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Simulant la transmissió de la SIDA  

Descripció detallada 

Objectius 

• Simular el contagi d’una malaltia infecciosa en un grup de persones (SIDA). 
• Sensibilitzar l’alumnat respecte a la facilitat amb que s’expandeixen malalties de transmissió sexual, 

com ara la SIDA 
• Prendre consciència de la importància de fer servir mesures profilàctiques per evitar el contagi 
• Deduir la persona origen del contagi. 
• Determinar la ruta de transmissió a través de les persones del grup. 
• Quantificar l’augment de la incidència de persones infectades dintre del grup 
• Fer un treball pràctic seguint un guió. 

Descripció de la proposta 

L’ activitat implica el grup classe en una simulació de la transmissió d’una malaltia infecciosa, concretament 
la transmissió de la SIDA. Els alumnes han d’esbrinar qui és l’alumne font de la infecció del grup  i 
determinar la ruta de transmissió. El procediment a realitzar és ràpid i els resultats que s’obtenen són 
inequívocs/evidents 

Recursos emprats  

Material bàsic de laboratori (gradeta, tubs d’assaig, pipetes Pasteur, aigua de l’aixeta, solució de HCl 
(0,001M) i blau de bromotimol) 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

És una activitat d’experimentació a través de la qual es treballen procediments propis de la mètodologia 
científica. 
La simulació posa en valor les mesures de prevenció de les malalties infeccioses (SIDA). 
L’anàlisi dels resultats i les qüestions proposades afavoreixen la disposició per a la discussió i el treball en 
grup com a element constant en la recerca científica. 
 
A l’activitat es treballen explícitament:  
Coneixement i interacció amb el món físic 

- Generar explicacions sobre objectes i fenòmens del món   
- Plantejar-se problemes investigables 
- Analitzar dades 
- Deduir conclusions 

Competència comunicativa i audiovisual 
Competència d’aprendre a aprendre 
Competència d’autonomia i iniciativa personal 
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Competència social i ciutadana 
- Manifestar respecte per les malalties dels altres 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes de 3r d'ESO. 

Temporització 

 Una sessió d’una hora. Cal, però, tenir tot el material necessari i els tubs d’assaig ja preparats abans de 
començar l’activitat. 
 
El debat posterior sobre l’actitud davant de persones malaltes es pot fer en una sessió posterior, que pot ser 
a l’aula ordinària. Podem complementar aquest debat amb activitats similars, de reflexió, que es troben al 
web de l’Institut de Recerca de la SIDA. 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
 

• http://www.irsicaixa.org/es/analiza-el-grado-de-riesgo-al-que-podrias-estar-expuestoa 

 
• http://www.irsicaixa.org/es/evalua-tu-comportamiento-ante-las-personas-infectadas 
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