
ARC-CERES 

 
Dret a la salut i pobresa: el cas de la malaltia de Chagas 

 
Objectius  
 
• Conèixer i valorar la feina de l’ONG Metges sense Fronteres (MSF) tot informat-se de la 

seva lluita contra el Chagas, una malaltia oblidada.  
• Donar visibilitat al col·lectiu d’afectats per la malaltia i promoure la solidaritat amb ell. 
• Reflexionar sobre la relació entre dret a la salut i pobresa.  
• Practicar el treball en grup cooperatiu.  
 
Descripció de l’activitat  
  
El visionat de l’episodi dirigit per Isabel Coixet del documental Invisibles (Goya 2007 al millor 
documental) donarà a conèixer a l’alumnat un cas d’afectats per la malaltia de Chagas. Això 
motivarà una investigació per la web de MSF sobre aquesta malaltia que permeti la presa de 
consciència del problema de les malalties oblidades i obtenir exemples d’accions solidàries 
per combatre-la. 
 
Recursos emprats  
 
• Cartas a Nora, primer episodi d’Invisibles (minuts 2’ a 14’). Es troba online a   

http://www.megavideo.com/?v=Y3VO68CG. També es pot demanar gratüitament el DVD  
a MSF. 

• Un ordinador cada dos alumnes amb connexió a internet per accedir a: 
o http://www.msf.es/enfermedad/chagas (informació general sobre la malaltia) 
o http://www.chagas-rompe-el-silencio.com/ (per aprofundir-hi) 

• Guia sobre l’episodi amb qüestionari  per al grup de treball, que es respondrà en el 
mateix fitxer. 

 
Temporització 
 
1ª sessió: activitats prèvies i visualització de l’episodi.  
2ª sessió: realització de les activitats en grup de dos i lliurament.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de 3r d’ESO. També poden aprofitar-la alumnes de 4rt.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Primera sessió:  
1. El professor o professora explica breument l’activitat i els objectius i divideix la classe en 
grups de dos, de tal manera que els components tinguin un suport entre si estiguin 
equilibrats. A cada parella se li assigna un ordinador i se’ls lliura la guia de treball. Les 
parelles consulten la primera adreça electrònica i responen les preguntes. Durada màxima: 10 
minuts.  
2. Posada en comú d’algunes respostes i comentari del professorat, tot preguntant si 
coneixien l’existència de la malaltia, si creuen que hi ha gent al nostre país afectada per la 
malaltia, tot aclarint a qui ens referim quan parlem d’”afectats” per una malaltia: malalts, 
familiars, coneguts, etc. ... Tota la societat pot estar afectada per una malaltia? Durada 
màxima: 10 minuts. 
3. Es visiona l’episodi. Pot fer-se per parelles o millor projectant-lo per a tota la classe. (12 
minuts). Ha de ser el punt central de la primera sessió. 
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4. Roda de primeres impressions i comentaris  Posteriorment, els alumnes intervenen per a 
exposar les seves primeres impressions i comentaris sobre el documental. Es poden fer servir 
les preguntes proposades a Primeres impressions i aspectes formals després de veure el 
documental. En cap cas el professorat ha d’entrar en discussió amb l’opinió dels alumnes, ni 
permetre la discussió entre ells. Es tracta de valorar el que ha resultat més sorprenent i 
argumentar el perquè. Cal aprofitar l’ocasió per treballar les normes de participació: escolta 
activa i respectuosa, respecte al torn de paraula, expressió oral correcta, etc. ... En 
qualsevol cas, es recomana no deixar de banda els aspectes de lectura de la imatge, encara 
que sigui de manera introductòria, i no considerar esgotat el material en una lectura 
temàtica. Durada:  20 minuts.  
 
Segona sessió:  
Destinada al treball dels grups col·laboratius segons les activitats contingudes a la guia. El 
professorat supervisa el treball dels grups sense esperar que hi hagi dubtes per intervenir, 
doncs l’avaluació també tindrà en compte com han col·laborat els alumnes en el treball de 
grup.  
Les activitats s’han de lliurar a final de la segona sessió en un arxiu word/open office enviant-
les per correu electrònic al professorat o fent servir qualsevol altre mitjà per al lliurament de 
les activitats en format digital. Poden fer-se en el mateix arxiu del MA, però substituint el 
nom pels cognoms dels membres del grup. Durada: 55 minuts.  
 
Avaluació: s’avaluaran aspectes individuals i conjunts de grup, obtenint cada alumne dues 
notes: 
• Participació atenta i respectuosa a l’aula: Nota individual. 
• Realització de les activitats en grup cooperatiu mitjançant el diàleg i l’acord: Nota 

individual.  
• Correcció de les respostes de les activitats lliurades, valorant tant la correcció expressiva 

com de contingut: Nota de grup. 
• Valoració de les argumentacions exposades a la reflexió (nota de grup) i de les 

intervencions a l’aula (nota individual).  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts:  
Convivència i valors cívics: identificació d’una situació d’incompliment del dret a la salut i 
rebuig d’aquesta. Anàlisi de la situació i interpretació crítica de la realitat a partir de la 
relació entre dret a la salut i pobresa. Desenvolupar la comprensió i la solidaritat vers el 
col·lectiu de persones afectades per la malaltia i per la pobresa a països del Tercer món i al 
nostre país.  
Pertinença i ciutadania: identificar la situació com una situació d’injustícia social, analitzant 
les causes i el paper de les institucions i organitzacions en aquesta. Reconeixement de l’acció 
solidària i de voluntariat de Metges sense fronteres. Pràctica del diàleg i la col·laboració a 
partir del treball cooperatiu.  
 
Competències:  
-Bàsiques: aprendre a aprendre, comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la 
informació i competència digital.  
-Específiques: social i ciutadana, autonomia i iniciativa personal.  
 
Processos:  
Anàlisi de fonts secundàries (recerca web, comentari documental) 
Treball en grup cooperatiu 
 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat: MA Chagas MSF.doc. Instruccions, qüestionaris i enllaços. 
Altres documents: material per al professorat, de MSF sobre el documental complet: MSF-
Invisibles. pdf 


