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Itinerari. Descripció detallada 

Immunitat, infecció i ciència forense 
 

 

 

Descripció de l’itinerari 

  

Aquest itinerari forma part del projecte Biologia en context.  

A partir d’un context, un rodamón que mor només ser ingressat a un hospital, es treballen 

un seguit de conceptes de la biologia lligats a la identificació de persones, la defensa del 

cos contra agents patògens, la prevenció de malalties, les alteracions del sistema 

immunitari i el tractament de les malalties produïdes per patògens.  

Inicialment es planteja com la ciència forense pot ajudar a resoldre preguntes com qui era 

el rodamón?, de què va morir el rodamón? Així, es presenta a l’alumnat la possibilitat 

d’identificar al rodamón amb perfils d’ADN, utilitzant eines de laboratori virtual que 

permeten aprendre com es procedeix en els laboratoris biotecnològics. A més, altres 

recursos més tradicionals, com les empremtes dactilars, les fitxes dentals i l’autòpsia 

interna de cadàvers, poden aportat una informació valuosa per identificar persones . 

També relacionat amb l’autòpsia, l’anàlisi de fluids corporals introduirà l’alumnat en el 

coneixement dels agents patògens com els virus i bacteris, trobats alguns d’ells en el 

rodamón, i responsables de la seva mort.  

A continuació, es presenta a l’alumnat el sistema immunitari S’estudien els processos 

implicats en la defensa, des dels sistemes de barrera i de la immunitat innata que sovint 

condueixen a la inflamació dels teixits afectats , fins a la posada en marxa de la immunitat 

adaptativa que actua de manera més específica contra als antígens, deixant en la memòria 

del sistema immunològic aquells patògens que han entrat en contacte amb el cos.  

L’alumne aprèn les respostes habituals davant les malalties infeccioses com les que el 

rodamón va presentar (tètanus i Sida), així com les que es poden produir en les persones 

quan el seu sistema immunitari no funciona correctament, o quan “s’oblida” que no ha de 

lluitar contra teixits propis, en el cas de les malalties autoimmunes.  

A continuació es presenta com es podia haver evitat la mort del rodamón, a partir de 

mesures simples com la vacunació. La revisió històrica sobre el món de les vacunes permet 

l’alumnat conèixer les experiències inicials que van portar a la seva fabricació, i a com ha 

evolucionat la composició de les vacunes fins arribar a més modernes a partir d’elements 

del sistema immunitari com cèl·lules NK, cèl·lules dendrítiques, etc.  

Però no sempre el sistema immunitari pot eliminar els patògens que ens 

emmalalteixen . Per aquest motiu els antibiòtics contribueixen al seu control, ja que 

impedeixen que diferents processos metabòlics d’aquests tinguin lloc correctament. 

Tanmateix el seu èxit ha estat tan gran que actualment s’utilitzen sovint de manera 

indiscriminada, fet que comporta noves problemàtiques associades a les resistències 

dels patògens. 

Tots aquestes aspectes són els que treballen els alumnes en aquesta unitat, i també altres 

relacionats amb el tractament amb seroteràpia, que en l’actualitat suposa una font 

important de recerca en la millora de l’obtenció d’anticossos monoclonals en els 

laboratoris biotecnològics.  

Per tancar el tema, i fent que l’alumnat mobilitzi molts dels coneixements apresos 

especialment del món de les vacunes, se’ls planteja un debat virtual en el qual hauran 
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d’enfocar diferents punts de vista que la societat actual dona per justificar o no la 

vacunació dels infants. Hauran de emetre i valorar els arguments i rigor científic 

posicionant-se com especialistes científics, metges i farmacèutiques, i també pares que no 

estan d’acord en vacunar els seus fills, i moviments socials contra la vacunació. Alhora que 

orientats amb pàgines web podran contrastar tota aquesta informació, amb altres que 

parlen del perill pel creixement de malalties infantils que fins ara tenien una incidència 

molt baixa a Catalunya i altres llocs d’Europa  

Es pot visualitzar l’itinerari on line en la següent adreça: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/infeccio-immuitat-i-ciencia-forense/ 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

Constitueixen competències rellevants comprendre l’origen de moltes malalties, i que el 

sistema immunitari vetlla per mantenir el cos lliure de patògens. A la vegada, aquest 

manteniment requereix d’hàbits saludables que facilitin la correcta resposta defensiva del 

sistema immunitari.  

Han de poder construir opinions crítiques, aplicant arguments rellevants sobre la 

importància de la vacunació dels infants, o l’abús del consum dels antibiòtics, valorar com 

uns bons hàbits alimentaris, de descans i evitant drogues, garanteixen un bon 

manteniment del sistema immunitari, que a la vegada assegura una bona qualitat de vida 

en un moment en el que l’esperança de vida ha augmentat significativament.  

Els alumnes aplicaran estratègies de recerca científica, plantejant problemes, formulant 

hipòtesis, fent muntatges experimentals, i analitzant i comunicant informació. A més han 

de fer cerca i selecció acurada d’informació, que hauran d’interpretar i comunicar en 

diferents formats com textos i presentacions. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Es pretén poder cobrir les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat, atès 

l’ampli repertori d’activitats, que cobreixen les diferents competències necessàries en 

l’alumnat de biologia de batxillerat. 

 

Recursos emprats 

 

Es proposen una gran varietat de recursos: activitats de laboratori, TAC, jocs de rol, i altres, 

en les que el treball cooperatiu permet un aprenentatge entre iguals. 

 

Temporització 

  

Unes 8 setmanes. 

 

 


