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Vull un tatuatge !! 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
Activitat contextualitzada a partir d’una situació propera als alumnes que 
permet treballar el sistema immunitari.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Estudi del funcionament del sistema immunitari humà per a poder explicar la 
reacció del cos davant d’un tatuatge. Els alumnes han de fer servir la 
informació recollida en pàgines web, posar-la en comú i utilitzar-la per a 
produir un text de teatre on es presenti un diàleg entre tres persones amb 
coneixements i idees prèvies diferents sobre els tatuatges (mare, filla i 
expert).   
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
S’ha pensat per alumnes de 3r de l’ESO. Com a mesura de tractament de la 
diversitat es proposa fer un treball en grup cooperatiu,  de manera que cada 
alumne del grup hagi de treballar un aspecte del tema de dificultat diferent 
en funció de les seves aptituds. 
 
El fet de demanar la tasca en forma d’obra de teatre dóna l’opció de 
permetre a cada grup presentar la producció final de forma oral (representar 
el text preparat) o de forma escrita. 
 
Recursos emprats 
 
Pàgines web que s’adjunten en el document per l’alumnat. Les pàgines 
escollides tracten el tema des de vessants diferents (hospital, pàgina 
educativa, pàgina de propaganda de tatuatges...). És important fer veure als 
alumnes que les entitats que han escrit cada pàgina tenen un objectiu 
diferent a l’hora de transmetre informació sobre el mateix tema.   
 
Temporització 
 
Es preveu un total de sis hores (que poden ser cinc) organitzades de la manera 
següent. Dues hores de classe per fer les activitats individuals. Dues hores 
més per a fer la posada en comú i escriure el text. Una hora per a fer les 
representacions teatralitzades (si es vol, ja que l’avaluació es pot fer només 
amb el text escrit). Una hora final per a fer les activitats finals. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 

- Disposar d’una aula amb accés a internet. 
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- Preparar els grups amb alumnes d’aptituds diferents. Les tasques 
preparades pels tres alumnes estan ordenades per complexitat i 
dificultat (la de l’alumne 1 és més fàcil i la de l’alumne 3 és la més 
complexa). 

- Per avaluar l’activitat es comprovarà la correcció científica del text 
escrit i també l’adequació del text a l’estil proposat (teatre). 

- S’ha de comprovar que l’activitat final de transferència dels 
coneixements ha estat ben realitzada. Proposem una correcció en comú 
de les preguntes proposades entre tota la classe. D’aquesta manera el 
professor/a podrà detectar si hi ha conceptes que no han quedat clars.   

 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Disposar d’accés a internet per a poder buscar la informació necessària per a 
dur a terme l’activitat. 
 
Documents adjunts 
 
Document per a cada alumne: 

Vull un tatuatge_alumne.pdf 
 
Altres documents (articles de diaris) per a fer servir com a base per a fer 
preguntes de comprensió i avaluar els aprenentatges dels alumnes: 

LV_tatuatges_temporals.pdf 
ARA_Art_a_la_pell.pdf 
ARA_Decoracio_temporal_de_la_moda_a_practica_segura.pdf 
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