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Drug Research 

 

Objectius 

• Entendre el coneixement científic com un procés en construcció. 

• Comparar diferències i semblances entre els diferents estadis de la mitosi i correlacionar-ho amb el 

procés mitòtic.   

• Comunicar dades científiques en formats científics. 

• Analitzar i crear dades en diferents formats (imatges de microscopi, histogrames, numèriques...) i 

prendre decisions a partir d'elles (dissenyar experiments,...).  

• Aplicar els models científics de mitosi i càncer per a interpretar dades reals o simulades. 

• Identificar els aspectes ètics i tecnològics de la recerca aplicada. 

 

Descripció de la proposta 

L'activitat és un joc de rol-Webquest on es proposa a l'alumnat que estudiï l'eficàcia de diversos 

medicaments antitumorals candidats. Partint d'imatges de microscopi de biòpsies de ratolins tractats amb 

diferents medicaments, han de determinar l'eficàcia dels medicaments, tot dissenyant experiments, 

contrastant dades en diferents formats i comunicant-se científicament. 

Aspectes didàctics i metodològics 

L'activitat té una durada de 6-8 sessions i proposa diverses organitzacions d'aula (individual, parelles, grup, 

gran grup) al llarg de l'activitat.  

Es proposen bastides didàctiques per ajudar l'alumnat a elaborar diversos formats de comunicació científica 

(articles científics escolars,...). 

Recursos emprats 

Els documents i materials són disponibles a la web de l'activitat: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/drugresearch/home 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

L'activitat està projectada cap a la de-construcció del mètode científic, per a proporcionar a l'alumnat una 

visió més construccionista i serendípica de la ciència, més propera a la realitat. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta proposta és oberta a tot tipus d'alumnat, si bé demana que l'alumnat es posi en el paper i 

s'impliqui. L'idioma anglès de la proposta no és limitant per a dur-la a terme, ja que es pot suplir de manera 

fàcil. 

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

L'activitat promou reflexions sobre la naturalesa del coneixement científic, la relació ciència-ètica i ciència-

tècnica. 

Documents adjunts 

[CAMP OBLIGATORI EN CAS QUE HI HAGI DOCUMENTS ADJUNTS]  

• Material per al professorat. 

 

• Material de treball per a l’alumnat.  

 

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

 

Autoria 
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