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INTRODUCCIÓ
Per a treballar el bloc 4 de CMC salut i malaltia, es proposa un treball cooperatiu seguint
una metodologia ABP, aprenentatge basat en problemes, en grups base i d’experts. El
treball consistirà en posar-nos en la pell d’un grup d’experts que ajuden a millorar la vida
d’una persona malalta.
Es proposaran l’estudi de 6 malalties desenvolupant-les des de diferents vessants: factors
biològics de la malaltia, estil de vida del pacient, accés al sistema de salut, i l’entorn del
pacient.
Els grups base seran de 4 membres, cada membre serà expert en un camp i rebrà una
informació determinada.

OBJECTIUS
● Comprendre que l’estil de vida de les persones és un factor determinant per la salut.
● Conèixer que el nostre entorn determina la salut.

● Conèixer el sistema de salut català.

● Conèixer les malalties més freqüents, les seves causes i la manera de prevenir-les.

● Treballar en equip (responsabilitat, cooperació, autonomia i iniciativa, regulació
d’emocions).

CRITERIS D’AVALUACIÓ

● Justificar l'adequació d'una dieta amb criteris qualitatius (funció energètica, plàstica,

reguladora) i quantitatius (càlculs de la ingesta calòrica mitjana diària).

● Valorar la funció de la ciència, la cultura i les modes en l'establiment d'hàbits

d'alimentació.

● Valorar l'impacte dels estils de vida sobre la salut.

● Conèixer la situació de contaminació del lloc on vivim.

● Valorar l’impacte de la contaminació del nostre entorn sobre la salut.

● Saber com funciona el sistema de salut català.

● Conèixer on adreçar-se quan tenim qualsevol problema relacionat amb la salut.

● Diferenciar algunes de les malalties més freqüents i les seves causes

● Valorar la importància de la prevenció i les possibles tècniques de diagnòstic per

identificar-les.

● Implicar-se en el treball de l’equip i saber arribar a acords.

● Saber donar opinions honestes, sinceres i amables als companys de grup i als

d’altres grups.

● Planificar i organitzar la feina d’acord amb el calendari de projecte.



PROCEDIMENTS

Personatges grups d’experts
- Metges: experts en la malaltia treballada. Rebran la informació més directa sobre la

malaltia, quins són els símptomes, les causes, s’hereten, es contagia etc. A més
treballaran com funciona la recerca de tractaments mitjançant assaigs clínics.

- Nutricionistes: experts en l’estil de vida de les persones. Rebran informació general
sobre una dieta equilibrada, el benefici de l’esport, evitar l’ús del tabaquisme i
l’alcohol. Hauran d’investigar com afecta l’estil de vida a la malaltia X i adaptar-ho.

- Gestors de la conselleria de salut: experts en conèixer el sistema de salut. Rebran
informació sobre com accedir al sistema de salut públic. Hauran d’investigar quin és
el camí que segueix una persona malalta amb la malaltia X.

- Ambientòlegs: experts en el medi que ens envolta, sobretot pel que fa a
contaminació. Rebran informació sobre com afecta la contaminació a la salut en
general. Hauran d’investigar com afecta sobre la malaltia X.

Feina-Dossier Grup d’experts
- Metges: Informe sobre la malaltia: què és, diagnòstic, causes, símptomes, pronòstic,

tractament (Entendre entre tots els membres del grup cada concepte què és,i com
funcionen els assajos clínics, i la fitxa individual per malaltia).

- Nutricionistes: Informe menú d’un dia inclòs calories totals.
- Gestors: Informe sobre el sistema de salut català, i comparat amb el sistema de

salut dels EUA (Estats Units d’Amèrica).
- Ambientòlegs: Informe sobre com afecta la contaminació a la salut, i la situació de

contaminació a Catalunya.

PRODUCTES FINALS
1. Informe general del cas en format text. Aquest informe ha d’incloure tots els

aspectes treballats al grup d’experts:
- Malaltia: Què és, diagnòstic, causes, símptomes, pronòstic, tractament,

prevenció. Assajos clínics: què són, com funcionen. Exemple d’assajos en
tractaments de la malaltia.

- Accés al sistema de salut: com funciona el sistema de salut públic català
comparat amb els EUA. Exemple pràctic en el cas de la malaltia.

