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Títol:  ABP: Real com la vida 

 

 
Elaboració pròpia: Fet amb el Canva 

 

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). 

 

Descripció de la proposta  

 

En el bloc 4 de la matèria de Ciències del món contemporani, salut i malaltia, es treballen tots els 

factors que envolten  una malaltia i poden afectar a la salut. En aquesta proposta s’estudiaran 7 

malalties: el càncer de pulmó, alzheimer, VIH, covid19 (SARS-CoV-2), ictus, trastorn depressiu i 

diabetis. Aquestes malalties les han triat l’alumnat prèviament mitjançant un qüestionari Google. 
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Han considerat que eren malalties d’actualitat i que algunes podrien estar relacionades amb el 

seu entorn familiar.  Cada malaltia tindrà un cas associat a una història imaginària al darrere. 

L’alumnat utilitzarà un  Sites (s’adjunta també el document 1.2. Sites en imatges) on hi ha tota la 

informació rellevant i faran ús del classroom per a penjar els productes finals.  

 

 

Els productes finals seran: 

1. Informe general del cas en format text fet amb el GRUP BASE.  

2. Presentació + exposició (ppoint, presentaciones, prezi, genially, etc) amb el GRUP 

BASE on inclogui la següent informació: 

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

b. Un Pòster sobre què és la malaltia i, en el cas que es pugui prevenir, com 

prevenir-la.  

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

 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Cada grup de 4 alumnes de classe (a partir d’ara GRUP BASE), haurà de seleccionar un cas per 

a poder treballar-lo. Un cop seleccionat, cada alumne del grup haurà de triar un camp 

d’expertesa des d’on treballar-lo. Hauran de seleccionar un rol, quina professió voldran 

desenvolupar i des d’on voldran estudiar més en concret la malaltia. Hi ha 4 rols possibles, un 

per cada membre del grup: Metge/metgessa, ambientòleg/ambientòloga, nutricionista, 

gestor/gestora de la conselleria de salut. 

 

 

Recursos emprats  

Ordinadors i connexió a internet 

Sites: https://sites.google.com/xtec.cat/realcomlavida (o el document Sites en imatges) 

 

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Continguts 

Ciència, salut i estil de vida 

- Relació entre requeriments metabòlics i alimentació humana. Valoració dels components 

de dietes específiques. Consideració de la influència dels hàbits culturals sobre els hàbits 

d'alimentació. Identificació de mites i errors sobre l'alimentació i les dietes. Coneixement 

dels efectes sobre la salut de l'ús d'algunes substàncies addictives. 
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- Distinció entre malalties infeccioses i no infeccioses. Identificació i estudi d'alguna malaltia 

i del seu impacte social. Coneixement i valoració dels hàbits saludables en la prevenció 

de malalties. Consideració del fenomen de les epidèmies en un context històric i en 

l'actual. 

- Coneixement i classificació dels mitjans de diagnòstic (anàlisis clíniques, diagnosi per la 

imatge) i del tractament (farmacologia, cirurgia, quimioteràpia, l'ús de radiacions i 

trasplantacions). Valoració positiva de la donació de sang, de teixits i d'òrgans. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquesta ABP queda inclosa dins el bloc 4 sobre salut i malaltia de la matèria de Ciències del 

món contemporani de 1r de batxillerat. 

També es podria adaptar tota o algunes parts per la matèria de biologia i geologia de 3r d’ESO. 

O l’optativa de Cultura Científica de 4t d’ESO 

 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Connexió amb altres matèries 

 

Biologia 

Salut i malaltia. Cèl·lules mare, clonació i biomedicina. 

 

Educació física  

L'activitat física i la salut. 

 

Àmbit de llengües  

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals.  

Comprensió i producció de discursos orals, escrits i audiovisuals. 

 

Autoria 

 

Aquesta ABP  s’ha creat per la matèria de CMC de 1r de batxillerat per l’Institut Montserrat Roig 

de Sant Andreu de la Barca. 

Autoria: Raquel Segura Tubau  (Instagram @raquel.scienceprofe) 
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