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Tenir fills quan els pares pateixen malalties hereditàries?  
Algunes adreces d’interès 

 

1.- Pàgina de la Fundació Fibrosi quística (Maryland, EEUU) 
http://www.cff.org/ (fent recerca al Google podràs trobar “Asociacions Fibrosi quística” 
de molts llocs del món). 
 
2.- Federación española de fibrosis quística 
http://www.fibrosisquistica.org/
 
3.- Dcelaració dels drets dels menors 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/mafalda/index.html
 
4.- ONU- drets dels nens i nenes 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc99.htm
 
5.- Sobre “l’estatus de l’embrió” 
http://www.sibi.org/com/lac.htm
 
6.- Sobre clonació i manipulació d’embrions 
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html
 
 
7.- A la pàgina de Wikipedia “diagnosis genètic preimplantacional”, podràs tenir una 
visió de conjunt sobre la manipulació d’embrions humans. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_gen%C3%A9tico_preimplantacional
 
8.-Adreça d’una empresa que s’ofereix per fer teràpia de cèl·lules mare.  
http://www.xcell-center.es/enfermedades-tratadas/enfermedadestratadas. 
aspx?gclid=COb54YWbsZ4CFVqX2Aodpz9nvQ 
 
9.- Webs de bioètica 
http://www.bioetica-debat.org/register.php 
http://www.bioetica-debat.org/Descargas.php 
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 IN Sf-Bé N Exc 

Argumentació 

- Argumenta 
sense tenir en 

compte les 
orientacions del 
professorat amb 
incoherències  

o 
Repetint 

explicacions  del 
companys. 

 

- Utilitza en 
l’argumentació, 

informació 
recollida en el 

blog, i els 
coneixements 

previs, però els 
arguments són 
poc elaborats. 

 
 

- Utilitza en 
l’argumentació, 

informació 
recollida en el 

blog, i els 
coneixements 

previs 
 - Fa referència 
a arguments, i 
companys,  per 

modificar o 
reforçar 

opinions. 
o 

- Alguna de les 
situacions I, II, III 
 
 

- Utilitza en 
l’argumentació, 

informació 
recollida en el 

blog, i els 
coneixements 

previs 
- Fa referència a 

arguments, i 
companys,  per 

modificar o 
reforçar 
opinions. 

i 
També alguns 
dels als aspectes 
I, II o III*** 

*** 
I. Provoca debat, raona discrepàncies 
II. Fa síntesi d’arguments de companys en els seus propis arguments  
o 
III. Fa modificacions del seus propis arguments a partir dels que els companys han donat. 

Text 
cooperatiu 

(wiki) 

- Participació 
desconnectada 
del treball fet 
anteriorment 

pel grup  
o 

Idees que no  
no s’entenen 

- Participa 
utilitzant un 

argument poc 
rellevant, 

pobre, en el 
que no es veu 
un esforç de 

síntesi. 

 
Participa 

aportant un 
argument 

rellevant per 
l’objectiu de 
l’activitat, a 

partir del treball 
fet pel conjunt 
de grup, i de 

manera 
sintètica(1) 

 

Com en la situació 
anterior (1) però  a més 

l’alumne fa canvis 
d’estructura o 

d’ordenació d eles 
idees o de contingut 
del treball previ de la 

wiki 

****1. Participa aportant un argument rellevant per l’objectiu de l’activitat, a partir del treball fet pel conjunt 
de grup, i de manera sintètica. 
2. Participa fent una modificació en alguna aportació de companys, per millorar-ne el contingut. 
3. Fa canvis en l’estructura i/o ordenació d’idees del text, per millorar-ho 

Presentació 
del 

personatge 

La informació 
totalment 

inconnexa del rol 
que ha de fer el 

personatge 

La descripció del 
personatge és 

molt pobre, poc 
adient o rellevant 

Descriu al 
personatge 

explicant la seva 
experiència amb 
coherència amb 
el rol, amb poca 

elaboració. 
 

