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Nom de l’equip:

Edat:

Curs:

Ciutat de les Arts i les Ciències - Museu de les Ciències Príncipe Felipe

En l'exposició ‘Bosc de Cromosomes’ hi ha moltíssimes activitats relacio-

nades amb el cos humà. Per això et recomanem esta gimcana perquè 

pugues fer-la acompanyat de la teua classe o, inclús, de la teua família.
 

GIMCANA 
PEL BOSC

Nom de l’equip:

Edat:

Curs:

Ciutat de les Arts i les Ciències - Museu de les Ciències Príncipe Felipe

En l'exposició ‘Bosc de Cromosomes’ hi ha moltíssimes activitats relacio-

nades amb el cos humà. Per això et recomanem esta gimcana perquè 

pugues fer-la acompanyat de la teua classe o, inclús, de la teua família.
 



Cromosoma 1 - Oïda
Quant de temps t'has mantingut en equilibri?_____ seg

Cromosoma 3 - Mesures
Altura: __________ cm        Pes: ____________ kg

Longitud de la mà: ___________ mm

Cromosoma 17 - Tensió arterial
Tensió arterial ____________ mmHg

Cromosoma 13 - Agudesa auditiva
Quins són els límits de el teu oïda?____________ 

Cromosoma 4 - Alcohol 
Realitza el test de l'alcoholímetre. 
Què resultat has obtingut?_________ mg/l

Cromosoma X - Daltonisme
Eres capaç de distingir tots els números del test? _____
 

Cromosoma 1 - Palanques
Quant eres capaç de saltar?__________ m

Cromosoma 8 - Greix
Quanta greix conté el teu cos?_______ kg

Cromosoma 9 - Habilitat
Aconseguixes fer el recorregut de la vareta Habilitat a la primera? Quants 

intents has necessitat per a aconseguir-ho? ____________________
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