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A casa estem tots malalts! 

 
Fase d’exploració  
1a sessió 
Aprofitant l’aparició de la malaltia en algun infant de la classe o en algun germà petit començar 
aquesta activitat.  
També és pot iniciar mostrant aquesta carta que envia el Joan. 
 
Hola, 
No puc anar a l’escola. Tinc la varicel�la, abans la tenia la meva germana i ara la tinc jo. 
                          Joan  
 
Fer una conversa a l’entorn d’aquesta carta. Afegim una mostra de possibles preguntes que es 
poden formular, però poden sorgir-ne d’altres.  

Quina informació ens dóna la foto? 
- Què són aquests puntets vermells? Creus que són molts o pocs? 
- Què està fent el Joan amb la mà? 
 
Quina informació ens dóna el text? De qui parla? Quina és la informació més important? 
- Què és això de la varicel�la? 
- Has estat malalt de varicel�la alguna vegada? Què et passava? Coneixes algú que l’hagi 

passat? 
- Per què creus que en Joan no ve a l’escola? 
- Com és que primer la va tenir la seva germana i després ell? La tindran també la resta de 

la família? 
- D’on li ha vingut la varicel�la? 

 
Les respostes que donen els infants es poden escriure a la pissarra o en un paper d’embalar o en 
un altre suport que ens permeti canviar el que anem escrivint a mida que es fa la conversa.  
A partir de les respostes obtingudes es fa un text col�lectiu en el que deixem explicitat què 
sabem de la varicel�la i també preguntes que ens fem sobre la malaltia i com o a qui preguntar-li 
per poder-les resoldre. 
 
Fase d’introducció de continguts 
2a sessió 
Es dóna als infants un text científic, adaptació de “Varicel�la” del Dr. Adolf Cassan a 
Salut/prevenir/Guarir, per tal de donar resposta a les preguntes que s’havien formulat la sessió 
anterior. 
 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fwww.fundacionespriu.coop%2Fsrc%2Fdownloadfile.php%3FMTU1OTc%253D&ei=VuY5UfX
SF-bC0QWm3IG4Bw&usg=AFQjCNFDZfXEXgkFs2l13qD4Q0m0ZXY97w&bvm=bv.43287494,d.d2k 
 
En acabar, es fa una posta en comú i, a partir d’aquí, escriurem entre tots les informacions que 
hem descobert i l’afegirem a tot allò que ja sabíem. 
 
3a sessió 
Aquesta activitat està pensada per fer en parelles. 
La finalitat d’aquesta tasca és que els infants siguin conscients que el virus arriba d’una altra 
persona, que entra al seu cos, on es multiplica i es transportat per la sang arribant a tot el cos 
fins a donar lloc a les vesícules. 
D’altra banda sabem que ens pica perquè aquesta informació arriba al cervell a través de les 
terminacions  nervioses de la pell, la reacció és gratar-se. 
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Es dóna als infants unes siluetes (poden escollir entre la de nen o la de nena) i se’ls demana que 
en parelles, dibuixin com imaginen que entra, com es mou i com finalment es localitza a les 
vesícules. La feina de la mestra en aquest moment serà la de formular preguntes que ajudin als 
alumnes a modificar els dibuixos per no deixar res deslligat. 
 
Una vegada feta l’activitat es posen en comú els diferents dibuixos realitzats. 
Es fan preguntes per ajudar als infants a realitzar aquesta tasca. 
 

- Per on creus que pot entrar el virus dintre del nostre cos?  
- Per on es deu moure el virus per arribar a tot arreu? 
- Com pot surtir el virus del nostre cos? Per on? Quants? 
- Com ser què tinc picor? Fins on arriba la informació de la picor? 

 
 
Finalment es fa un dibuix col�lectiu. 
 
El mestre/a pot trobar informació a  
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela) 
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/ca/6-8-anys/531-varicela 
http://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/chickenpox/fact_sheet.htm 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/VARICELA1.pdf 
 
 
4a sessió 
Es fa una conversa col�lectiva per saber com es produeix el contagi.  
L’objectiu d’aquesta activitat és adonar-se de la forma en la que els virus surten del nostre cos:  
a partir de les gotetes que trèiem a l’esternudar, parlar, tossir, però també pot ser per contacte 
directe amb el líquid de les ampolles de la pell.  
Algunes preguntes podrien ser: 
 

- Qui es va posar malalt primer a casa del Joan? 
- Com ha passat la varicel�la de la germana del Joan a ell? 
- Es podria contagiar el pare del Joan? De quina manera? 
- I si no es contagia... 
 

També cal incidir en que aquelles persones que ja han patit la malaltia no la tornen a tenir, com 
és el cas del pare que no es posa malalt per que de petit ja va tenir la varicel�la i per això ara no 
s’ha contagiat. 
 
Una possible pregunta com acabament de la sessió, podria ser: passar la varicel�la de petit és 
com posar-se una vacuna? 
 
Després de la conversa decidirem entre tots el text a escriure a sota les fletxes, al full 
d’activitats. 
 
Encara que potser és difícil, també hauria de quedar clar que se supera la malaltia gràcies al 
nostre sistema immunitari (o a les nostres defenses). 
 
 
Fase d’aplicació  
5a sessió 
Es demana als nens i a les nenes que escriguin una carta al Joan, explicant-li tot el que han 
aprés sobre la seva malaltia. 
El text es pot fer individualment o per parelles.  