- Estil de vida: detallar els àpats diaris d’una setmana. Inclosos calories
totals d’ingesta per grups alimentaris. Explicar les funcions de cada grup
d’aliments. I adaptar-ho en concret a la malaltia treballada (si cal adaptació.
Exemple d’una malaltia on quedi afectat el fetge, potser no podran menjar de
tot). Més proposta d’esport.

- Com afecta l’entorn a la nostra salut? Explicar-ho en caràcter general i
valora l’entorn del pacient i si aquest li afecta a la malaltia.

2. Presentació + exposició (ppoint, presentaciones, prezi, genially, etc) on inclogui la
següent informació:

- Tota la informació treballada a l’informe general resumida per exposar.
- Pòster sobre què és la malaltia i, en el cas que es pugui prevenir, com

prevenir-la. (El pòster l’imprimirem per penjar-lo)



3. Dossier individual amb la feina feta de grup d’experts

AVALUACIÓ

Tasca Instrument d’avaluació Pes

Informe general Rúbrica 40%

Exposició + Pòster Coavaluació dels altres
grups i valoració professora
mitjançant rúbrica (50-50)

40%

Dossier individual Rúbrica 20%

ABP: Cas malaltia 80%

Examen 20%

PROGRAMACIÓ (9h+ 1h examen)

Activitat Descripció

Introducció
(1h)

- Presentació de la situació problema a treballar (6 casos)
- Presentació dels grups d’experts.
- Explicació dels productes finals i dels dossiers d’experts.
- Criteris d’avaluació i presentació de rúbriques.
- Elecció dels grups de treball base. Grups de 4
- Cada grup base llegint la informació proporcionada al google

sites, decideixen cas per treballar i expertesa de cada membre.

Grups d’experts
(2h)

- Llegir la informació del dossier d’experts.
- Feina en grups d’experts

- Feina en grups d’experts.

Grups base
(5h)

- Cada expert explica la feina general que ha fet en grup
d’experts al seu grup base.

- Elaboració de l’informe general entre tots.

- Elaboració de l’informe general entre tots els membres

- Elaboració de l’informe general entre tots els membres

- Elaboració de la presentació

- Elaboració de la presentació i preparació de l’exposició.

Grup classe
(2h)

- Presentacions de cada grup
- Coavaluacions de les presentacions via google forms i en veu

alta un representant de cada grup (amb consens previ dels
membres del grup) utilitza 2 estrelles i un desig (2 aspectes



que els hi han agradat i 1 a millorar)
- Tasques penjades al classroom: informe general, presentació,

pòster i dossier individual.

- Presentacions de cada grup
- Coavaluacions de les presentacions via google forms i en veu

alta un representant de cada grup (amb consens previ dels
membres del grup) utilitza 2 estrelles i un desig (2 aspectes
que els hi han agradat i 1 a millorar)

Dificultats i aspectes a tenir en compte/Propostes de millora

Abans de començar:

A l’hora de triar el cas a treballar, important deixar clar que no es pot repetir malaltia.
Propostes: si hi ha dos grups que volen treballar la mateixa malaltia fer-ho a l’atzar, o que
puguin debatre qui es queda la malaltia triada.

Treball en grup d’experts:

El treball en grup d’experts (nutricionistes, ambientòlegs/ambientòlogues,
metges/metgesses, gestors/gestores) ha de quedar clar que la idea és que entre tots facin
les preguntes generals comunes a totes les malalties i no se les subdivideixin, o com a
mínim si se les han repartit que abans d’anar al grup base es mirin i treballin tot l’apartat de
l’expert. Hi ha grups que s’han subdividit la feina i no s’havien mirat la resta de preguntes de
l’expert, per tant quan anaven a treballar el grup base hi havia preguntes que no entenien.

Treball en grup base:

Els grups base han de ser de 4 alumnes, un per cada rol d’expert. Si el nombre d’alumnes
no dona per fer grups de 4, i en surten de 5 o de 3, tenir en compte que el rol de
Nutricionista és qui té més feina.

Productes finals:

En comptes de tenir una tasca de creació d’un pòster de la malaltia (què és, causes,
símptomes, diagnòstic, prevenció), potser canviar la manera d’enforcar-ho i haver de fer una
campanya de prevenció de la malaltia X en forma de pòster, tríptic, vídeo, (el que triïn els
alumnes).


