha llibres, apps, jocs o manualitats que poden
ajudar a retindre aquestos conceptes amb major facilitat.

Flash de atlas anatómico (e-Junior): Flash dels  10 sistemes i  aparells  del cos humà,  des del
muscular,  esquelètic,  digestiu,  endocrí,  reproductor...  als  que  podem  veure  per  seccions  una
ampliació  amb els  noms  de  cada  part,  amb i  sense  fletxes  que  els  assenyalen,  i  amb algunes
ampliacions d'alguns òrgans importants. 

Todo lo que debes saber del cuerpo humano en Primaria (RECURSOSEP): Es tracta d'un
conjunt de diapositives que concentren tota la informació necessària que l'alumnat ha d'aprendre
durant  l'Educació  Primària  sobre  el  cos  humà,  com  és  per  fora  i  per  dins,  i  els  canvis  que
experimenta amb el temps.

Los sistemas del cuerpo humano para niños: sistema circulatorio, digestivo y respiratorio
[Vídeo]: Vídeo  educatiu  que  viatja  a  l'interior  del  cos  humà  explicant  els  seus  sistemes  als
xiquets/es. Aprendran el sistema circulatori, el sistema respiratori i el sistema digestiu.
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https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw
https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw
https://www.recursosep.com/2017/09/11/todo-lo-que-debes-saber-del-cuerpo-humano-en-primaria/
http://www.e-junior.net/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-cuerpo-humano-primaria/
https://www.spongelab.com/game_pages/bab.cfm
https://www.spongelab.com/
https://www.healthline.com/directory/human-body-maps
https://www.biodigital.com/
https://www.zygotebody.com/
https://www.zygotebody.com/


Enciclopedia ilustrada del  cuerpo humano (Proyecto Salón Hogar): Pàgina  molt  completa
sobre els aparells i sistemes del cos humà. La informació és a un bon nivell i  incorpora vídeos
explicatius, pots ampliar imatges d'alguns òrgans i inclou un diccionari de medicina.

Nuestro cuerpo en un “clic”: [3º ESO] (ITE, Ministerio de Educación): Material que permet
fer un recorregut senzill i interactiu pels aparells i sistemes de l'anatomia humana. Es pretén integrar
i relacionar coneixements elementals d'anatomia amb els de fisiologia i histologia. Està organitzat
en cinc blocs: Aparells,  Explora,  Laboratori,  Avaluació i  Documentació.  Aquestos presenten els
següents  continguts  generals:  estudi  d'aparells  i  sistemes,  exploració  de  cap,  tòrax  i  abdomen,
activitats experimentals, proves autoavaluables, enllaços, bibliografia i descàrrega de làmines. Hi ha
nombrosos recursos fotogràfics, sonors i de text.

Secuencia didáctica: El cuerpo humano: anatomía y fisiología (Conocimiento del Medio, 3º
ciclo  de  Primaria): Unitat  didàctica  realitzada  amb  exelearning.  En  aquest  recurs  es  tracten
aspectes  importants  sobre  les  funcions  vitals  de  l'ésser  humà.  Es  treballa  sobre  els  sistemes  i
aparells de l'organisme que intervenen en cadascuna de les funcions vitals. Està formada per: una
proposta didàctica per a l'alumnat, la guia metodològica per al professorat, recursos TIC, un mapa
conceptual sobre les funcions vitals de l'ésser humà, un glossari de termes i una opció d'ajuda.

Puzzles  sobre  el  cuerpo humano (Índice  de páginas): Conjunt  de  sis  puzles  sobre:  aparell
circulatori, respiratori, digestiu i urinari, sistema muscular i sistema ossi.

Unidad: Sistemas del cuerpo humano: Biología de Secundaria (Khan Academy): El teu cos és
un sistema increïble! El cos humà està fet de grups d'òrgans, anomenats sistemes, que treballen
junts  de  forma  coordinada  perquè  el  cos  funcione  correctament.  En  aquesta  web  trobaràs  una
valuosa informació sobre el teu cos, classificada i ordenada per sistemes.

Viaje al interior del cuerpo humano [Vídeo]: Documental de  National Geographic en el que
s'emprén un sorprenent viatge a l'interior del cos humà.

