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Títol:  Projecte d’àmbit: Nosaltres t’informem, tu tries.  
 

 
 

Objectius  
Treballar l’esperit crític i la presa de decisions amb alumnes d’ESO (3r i 4t) al voltant del món 
de la homeopatia.  
 
Descripció de la proposta  
Es tracta d’un projecte d’àmbit que comença amb un encàrrec des del departament de salut de 
la generalitat de Catalunya en relació a l’increment detectat en l’ús de medicaments 
homeopàtics. Es per això que se’ls encarrega una detecció de l’entorn proper sobre l’ús i 
coneixement d’aquest tipus de medicaments. Després d’una sèrie d’activitats d’ensenyament 
aprenentatge on:  comparen prospectes i prenen decisions, fan un medicament homeopàtic, 
dissenyen un experiment per comprovar-ne la seva efectivitat i finalment estudien l’efecte 
placebo,  els alumnes hauran de dissenyar i dur a terme una campanya publicitària que informi 
sobre els dos tipus de medicaments, convencionals i homeopàtics i al mateix temps mostrin la 
seva posició al respecte, basant-se en els coneixements adquirits.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
Les estratègies didàctiques que s’han tingut en compte són: la ciència en context, el treball 
cooperatiu, la indagació i el cicle d’aprenentatge (exploració idees prèvies, introducció de nous 
continguts, estructuració del coneixement i aplicació) 
 
Recursos emprats  
Tots els materials estan organitzats en format sites: 
https://sites.google.com/salasixandri.cat/nosaltres-tinformem-tu-tries/inici 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
 
Objectius: A partir de les dades obtingudes de diferents fonts (enquestes, documentació, 
experiments), els alumnes han d’argumentar quin medicament escollirien i proposar una 
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campanya publicitària per mostrar les característiques dels medicaments tradicionals i 
homeopàtics. 

 

Competències:  
Dins de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es treballen les relacionades 
amb la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
Dins les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic es treballen les relacionades amb la 
comprensió lectora, l’expressió escrita i la comunicació oral. 
Dins de les competències de l’àmbit matemàtic es treballen les relacionades amb la resolució 
de problemes, el raonament prova i la comunicació i representació. 
Dins de la competència digital es treballa l’ús de les aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents 
digitals 
 
Conceptes claus:  
CC 8. Model atomicomolecular, enllaç químic, forces intermoleculars. Model estructura de les 
substàncies. 
CC 15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 
CC 16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 
CCD 9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de 
dades numèriques. 
CCD 13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Aquest material està adreçat a alumnes de 3r o 4t d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
Es tracta d’un projecte d’àmbit on poden implicar-se diferents matèries com física i química, 
biologia i geologia, matemàtiques, llengua...  
 
Documents adjunts  
Tot el material de treball de l’alumne està contingut a la sites i el material del professor està en 
documents a part. 
 
Autoria  
Material desenvolupat pel grup de treball Scientia Omnibus de l’ICE de la UAB.  
(Mònica Suils, Anna Casals, Marcel Costa, Fidel Farjas, Anna Ferrer, Ramón Nasarre, Ivan 
Marchan, Begonya Oliveras, Laia Palou, Laia Ramón, Marta Simón, Anna Torras) 


