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Debat sobre el VIH/Sida i la responsabilitat legal mitjançant un joc 
de cartes europeu “Decide” 

Descripció detallada 
 
 
Objectius  
 

- Considerar si l’enduriment de les lleis de responsabilitat civil són una 
bona resposta a un comportament que impliqui el risc de transmetre el 
VIH 

- Argumentar la posició de cadascun dels personatges que apareixen en 
el joc 

 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Els materials es poden utilitzar en el segon cicle de l’ESO, en 1r de batxillerat 
(Ciències per al món contemporani) i en la matèria de Biologia de batxillerat. 
 
Recursos emprats 
 
Per a dur a terme aquesta activitat és convenient utilitzar el web 
http://www.irsicaixa.org/ca/divulgacio,  
 
Mitjançant aquesta web, els investigadors d'IrsiCaixa volen difondre el seu 
coneixement amb la finalitat de promoure la prevenció de la infecció per VIH 
a través de la formació. 
 
Temporització 
 
Una sessió de classe. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Han sortit a la llum diversos casos en què les persones infectades amb el VIH 
(Virus d’Immunodeficiència Humana) han estat acusades de cometre diferents 
actes que transmeten el VIH o de risc de transmetre’l. En alguns casos, es 
feien les acusacions a causa d’una conducta que simplement havia estat 
percebuda com un risc de transmissió, donant lloc de vegades a penes molt 
dures. Algunes jurisdiccions han fet accions per a promulgar o modificar la 
legislació amb l’objectiu específic de castigar aquests comportaments. Aquest 
qüestió ha suscitat una reflexió entre el públic en general i els experts. Només 
a Europa, cents de persones han estat processades i moltes han estat 
condemnades. 
Aquests fets plantegen la qüestió de si les lleis i els processaments són una 
bona resposta a un comportament que implica un risc de transmetre el VIH o 
bé s’haurien d’aplicar les lleis de la salut pública. Els casos individuals i la 
seva consegüent cobertura mediàtica poden suscitar una crida pública 
d’aquesta resposta. 

  1/2 

http://www.irsicaixa.org/ca/divulgacio


 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Veure instruccions per a portar l’activitat a la classe: 
http://www.playdecide.eu/ i http://www.playdecide.eu/node/644, i 
descàrrega del material necessari: 
http://www.playdecide.eu/dkpdf/decide_kit1.php?nid=644
 
 
Documents adjunts 
 
El full de treball de l’alumnat es pot descarregar de:  
http://www.irsicaixa.org/sites/default/files/unit_8_cat.pdf
 
 
 

  2/2 

http://www.playdecide.eu/
http://www.playdecide.eu/node/644
http://www.playdecide.eu/dkpdf/decide_kit1.php?nid=644
http://www.irsicaixa.org/sites/default/files/unit_8_cat.pdf

