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Joc de rol. 
Informació addicional pel professorat. 

 
Enllaços a pàgines d’interés on els alumnes poden trobar informació per a 
preparar el rol que els ha tocat: 
 
Federació Espanyola de FQ 
http://www.fibrosisquistica.org/ 
 
Informació sobre la malaltia 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/cysticfibrosis.html 
 
Teràpia gènica 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_g%C3%A9nica 
 
Dilema ètic (activitat C3) 
“Un fill amb fibrosi quística?” Mariona Domènech, Sílvia Lope 
http://www.xtec.es/cdec/innovacio/pagines/c3.htm 
 
Manifest de la Federació Espanyola de Fibrosi Quística de l’any 2008 

http://www.cocemfe.es/noticias/file/comunidado_dia_nacional_2008%20(2).
pdf 
 
Test preimplantacional 
http://www.salud.bioetica.org/testpreimplante.htm 

 
Proposta didàctica 
L’activitat es centra en un joc de rol. S’escenifica un programa de televisió amb 
un debat sobre una pregunta polèmica: S’hauria de permetre tenir fills a persones 
amb malalties genètiques greus? I en concret es parla de la fibrosis quística.  
 
Es tracta d’una proposta de treball cooperatiu. Inicialment els alumnes 
preparen en grup la informació de cada personatge i posteriorment, un 
alumne de cada grup assumeix el paper i participa al debat. 
 
1.- Plantejament del debat i definició dels personatges 
      

    
 Parella amb la mare malalta de fibrosi 
quística i tres fills 

 
      Metge 
Presentador de TV     

Conseller genètic 
 

      Experta en teràpia gènica 
 
      Defensora dels drets dels nens 
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Els alumnes fan grups de treball i s’escull la persona que representarà el rol 
assignat 
 
 
2.- Tasques a realitzar 
 
2.1.- Treball cooperatiu: 

- Recerques a internet sobre la informació general 
- Recerca a l’entorn (preguntes a l’entorn immediat com la família, 
amics, …)  
- Discussió dins el grup 

Es fa un resum de tota la informació 
 

2.2.- Es confecciona un document, diferent per a cada personatge, amb un 
resum de la informació que necessita per a participar al debat i els arguments 
que es consideri adequats. A l’hora d’elaborar el text s’ha de tenir en compte 
aquests aspectes: 

-La informació ha de ser contrastada 
-El vocabulari ha de ser adient 
-S’ha de fer una llista de tots el recursos emprats 

 
El document es modifica amb les aportacions dels alumnes del grup.  
 

2.3.- Cada grup ha de pensar més o menys quatre preguntes que el participant 
pot plantejar durant el debat, i també s’han de pensar respostes a possibles 
preguntes 

 
2.4.- Finalment s’elabora un dossier amb la següent informació 

-Resum de la informació 
-Text amb la posició del participant al joc de rol i els seus arguments 
-Preguntes que pensa plantejar al debat 

 
 
 
 
 
 
 
 


