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Infantil
les disfresses de la laura i l'edgar. L'esquelet. Condicions d'ús | Sobre el web | Departament
d'Ensenyament

SETÉ JOC: APRÉN MÉS SOBRE L'ESQUELET
Segurament has vist ossos d'animals o d'humans en un museu. Aquests ossos però no et
permeten imaginar com d'increïblement flexible, resistent i lleuger és un ...

Ciencias, Geografía e Historia
Alu / Ciclo1 / CREZCO FELIZ / El Cuerpo Humano

Composicions en el cos humà
Composicions en el cos humà. Imatges dels llibres:-“MODA desde el siglo XVIII al siglo XX”, ed.
Taschen-“Twentieth Century Fashion”-Colin McDowell- ed ...

Cos humà
El cos humà està organitzat en diferents nivells jerarquitzats. Així, està compost d'aparells, aquests
els integren sistemes, que al seu torn estan formats per ...

locomotor3
L'aparell locomotor fa possible tots els moviments del nostre cos: caminar, córrer, saltar, parlar,
riure...

Les lesions i el cos humà
Lesions dels Ossos HI ha un 15% aproximadament que son òssies i d’altres teixits, les lesions que
hi pot haver sobre els ossos son les fractures i les fissures.

EL COS HUMÀ I L’EXERCICI FÍSIC
1 EL COS HUMÀ I L’EXERCICI FÍSIC En el cos humà actuen una sèrie de sistemes i aparells que
fan possibles les funcions necessàries per a la vida.

Augmented Reality Anatomy Models
An extraordinary journey inside the human body and heart. Visually stunning and completely
interactive, Anatomy 4D uses augmented reality and other cutting edge ...

Curiositats del cos humà
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Curiositats del cos humà 1. L'àcid gàstric que s'elimina l'estómac humà per descompondre els
aliments és tan poderós que pot dissoldre una fulla d'afaitar.
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