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Introducció
Què en saps sobre les malalties infeccioses? Com les podem prevenir? I les no
infeccioses? Ens afecta l’estil de vida que portem sobre la nostra salut? I la
contaminació que ens envolta? Ens pot afectar el desenvolupament d’alguna
malaltia? Si haguessis d’anar a l’hospital de referència de la teva zona, sabries quin
és i per quins motius t’hi has de derivar?

En aquest bloc 4: salut i malaltia, treballarem tots aquests factors que envolten una malaltia
i poden afectar a la nostra salut. Estudiarem les 7 malalties que heu considerat més
interessants seleccionades entre tots, des d’un formulari de google.
Aquestes malalties són: Càncer de pulmó, alzheimer, VIH, covid19 (SARS-CoV-2), ictus,
trastorn depressiu i diabetis.
Per cada malaltia hi ha un cas associat que podeu llegir prement aquí

Cada grup de 4 alumnes de classe (a partir d’ara GRUP BASE), haureu de seleccionar un
cas per a poder treballar-lo. Un cop seleccionat, cada alumne del grup haureu de triar un
camp d’expertesa des d’on treballar-lo. Això què vol dir? Doncs que haureu de seleccionar
un rol, quina professió voldreu desenvolupar i des d’on voleu estudiar més en concret la
vostra malaltia. Hi ha 4 rols possibles, un per cada membre del grup. Podeu llegir quins són
els rols d’experts, prement els següents enllaços: Metge/metgessa,
ambientòleg/ambientòloga, nutricionista, gestor/gestora de la conselleria de salut.

Objectius d’aprenentatge
● 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).

Productes
En aquest treball haureu d’entregar 3 productes:

1. Informe general del cas en format text fet amb el GRUP BASE. Prémer a l’enllaç
següent per saber més sobre què ha d’incloure l’informe general i veure el
document.

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

- Tota la informació treballada a l’informe general resumida per exposar.
- Un 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.

https://sites.google.com/xtec.cat/realcomlavida/casos?authuser=0


Avaluació
En aquest apartat teniu els objectius d’aprenentatge de la unitat, és a dir, què aprendreu en
aquest bloc; què us avaluaré i de quina manera ho farem.

Objectius d’aprenentatge Criteris d’avaluació Instruments
d’avaluació

1 Comprendre que l’estil
de vida de les persones
és un factor
determinant per la
salut.

● 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.

●Dossier grup experts:
nutricionistes

●Informe general
● Presentació

2
Conèixer que el nostre
entorn determina la
salut.

● Conèixer la situació de contaminació del
lloc on vivim.

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

Dossier grup experts:
ambientòlegs/ambien
tòlogues
Informe general
Presentació

3 Conèixer el sistema de
salut català.

● Saber com funciona el sistema de salut
català.

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

Dossier grup experts:
gestors i gestores
Informe general
Presentació

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

● 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.

Dossier grup experts:
metges i metgesses
Informe general
Pòster malaltia
Presentació

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

● 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.

Rúbrica de treball
d’equip.
Observació docent.



Tasques Nota

Dossier individual de l'expert 20%

Informe general del cas 40%

Exposició oral més pòster 40%

Temporització

1r dia de la setmana 2n dia de la setmana

(1)
Inici del projecte

- Presentació del projecte
- Google Sites
- Documents de treball
- Elecció de casos
- Elecció d’experteses

(2)
Treball en grups d’experts

- Lectura del personatge expert i de la
notícia associada.

- Lectura de la tasca
- Recerca

(3)
Treball en grups d’experts

- Recerca
- Treballar en el dossier

(4)
Treball en grup base

- Posada en comú de la feina feta en
cada grup d’experts per part de
l’expert.

- Iniciar l’elaboració de l’informe
general.

(5)
Treball en grup base

- Elaboració de l’informe general
entre tots els membres

(6)
Treball en grup base

- Elaboració de l’informe general
entre tots els membres

- Elaboració del pòster

(7)
Treball en grup base

- Elaboració de l’informe general
- Elaboració de la presentació

(8)
Treball en grup base

- Elaboració de l’informe general
- Elaboració de la presentació
-

(9)
Grup classe

- Presentació del cas de cada grup
- Coavaluacions entre grups
- Tenir les tasques penjades al

classroom: informe general,
presentació, pòster i dossier
individual.

(10)
- Presentació del cas de cada grup-
- Coavaluacions entre grups
- Tancament bloc



DOCUMENTS
Per tal de fer aquest bloc, teniu penjada al Sites la documentació necessària que haureu de
consultar o redactar. L’informe general, la presentació, el pòster i el dossier individual
l’haureu de penjar al classroom a la tasca corresponent.

- Informe general (plantilla)
- Com fer l’informe general
- Dossier metges i metgesses
- Dossier ambientòlegs i ambientòlogues
- Dossier nutricionistes
- Dossier gestors i gestores de la conselleria de salut
- Recursos necessaris per a desenvolupar la tasca
- Avaluació:

- Rúbrica de l’informe general
- Rúbrica del dossier d’expert
- Instrument de coavaluació de les presentacions més pòster