El cos humà (XTEC): Conté recursos digitals per a ensenyar, aprendre i treballar les diferents
parts i funcions del cos humà: fitxes interactives en català per a diferents cicles, jocs, explicacions,
qüestionaris avaluatius...

El cos humà: webs de Naturals (XTEC): Recopilació de recursos web interessants sobre el cos
humà (en català i castellà) amb esquemes, jocs, activitats, fitxes...

Aprende el cuerpo humano en inglés (ElAbueloEduca): Joc interactiu que permet aprendre els
noms de les parts del cos humà en anglés.

¡Blog de Ana Molina: I no podíem oblidar-nos tampoc dels més majors! En aquesta pàgina podràs
trobar materials  elaborats per a estudiants de 16 i  17 anys per a l'estudi de l'anatomia: sistema
nerviós, músculs, aparell digestiu, metabolisme... no falta cap tema!
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https://anamolina.weebly.com/anatomiacutea-aplicada-1ordm-bach.html
http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/cuerpo/cuerpo.html
http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/naturals.htm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-medi/el-cos-huma
https://www.youtube.com/watch?v=TwRlgWP9bGQ
https://www.youtube.com/watch?v=TwRlgWP9bGQ
https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-human-body-systems
http://www.indicedepaginas.com/puzzles_cuerpohumano.html
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/elcuerpohumanoanatomiyfisiologi/html/index.html
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/elcuerpohumanoanatomiyfisiologi/html/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html
http://www.salonhogar.net/CuerpoHumano/Cuerpo_Humano.htm


Curiosidades del cuerpo humano (Happy Learning Español) [Vídeo]: Sabies que el nostre nas
és capaç d'olorar més de 50 mil tipus d'olors diferents? Amb aquest vídeo educatiu per a xiquets/es,
podran descobrir les curiositats més sorprenents sobre les diferents parts del cos humà.

Curiosidades del cuerpo humano que quizás no sabías (Ambientum): Hi ha moltes coses que
no coneixes del teu cos, per això et portem algunes dades curioses que potser no sabies.

Curiosidades  y secretos  del  cuerpo humano:  [Ed.  Infantil]  (Educarm): Aquesta  Webquest
permetrà al xiquet/a aprendre, de manera divertida, continguts i curiositats sobre el cos humà. 

Cuento TEACCH "Limón dice":  partes del  cuerpo (ARASAAC): Conte  manipulatiu  tipus
TEACCH per a treballar les diferents parts del cos, utilitzant com a eix conductor el conegut joc
"Simón diu".

El cuerpo humano: [Ed. Infantil] (Junta Comunidades Castilla-La Mancha): Es tracta d'un
genial recurs, elaborat per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, que va destinat a alumnes
d'entre 3 i 5 anys i que incorpora una xicoteta guia a l'inici que et facilitarà el treball a l'aula.

Juega con el cuerpo: [Ed.  Infantil]  (Mestre a casa): Aplicació multimèdia interactiva per  a
conéixer i identificar les parts de la cara i el cos. Es tracta d'una activitat amb diferents nivells de
dificultat, i en cadasun d'ells hem d'anar col·locant les parts del cos a manera de puzle.

Aparell  / sistema respiratori:

Juego aparato respiratorio: Primaria (Didactalia): Aprén amb aquest joc les parts de l'aparell
respiratori. Coneixes el nom de cada element anatòmic assenyalat en la imatge?

Aparato respiratorio: el cuerpo humano (EduCantabria): Per a saber què és l'aparell respiratori,
les seues parts, com funciona, com cuidar-ho i molt més..

S-4:  Taller  "El  sistema respiratorio"  [Vídeo]: Miguel  Guirao,  col·laborador  del  Parc  de  les
Ciències, explica en aquest taller què és el sistema respiratori i com funciona: què respirem i com
respirem, què són les fosses nasals, la laringe, la faringe, la tràquea, els alvèols pulmonars i com
entra l'aire als nostres pulmons.

