PowerPoint d’un aparell o sistema del cos humà.
Tot ésser viu ho és perquè compleix les tres funcions: nutrició, relació i reproducció.
Aquestes tres funcions venen representades al cos humà per una sèrie d’aparells i
sistemes:
NUTRICIÓ
 Aparell digestiu
 Aparell respiratori
 Aparell circulatori
 Aparell excretor









RELACIÓ
 Sistema nerviós
 Sistema hormonal
 Òrgans dels sentits
 Aparell locomotor

REPRODUCCIÓ
 Aparell reproductor femení
 Aparell reproductor masculí

Has d’escollir un d’ells i preparar una presentació de diapositives, tipus
PowerPoint, que exposaràs a classe.
Tens una hora per a tu.
Per a fer-ho, primer has de buscar informació, ordenar-la i fer-te un tema escrit.
Aquest t’aprofitarà per a centrar els teus coneixements. No copies fragments
d’informació. Després no sabràs explicar-la. Tota la informació que dónes has de
saber-la tu primer, no “empollant-la”, sinó per comprensió. No val llegir el tema.
Si vols, fes-te un guionet escrit (un resum de la informació que has preparat). Et
servirà per aprendre els continguts i per a guiar-te en l’exposició del tema.
Busca imatges per a seguir el tema escrit. Van molt bé les imatges amb els noms
escrits de les parts (dels òrgans, aparells, etc), així no tindràs que memoritzar-les.
Quantes més imatges poses, millor. Et serviran com a guió del que tens que parlar
i l’ordre amb el que ho faràs.
Evita posar molt de text. Els que t’escolten no han de llegir el tema en la pantalla.
Han d’escoltar-te a tu.

Consells per a la presentació
1. Descripció i esquema general de l’aparell o sistema.
2. Cal explicar a quina funció pertany i per què.
3. Descripció per parts, una per una (anatomia).
4. Funció de cada part (fisiologia).
5. Malalties típiques.
Les presentacions estaran enllestides a meitat de gener. Me les envieu per correu
(aboix@fpaontinyent.com). Jo les corregiré i us diré si falta o sobra alguna cosa, a fi de
que les tingueu en condicions quan us toque exposar.
Tots heu d’enviar-les a meitat de gener. El que exposa alguns dels últims temes no té
per què tindre més temps per preparar-lo que el que ho fa amb un dels primers.

