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Itinerari. Descripció detallada 
Què en saps del VIH i de la sida? 

 
 
Descripció de l’itinerari 
  
Aquest itinerari consta d’un conjunt d’activitats així com de documentació 
per fer un estudi sobre el grau de risc d’infecció al qual s’exposen els joves 
del nostres centres educatius, que faciliten als estudiants treballar la 
temàtica del VIH i de la sida des d’un punt de vista científic, tot treballant 
alhora aspectes socials, ètics i legals. 
 
El material està disponible a través del 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. Els principals continguts que es treballen en aquest 
itinerari giren entorn a: 
 

• Què és el VIH, què és la sida i quanta gent està infectada? 
• Com és el procés d’infecció i com la podem prevenir? 
• Quins són els mecanismes d’actuació dels fàrmacs existents i quines són 

les línies de recerca de nous medicaments, principalment, per al 
desenvolupament d’una vacuna? 

• L’enduriment de les lleis i els processaments legals, són una bona 
resposta per a un comportament que impliqui el risc de transmetre el 
VIH? 

 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
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 
 
Es tracta d’un itinerari que utilitza fonamentalment les TAC: animacions, 
experiments virtuals... però també proporciona documentació per a elaborar i 
realitzar enquestes en el seu propi entorn, propostes per a dinamitzar 
discussions de grups sobre aspectes ètics i de legislació, experiments 
senzills... 
 
Temporització 
  
Està molt en funció del grau d’aprofundiment que es vulgui fer. Totes les 
activitats que composen l’itinerari es poden realitzar independentment.  
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Documents adjunts 
 
Es pot accedir des de: http://www.irsicaixa.org/ca/divulgacio
El material en pdf per a l’alumnat es pot descarregar directament:  
http://www.irsicaixa.org/ca/recursos-educadors
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