
 

 

Cyborg 

 

Objectius 

• Descriure els fluxos i canals d’informació nerviosa a nivell molecular i fisiològic. 
• Connectar els coneixements sobre sistema nerviós amb les lesions medul·lars. 
• Discutir estratègies de connexió biològica-cibernètica per a la resolució de lesions. 

Descripció de la proposta 

La proposta té una estructura WebQuest en la que els alumnes treballen de forma autònoma, 
consultant diversos materials (lectures, vídeos,...) que s’aporten juntament amb l’activitat. 
L’activitat es divideix en etapes, cadascuna amb els seus materials i el seu objectiu parcial, totes 
encaminades a assolir l’objectiu principal: retornar la mobilitat a un ferit en accident de trànsit. 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

Tot i que es pot aplicar la proposta sense haver explicat res del sistema nerviós, es recomana 
haver-ne comentat el funcionament o estar disponible per a comentar amb l’alumnat les dificultats. 
L’activitat té una durada d’entre 4 i 5 sessions, i requereix connexió a internet, ja que cal 
descarregar documents i veure vídeos. És recomanable fer agrupaments homogenis. Juntament 
amb l’activitat es proporcionen diverses preguntes que l’alumnat ha de resoldre, i que, juntament 
amb l’elaboració d’un vocabulari que es proposa, i el projecte final, poden servir per a avaluar 
l’activitat.  

Recursos emprats 

Activitat i materials disponibles a: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cyborg

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

L’activitat està inserida dins la matèria de CCNN, i toca la competència que li és pròpia, 
d’interacció amb el món físic. Tot i això, es pot fer servir de punt de partida per a tractar el tema 
dels accidents de trànsit i les seves conseqüències, per incloure la competència social i ciutadana. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Tot i que la proposta s’ha aplicat fonamentalment amb alumnat de 2 ESO, el seu format, temàtica i 
nivell, recomanen dirigir-la a l’alumnat de 3 ESO.  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

L’activitat es pot connectar amb la matèria de Tecnologia, ja que tracta també el tema dels xips i 
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els bioxips.  

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
 

Autoria 

Jordi Domènech Casal 
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