
 

 

 

PROJECTE DE INVESTIGACIÓ 1. LA ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ 
 
Plantejament de la investigació 

Sou un grup de científics encarregats d’organitzar una exposició sobre la organització del cos humà.  
 
Temporalització 

Teniu 2 setmanes (4 SESSIONS) 
 
Objectius a assolir 

Al final del treball heu de conèixer: 
1. La estructura de les cèl·lules eucariotes 
2. Les diferències entre les cèl·lules eucariotes i procariotes i la varietat de cèl·lules que podem trobar al món. 
3. Quins són els diferents nivells d’organització dels éssers vius 
4. Quins i com són els teixits humans 
5. Quins són els diferents aparells i sistemes del cos humà i quina relació hi ha entre ells 

 
Planificació 

GRUPS D’ESPECIALISTES 
1. ESTRUCTURA I FUNCIONS DE LA CÈL·LULA EUCARIOTA 
2. ESTRUCTURA DE LA CÈL·LULA PROCARIOTA, DIFERÈNCIES AMB LA CÈL·LULA PROCARIOTA I VARIETATS DE 

CÈL·LULES 
3. ELS NIVELLS D’ORGANITZACIÓ 
4. TEIXITS HUMANS (I) 
5. TEIXITS HUMANS (II) 

 
En primer lloc us haureu d’organitzar com a grups d’especialistes, és a dir, cada 4 o 5 formareu un grup de feina i haureu de 
intentar solucionar els següents reptes... 

1. De quina manera organitzaré una recerca prèvia per documentar-me sobre el tema i escollir el mètode més adequat 
per presentar les meves conclusions? 

2. Com podríem fer per donar a entendre a una població heterogènia com està organitzat el cos humà? 
3. Quines coses he de saber per poder resoldre dubtes que puguin tenir els visitants a la exposició 

 
 
Orientació 

 Podreu fer servir els materials que vulgueu, principalment ordinadors amb accés a internet.  

 Aquí teniu algunes adreces útils 
o http://media.wix.com/ugd/47a6e7_0b3c825abff74829b182271d4597fdef.doc?dn=TABLA_ESTRUCTURA_Y_FU

NCIONES_C%C3%89LULA.doc 
o http://doitgenially.com/imagen-interactiva-2/ 

o http://www.johnkyrk.com/CellIndex.esp.html  
o http://www7.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/html/portadaMIval2.4.html 

 També disposau dels continguts explicats a la web biolulia.wordpress.com 

 Els resultats s’han de presentar en format de processador de texts, online, mitjançant un document compartit o amb un 
document adjunt enviat a jarh@iesesporles.cat 

 Cada grup elaborarà, a més, un material per a la exposició... Un panell informatiu (infografia), un power point automàtic 
i narrat, un vídeo,.. 
 

Avaluació  

 Durant el procés es repartiran mini tests a classe (10-15’) per anar valorant l’assoliment dels objectius.  

 Es farà un test online, a través de moodle, que contarà com a part de la nota 

 Els alumnes s’autovaloraran mitjançant una rúbrica que els hi facilitarà el professor. 

 La rúbrica serà igualment emprada pel professor com a eina d’avaluació 
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