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APS Medicaments: quins, quan, com 

 
 

Objectius  

 

 Donar solucions i saber quina és l’actuació més 

adequada davant d’alguns problemes de salut 

freqüents i, si és necessari, adreçar al professional 

sanitari. 

 Saber argumentar amb raonament científic 

l’opció més correcta davant dels casos presentats 

. 

 Cooperar amb els companys en la resolució de les 

qüestions plantejades i crear-ne de noves  

 Familiaritzar-se amb els termes específics dels prospectes dels medicaments. 

 Conèixer les raons de la necessitat del reciclatge dels medicaments i argumentar l’impacte 

mediambiental 

 Participar activament en el reciclatge dels medicaments caducats del seu domicili familiar i en 

l’adequació d’una farmaciola d’ús domèstic bàsic. 

 Prendre consciència de la importància de fer un bon ús dels medicaments i argumentar els 

riscos d’una automedicació. 

 Cooperar en la campanya per difondre el projecte entre la comunitat educativa. 

 

Descripció de la proposta  

 

Es tracta d’una proposta d’aprenentatge i servei (APS) centrada en l’àmbit de la salut i del medi ambient, 

i en particular, en el tema dels medicaments. Aquests estan de per si vinculats a una sèrie de valors i 

actituds de cura i responsabilitat, amb una intrínseca implicació personal i social. L’objectiu de la 

proposta és contribuir a fer competents als nostres alumnes en l’ús medicaments -tant quan s’utilitzen 

com a tals, com quan esdevenen residus perillosos- i que esdevinguin agents actius en la promoció 

d’aquest ús competent. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Es pot accedir als materials didàctics del projecte  

        inscrivint-se en:  http://www.sigre.es/educacion/educacion-secundaria/ 

 

 

Roser Bosch 
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         Contacte o demanda d’ assessorament:  calbaladejo@ub.edu 

 

Video activitat inicial: el podeu trobar a l’enllaç: https://vimeo.com/125570900 

Vídeo TV3 Lletra petita: el podeu trobar a l’enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Capitol-

5-Medicaments/video/4494551/ 

 

 

Autoria 
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