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Qui és qui… 

Experiència 1: els alumnes escolten una sèrie de sons  que han 
d’intentar identificar. 

Que les persones siguem capaces de sentir o no un so depèn de la in-
tensitat amb que es produeix i del camp de freqüències que abasta.
La intensitat es la potencia que transmet una ona sonora en una direcció 
determinada. 
El nostre cervell interpreta la intensitat elevada com un “soroll fort”, i la 
petita intensitat com un “soroll fluix”
La freqüència es el nombre de vibracions d’una ona sonora per cada 
unitat de temps. 
El nostre cervell interpreta les freqüències baixes com “sons greus”, i les 
freqüències altes com “sons aguts.
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1.- Sóc capaç de diferenciar entre sons sem-
blants?

Ens enganyen els sentits? 

Ens enganya la vista

Experiència 2: Sóc Daltònic? 
El Daltonisme és una alteració genètica localitzada al cromosoma X que 
es caracteritza per la incapacitat de percebre un o dos colors, normal-
ment el vermell i verd . 

Experiència 3: Il·lusions òptiques són sensacions visuals que ens porten 
a percebre una realitat errònia degut al processament de la informació 
que els ulls envien a l’encèfal.  

2.- Sóc Daltònic?

3.- Il·lusions òptiques. Ens enganya la vista?

Què olorem?

Experiència 4
L’olfacte és un sentit que detecta compostos químics volàtils transportats 
per l’aire. Els receptors olfactoris  formen el bulb olfactori, des d’on surt el 
nervi olfactori, que porta la informació al cervell.

4.- Què olorem?

Hi ha el mateix en cada got?

Experiència 5
Per tal que les substàncies químiques es puguin percebre han d’estar dis-
soltes, cada papil.la gustativa té terminacions nervioses que excitades 
per sabors, generen impulsos nerviosos que són transportats pel nervi 
facial i glossofaringi fins a l’escorça cerebral. 
En aquesta activitat els alumnes hauran d’endevinar que hi ha en ca-
dascun dels gots, quan ho sàpiguen hauran d’ordenar els gots de menys 
a més concentrat.  

5.- Què gust te?

Què hi ha dins la bossa?

Experiència 6
Els receptors del tacte estan situats bàsicament a la derma, el conjunt 
d’informacions que aporten aquests receptors ens permeten conèixer 
qualitats dels objectes i medis com: la forma, textura, temperatura, pres-
sió, duresa.