Aparell / sistema digestiu:

Industriepalast: No  et  pots  perdre  aquest  interessantíssim  vídeo  basat  en  l'obra  “Man  as  an
industrial  Palace” (1927),  de  Fritz Kahn  .   Una original  manera d'explicar,  pas  a pas,  el  procés
digestiu del cos humà!

Aparato digestivo: Secundaria-Bachillerato (Didactalia): Aprén amb aquest joc interactiu les
parts de l'aparell digestiu. Coneixes el nom dels òrgans assenyalats en la imatge? 
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https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-secundaria-bachillerato/af0a5143-31ed-4622-9a41-e7a031e4395c
https://www.fritz-kahn.com/about/
http://www.industriepalast.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sX792rX91zY
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20RESPIRATORIO/Publicar/index.html
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-respiratorio-primaria/918260d6-d8f7-442e-95ab-e9de0410f2be
https://mestreacasa.gva.es/web/guest/recursos/journal_content/56/1000/4700917440
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/contenidos-educativos/cuerpo-humano
https://beta.arasaac.org/materials/es/2717
http://servicios.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/loren/index.htm
https://www.ambientum.com/ambientum/curiosidades/curiosidades-cuerpo-humano.asp
https://www.youtube.com/watch?v=h8Wg9y2GKXQ


Aparato digestivo (KidsHealth): Explica  als  xiquets/es  tot  el  procés  de  la  digestió  de  forma
entretinguda i com si d'un experiment científic es tractara.

El aparato digestivo: [Primaria] (SuperSaber): Recurs en format flash, on se'ns va explicant, pas
a pas, tot el procés que seguix el menjar en l'aparell digestiu, fins a convertir-se en nutrients. En
cadascuna de les parts va apareixent text informatiu i, al costat, el lloc on es troba l'aliment.

Crucigrama  del  sistema  digestivo  (EducaPlay): Mots  encreuats  amb  cada  part  del  sistema
digestiu.

Aparell circulatori:

Secuencia didáctica: La circulación en nuestro cuerpo (Conocimiento del Medio): En aquesta
seqüència didàctica es tractaran els aspectes més importants sobre la circulació en el nostre cos.
Identificant  els  principals  òrgans  que  componen  l'aparell  circulatori.  A través  de  les  activitats
proposades s'analitzarà el funcionament bàsic dels dits òrgans.

Unidad didáctica 4: aparato circulatorio y excretor: 3º ESO (Educación Navarra): En aquesta
unitat  s'estudien  dos  importants  aparells  relacionats  amb  les  funcions  de  nutrició:  L'aparell
circulatori i l'excretor.

El aparato circulatorio humano (Intef): Seqüència didàctica per a l'estudi de l'aparell circulatori.
Els cinc objectes que ho componen expliquen com la sang transporta tots els elements necessaris
per al cos passant pel cor. Es remarca la transmissió de malalties. 

Aparell excretor: 

Aparato excretor (EduCantabria): Web per a conéixer el nostre aparell excretor: què és, per a què
servix, les seues parts, com cuidar-ho i molt més..

Unidad didáctica 4: aparato circulatorio y excretor: 3º ESO (Educación Navarra): En aquesta
unitat  s'estudien  dos  importants  aparells  relacionats  amb  les  funcions  de  nutrició:  L'aparell
circulatori i l'excretor.

Aparell reproductor:

La reproducción en el ser humano (Batiburrillo): Webquest presenta diferents propostes per a
desenvolupar i estudiar diferents temes relacionats amb la reproducció humana.
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https://www.batiburrillo.net/webquest-la-reproduccion-en-el-ser-humano/
http://docentes.educacion.navarra.es/mperezar/documentos/UNIDAD%20DIDACTICA%20N%BA%204.pdf
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20EXCRETOR/Publicar/index.html
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1443161557105
http://docentes.educacion.navarra.es/mperezar/documentos/UNIDAD%20DIDACTICA%20N%BA%204.pdf
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lacirculacionennuestrocuerpo/html/index.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/553672-crucigrama_sistema_digestivo.html
http://www.supersaber.com/digestivo.htm
https://kidshealth.org/es/kids/digest-esp.html


Aparell locomotor:

Aparato  locomotor:  3º  ESO  (Proyecto  Biosfera): Amb  una  activitat  inicial,  activitats
interactives, mapa conceptual i tota la informació que els teus alumnes de 3r ESO han de saber
sobre l'aparell locomotor, classificat en: teixit ossi, hormones relacionades amb l'aparell locomotor,
tipus d'ossos, creixement dels ossos, els ossos, articulacions, teixit muscular, estructura del múscul
esquelètic, activitat muscular, palanques, lesions, les postures i l'aparell locomotor en bon estat.

