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El cicle d’infecció del VIH i el mecanisme d’actuació dels fàrmacs 
existents 

Descripció detallada 
 
 
Objectius  
 

• Descriure el cicle d’infecció del VIH 
• Identificar els punts concrets del cicle infecciós que son bloquejats pels 

fàrmacs utilitzats en l’actualitat 
• Descriure, de manera senzilla, els processos de duplicació, transcripció, 

traducció i transcripció inversa, i conèixer els enzims que actuen en 
cada cas. 

• Relacionar els processos de mutació i resistència 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Els materials es poden utilitzar en el segon cicle de l’ESO, en 1r de batxillerat 
(Ciències per al món contemporani) i en la matèria de Biologia de batxillerat. 
 
Recursos emprats 
 
Per a dur a terme aquesta activitat és convenient utilitzar el web 
http://www.irsicaixa.org/ca/divulgacio i, concretament les eines “Cicle 
d’infecció per VIH”, “Ordena les diferents fases del cicle d’infecció”, “Ajuda 
la cèl·lula en el cicle d'infecció”, “Conèixes d'aprop l'ADN i l'ARN?” que es 
troben: http://www.irsicaixa.org/ca/com-ens-infecta-el-vih així com “Com 
funcionen els fàrmacs contra el VIH? “, “Esbrina quina etapa bloca cada 
fàrmac”, que es troben: http://www.irsicaixa.org/ca/com-funcionen-els-
farmacs. 
 
Mitjançant aquesta web, els investigadors d'IrsiCaixa volen difondre el seu 
coneixement amb la finalitat de promoure la prevenció de la infecció per VIH 
a través de la formació. 
 
Temporització 
 
3 o 4  sessions de classe, en funció de les eines que es decideixi utilitzar i el 
grau d’aprofundiment. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
A partir de les eines multimèdia que es troben a 
http://www.irsicaixa.org/ca/com-ens-infecta-el-vih i  
http://www.irsicaixa.org/ca/com-funcionen-els-farmacs, l’alumnat pot 
aprofundir en el cicle infecciós del VIH així com en els punts concrets on 
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actuen els principals fàrmacs utilitzats actualment en el tractament de la 
Sida. 
L’alumnat ha de completar esquemes així com escriure arguments relacionant 
l’elevada taxa de mutació del VIH amb la resistència a fàrmacs o amb la 
conveniència de fer servir combinacions de diferents fàrmacs. 
També es pot aprofundir en el treball dels diferents processos de genètica 
molecular.  
 
 
 
Documents adjunts 
 
El full de treball de l’alumnat es pot descarregar de:  
http://www.irsicaixa.org/sites/default/files/unit_3_cat.pdf
 
 
 
 
 

  2/2 

http://www.irsicaixa.org/sites/default/files/unit_3_cat.pdf