Descriu al personatge 
explicant la seva 

experiència d’acord al rol 
que ha de desenvolupar 

Fa una presentació 
elaborada, (animada, 
Voki, o altre recurs) 

 
 
 
Cada alumne així té 8 notes del professorat per ser avaluat: 

 
Relacions 

Psicosocials 

Interdepen 
dència 
positiva 

Construc. 
significats 

Pregun
tes Respostes Argumentació 

Text 
coopera

tiu 

Creació 
del 

personatge 
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A més el professorat pot considerar la coavaluació, autoavaluació i avaluació del 

treball de grup per completar l’avaluació de l’alumnat: 

 

GRAELLA D’AVALUACIÓ ENTRE L’ALUMNAT DEL GRUP 

 (1: gens, 2: poc, 3: bastant, 4: molt)  

• Fins: 19 Insuficient, 20 a 24 Suficient, 25 a 29 Bé, 30 a 35 Notable, 36 a 40 

Excel·lent. 

• Grups de 5 alumnes 

NOM DE L’ALUMNE/A que és avaluat Valoració 
del grup 

Signatura 
de 
conformitat 

Nota 
final 

1.- Respecte pels terminis    

2.- Responsabilitat per crear un bon clima de treball    

3.- Responsabilitat per fer el treball individual i el càrrec    

4.- Col·laboració amb els companys, donat ajut, aportant idees i 
solucions.    

5.- Iniciativa en el treball grupal    

6.- Activitat: Fer preguntes als personatges:Preguntes rellevants I 
clares    

7.- Activitat: Elaboració del personatge del blog i visitant 
Caracterització atractiva del personatge     

8.- Activitat : Informació rellevant i coherent de les respostes en el 
blog    
9.-Activitat : Argumentació de les opinions 
Presentació clara i adient d’arguments a favor de tenir o no el fill, 
dinamitza debats.  

   

10.-Activitat: Elaboració d’un text únic de tot el grup a través d’una 
Wiki. 
Implicació en el text cooperatiu, aportant arguments i també 
ordenant idees del grup, o modificant l’estructura del text i la 
redacció.. 

   

TOTAL    
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GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ. (1: gens, 2: poc, 3: bastant, 4: molt) 

Fins: 19 Insuficient, 20 a 24 Suficient, 25 a 29 Bé, 30 a 35 Notable, 36 a 40 Excel·lent 

NOM DE L’ALUMNE Valoració  Nota final 

1.- Respecte pels terminis   

2.- Responsabilitat per crear un bon clima de treball   

3.- Responsabilitat per fer el treball individual i el càrrec   

4.- Col·laboració amb els companys, donat ajut, aportant idees i 
solucions.   

5.- Iniciativa en el treball grupal   

6.- Activitat: Fer preguntes als personatges: 
Preguntes rellevants I clares   

7.- Activitat: Elaboració del personatge del blog i visitant 
Caracterització atractiva del personatge    

8.- Activitat : Informació rellevant i coherent de les respostes en el blog   
9.-Activitat : Argumentació de les opinions 
Presentació clara i adient d’arguments a favor de tenir o no el fill, 
dinamitza debats.  

  

10.-Activitat: Elaboració d’un text únic de tot el grup a través d’un Wiki. 
Implicació en el text cooperatiu, aportant arguments i també ordenant 
idees del grup, o modificant l’estructura del text i la redacció.. 

  

TOTAL   
 

 

 

VALORACIÓ INDIVIDUAL  DEL TREBALL VIRTUAL ,    A PARTIR DE L’ ALUMNAT 
I DEL PROFESSORAT  (I, Su, B, N, Ex) 

GRUP Nº Nom 
alumne 

Autoavaluació
        (  %) 

Coavaluació
       ( %) 

Professorat 
     ( %) 

NOTA  
FINAL 

Alum.1     

Alum.2     

Alum.3     

Alum.4     

 
 
 

Alum.5     

 ...........     
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