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Com podem ajudar al Sistema Immunitari a guarir determinades 
malalties? 

Descripció detallada 
 
Objectius  
• Interpretar  l'acció del sistema immune pel que fa a les vacunes, als 

processos al·lèrgics i al càncer. 
• Reconèixer  que la funció de les immunoteràpies  és principalment 

estimular el nostre sistema immunitari  per guarir determinades malalties. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
L’activitat esta composta per quatre temes diferents relacionats en malalties 
diferents a traves de les quals l’alumnat aprèn com podem actuar sobre el 
sistema immunitari.  
 
Els continguts tractats són:  
• Immunoteràpia com tractament d’immunitat passiva artificial,  
• Vacunes com tractament d’immunitat activa artificial,  
• Immunosupressors de l’activitat immunitària 

Les competències que es treballen són: 

Adquirir la competència en  la  gestió i el tractament de la informació, es a 
dir, adquirir  la capacitat d’analitzar i sintetitzar informació d’una manera 
crítica, tenint en compte els coneixement adquirits  

La competència personal i interpersonal a través de la capacitat de gestió i 
organització del temps personal; d’autoregulació del propi aprenentatge; i de 
sentir satisfacció en aplicar el model d’immunitat  Es contribueix a assolir 
aquestes competències utilitzant la informació procedent d’internet per 
formar-se una opinió crítica sobre els problemes actuals de la societat, com 
són la salut, o la biotecnologia, mostrant una actitud oberta i crítica; sentir-se 
lliures per valorar críticament el treball propi i aliè;  

Pel que fa a la competència comunicativa, aprendre a comunicar ciència a 
traves de la resposta justificada i argumentada a la pregunta que es planteja 
al principi del treball 

Els processos que es treballen són la cerca d’informació a Internet i 
interpretació de la informació, la construcció d’un mapa conceptual i la 
resolució de la pregunta inicial.  
 
Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat de Biologia de Batxillerat 
 
Temporització 
3 sessions a l’aula i hores fora de l’aula. La primera sessió a l’aula és per 
organitzar els grups base per realitzar l’activitat inicial i organitzar els grups 
d’especialistes. Desprès es faran tasques fora de l ‘aula. La segona sessió a 
l’aula es dedica a resoldre problemes i a reagrupar als membres dels grups 
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base per fer la tasca final. La tercera sessió es dedicarà a exposar les seves 
tasques  
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
1.- El treball té una part comuna per tot l’alumnat que ha de fer de manera 
individual i que  consisteix en construir un mapa conceptual que representi el 
tipus de malalties que ens poden afectar i forma de guarir-les amb els termes 
proposat en l’activitat de l’alumnat. 
Una vegada fet individualment es fan els grups base i consensuen el mapa. 
Penseu que el treball de tots els membres del grup s’ha de veure representat. 
Els grups base constaran de 4 membres ja que hi ha 4 temes a resoldre. 
2.- La part diferenciada consistirà en que cada membre del  grup 
desenvoluparà un tema i ho farà responent a les preguntes de les activitats 
següents: 
• Sistema immunitari i transplantaments d’òrgans. 
• Sistema immunitari i càncer. 
• Sistema immunitari i al·lèrgia. 
• Sistema immunitari i vacuna. 

 
3.- Cadascun dels alumnes resoldrà el tema de  manera individual, però 
consensuarà els resultats amb la resta de companys experts. 
4. Es reagruparan els membres dels grups base i cadascun explicarà a la resta 
de companys el seu tema i de cadascun dels grups ha de completar el mapa 
conceptual inicial amb els nous coneixements.  
5.- Un de cada grup elegit per la professora farà la presentació del seu mapa 
conceptual i donarà resposta a la pregunta inicial 
 
Documents adjunts 
Com podem ajudar al Sistema immunitari a guarir determinades 
malalties?.doc 
Sistema immunitari i transplantaments d’òrgans.doc 
Sistema immunitari i càncer.doc 
Sistema immunitari i al.lergia.doc 
Sistema immunitari i vacuna.doc 
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