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Què està malament del doping i dels suplements alimentaris a l’esport? 
Activitat virtual 

 
 

 
Objectius  

Es pretén que l’alumnat pugui discutir sobre l’ actitud de molts esportistes davant les 

substàncies dopants i els suplements alimentaris, com a eines per aconseguir un alt 
rendiment en la seva activitat esportiva. Es pretén que l’alumne pugui informar-se al 
voltant dels interessos de marketing que envolten als esportistes d’elit, tant de les 
cases comercials que els esponsoritzen, com de la indústria farmacèutica que elabora 
les substàncies.  S’incideix en la ètica de l’esport  saludable lliure de drogues. 
 
Processos que es treballen de forma explícita 

L’alumnat ha d’aprendre a discutir amb els seus companys les seves opinions, 
en un clima de respecte i tolerància, i també ser capaç de modificar-les a 
partir de les opinions del grup. Tot en entorn virtual que implicarà 
desenvolupar capacitats comunicatives  en llenguatge escrit. 
 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 

Alumnat de Biologia de 2n de batxillerat, també a estudiants de Ciències pel 
món. 
 
 
 
Temporització 

L’activitat es desenvoluparà fora d’hores lectives, a casa. Es preveu un mínim 
de 20 dies per fer-la, i un màxim d’un mes. 
 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

El professorat haurà de pautar el treball de l’alumnat, obrint els fòrums i 
plantejant les qüestions del debat, una a continuació de l’altra. Per cada 
fòrum s’ha de deixar un mínim d’una setmana, desprès de la qual el 
professorat farà que els alumnes redactin conclusions del debat, i el tancarà 
fent observacions que ajudin a comprendre l’alumnat els aspectes que han 
funcionat i els que cal millorar en posteriors debats. 
Cal que els alumnes consultin la informació que el professorat els posa a la 
seva disposició, webs, documents, videos, i que la utilitzin en els debats. 
Tanmateix l’alumnat disposarà de documents que guiaran el seu treball en 
fòrums virtuals, i altres documents de suport sobre com argumentar o els 
principis ètics. 
Finalment l’activitat podrà ser avaluada amb una rúbrica que es troba a la 
guia didàctica 
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Aspectes tècnics a tenir en compte 

L’activitat es planteja per ser realitzada en un entorn virtual com el Moodle. 
Per la qual cosa l’alumnat ha de conèixer el funcionament d’aquest espai 
virtual, en especial els fòrums i les wikis.  
 
 
 
Documents adjunts 

 
- Protocol de l’alumnat de l’activitat virtual 
- Guia didàctica de l’activitat 

 
 
 