Aparato locomotor humano (Intef): Els/les alumnes aprendran a: identificar els principals ossos
del cos humà i les diferents funcions que poden desenrotllar; identificar i classificar els músculs del
cos humà per la seua forma i pel tipus de moviment que realitzen i diferenciar les articulacions
segons el seu moviment.

- Sistema esquelètic:

Recursos para conocer los huesos del esqueleto humano (Espacio ENIAC): Pàgines web on
trobaràs tot el que els teus alumnes de Primària han de saber sobre el nostre sistema ossi, inclou
també enllaços de jocs sobre l'esquelet humà. 

Esqueleto humano de frente: Primaria (Didactalia): Sabries localitzar en aquest joc cada os de
l'esquelet humà (Vista de front)? Has d'assenyalar la seua ubicació exacta.

Huesos  del  cuerpo  (EducaPlay): Aquest  recurs  permet  treballar  amb  el  nom  d'alguns  dels
principals ossos del cos humà. Per a això han d'identificar en el mapa els noms d'ossos que es van
presentant en pantalla.

- Sistema muscular:

Músculos del cuerpo humano (Biología y Geología, 3º ESO): Músculs més importants del cos
humà segons la seua localització i funció. Web amb enllaços de tots els sistemes i aparells del cos
humà per a alumnes de 3r ESO. 

Los músculos del cuerpo humano (EducaPlay): 
Busques posar en pràctica els coneixements ja treballats en classe? Fes una ullada a esta ferramenta
interactiva, un test en què els/les alumnes hauran d'identificar els diferents músculs humans en la
imatge facilitada.

Sopa de letras de los músculos del cuerpo humano (EducaPlay): Aquest recurs ens proposa
una sopa de lletres on els/les alumnes han de buscar el nom dels diferents músculs del cos humà que
apareixen en la llista de la part dreta de la pantalla.
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https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9657-sopa_musculos_cuerpo_humano.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/12089-musculos_del_cuerpo_humano.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1021_musculos_del_cuerpo_humano.html#musculoscabeza
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/549059-los_huesos_del_cuerpo_humano.html
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-humano-de-frente-primaria/b178291b-747b-41e2-a0ea-16ae0f47d21c
http://espacioeniac.com/recursos-para-conocer-los-huesos-del-esqueleto-humano/
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349620449
http://servicios.educarm.es/cnice/biosfera/datos/alumno/3ESO/locomotor/contenidos.htm


Sistema nerviós:

El sistema nervioso (La Eduteca) [Vídeo]: Vídeo explicatiu sobre el funcionament del sistema
nerviós: funcions, principals òrgans, etc.

El  sistema  nervioso  (IES  Ramón  Pignatelli,  Zaragoza): Unitat  didàctica  sobre  el  Sistema
Nerviós per a veure la funció de relació de l'ésser humà en l'àrea de Biologia i Geologia de 3r
d'ESO i com a base per als alumnes de 1r de Batxillerat.

Sistema nervioso (El Diccionario Visual)  :   Web per a aprendre de forma visual i amb vocabulari
què és el sistema nerviós, els nervis d'origen de la columna vertebral, l'impuls nerviós, les neurones,
el cervell...… 

Sistema  nervioso  periférico:  Secundaria-Bachillerato  (Didactalia): Aprén  amb  aquest  joc
interactiu els components del sistema nerviós perifèric. Has de triar la resposta correcta entre una
llista de termes.

- Cervell:

¡Enamórate de tu cerebro! (Ambientech): Coneix els principis bàsics del cervell i  el sistema
nerviós,  les  diferents  respostes  que  donen i  com afecten  alguns  factors  externs  al  seu correcte
funcionament.

El cerebro humano (Batiburrillo): Webquest presenta diferents propostes per a desenvolupar i
estudiar diferents temes relacionats amb el funcionament del cervell.

3D Brain [App gratuita]: Aquesta aplicació permet conéixer l'anatomia del cervell ja que ens
mostra d'una forma molt senzilla el nostre cervell en 3D podent a més buscar informació de cada
parte. T'has preguntat alguna vegada on es troba la corfa prefrontal o què és exactament el cerebel?
Perquè ara, és la teua oportunitat de descobrir-ho amb aquesta aplicació que et permet usar el teu
dispositiu mòbil per a rotar i fer zoom sobre 29 estructures interactives del cervell.

Sistema endocrí:

El  sistema  endocrino:  3º  ESO  (Proyecto  Biosfera): Amb  una  activitat  inicial,  activitats
interactives, mapa conceptual i tota la informació que els teus alumnes de 3r ESO han de saber amb
els  apartats:  sistema endocrí,  control  intern  de  l'organisme,  glàndules  del  cos  humà,  principals
hormones, equilibri hormonal i malalties més freqüents relacionades amb les hormones.
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http://contenidos.educarex.es/cnice/biosfera/alumno/3ESO/Sistendo/contenidos.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dnalc.threedbrain&hl=es_419
https://www.batiburrillo.net/webquest-el-cerebro-humano/
https://ambientech.org/sistema-nervioso-enamorate-de-tu-cerebro
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/sistema-nervioso-periferico/627ba032-c557-4d5e-a801-fd33646927c4
https://infovisual.info/es/cuerpo-humano/sistema-nervioso
https://infovisual.info/es/cuerpo-humano/sistema-nervioso
http://agrega.educacion.es/repositorio/14062013/46/es_2013061412_9103939/SistemaNervioso/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ


Òrgans:

Órganos 3D: ESO y Bachillerato [App gratuita]: App pensada per  a l'estudi  de l'anatomia;
mostra un model tridimensional dels òrgans del cos humà i una descripció de tots ells..  

Crucigrama de los órganos del cuerpo (EducaPlay): Mots encreuats dels  òrgans de tots  els
sistemes del cos.

Sentits:

L  os cinco sentidos (  ARASAAC)  :   Presentació per a adquirir continguts bàsics sobre els sentits:
per a què servixen, on es troben, què ens permeten fer i quines són les propietats  associades a
cadascun d'ells.

20 recursos para trabajar los cinco sentidos en Educación Infantil  (Educación 3.0):  Amb
aquestos recursos per a Educació Infantil, els estudiants descobrixen el sentit de la vista, el gust, el
tacte, l'oïda i l'olfacte de forma divertida. Hi ha contes, endevinalles, fitxes, experiències...

Sentido  de  la  vista:  El  ojo, corte transversal: Primaria (Didactalia):  Aprén amb aquest joc
interactiu les parts de l'ull  humà (tall transversal).  Has d'assenyalar la seua ubicació exacta a la
imatge.

Los órganos de los sentidos: El oído y sus partes para niños (Smile and Learn) [Vídeo]:
Vídeo educatiu per a xiquets/es, amb el que aprendran l'oïda i les seues parts: l'oïda externa, l'oïda
mitjana i l'oïda interna. Coneixeran un muntó de vocabulari nou com el timpà, la còclea, l'estrep i
molts més conceptes.

El sentido del gusto (Juegos Infantiles): T'expliquem com funciona el sentit del gust, per a què
serveix i les seues característiques. Informació i infografies del sistema gustatiu per a xiquets/es.
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https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/sentido-de-la-vista-el-ojo-corte-transversal/f7f63d02-869d-4c5a-b13b-9b7d11447fe6
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/cuerpo-humano-salud-alimentacion/sentido-gusto
https://www.youtube.com/watch?v=RGypVuzAqkc
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-para-trabajar-los-cinco-sentidos-en-infantil/
https://beta.arasaac.org/materials/es/2709
https://beta.arasaac.org/materials/es/2709
https://beta.arasaac.org/materials/es/2709
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/632754-organos_del_cuerpo.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androiddevelopermx.blogspot.organos3d

