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Tenir fills quan els pares pateixen malalties hereditàries?  
Guia didàctica 

 

Es tracta d’una activitat de síntesis que sobretot és mobilitzadora de coneixements, 

però que també permet la indagació en nous aspectes, com els tecnològics i els 

socials, que formen part del context de la malaltia que es planteja. 

Per realitzar-la, és convenient obrir un curs en el Moodle del centre, en el qual es 

destinarà un espai per penjar documents que l’alumnat pot necessitar al llarg del 

procés, i també de fòrums amb objectius concrets cadascun, i una wiki que pretén 

facilitar la confecció d’un text cooperatiu. Així mateix, a partir de l’apartat de bitàcoles 

del Moodle, o bé, a través d’un link a “blogger” es podrà accedir al blog, espai on 

pròpiament l’alumnat desenvoluparà el joc de rol.  

Per acompanyar l’activitat, en el Moodle podran consultar un guió de pautes (veure 

document adjunt) de com treballar les activitats amb les eines TIC que proposem. 

Els alumnes hauran de fer el repartiment de rols i càrrecs que s’indiquen en el protocol 

de l’alumnat, en un fòrum, i també en el començament de l’activitat hauran d’acordar 

una carta de compromisos (veure document adjunt) que els ajudarà a respectar unes 

normes en moments de més dificultat. Aquestes activitats, si no es disposa de temps 

suficient, es poden fer presencialment, però en tot cas és necessari un fòrum previ, 

abans d’iniciar les tasques acadèmiques, en el que l’alumnat aprengui a treballar en 

fòrums.. Per tant cal que el professorat tanqui aquest fòrum amb l’objectiu de revisar i 

deixar clar els aspectes que han funcionat i els que cal millorar. 

En la següent activitat es proposa que facin preguntes rellevants que permetin indagar 

sobre alguns aspectes socials i tecnològics de la malaltia, i també mobilitzar els seus 

coneixements. S’haura d’ajudar a formular bé les preguntes i estriar les que siguin més 

rellevants, interaccionant entre el grup (veure document adjunt). D’aquesta manera 

inicien un procés de tractament d’informació, que continua ja en el joc de rol, quan 

cada alumne desenvolupa un rol en el que ha de fer cerca d’informació i presentació 

de la mateixa en forma de respostes a les preguntes que li han plantejat. 

Amb aquesta informació disponible per a tot el grup, l’alumnat haurà de posicionar-se 

a favor o en contra de que la parella tingui descendència. L’alumnat aquí pot treballar 

actuant des del rol, o bé simplement com alumnes que, a partir de la informació que 

faciliten els experts,  tenen una opinió. En tot cas, per argumentar disposaran en el 

Moodle d’un document (veure document) que els ajudi a fer les argumentacions. En 

aquesta activitat és molt important el debat que les opinions i arguments puguin 
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originar, donat que l’objectiu és que construeixin coneixement de manera cooperativa, 

per tant l’alumnat haurà d’interaccionar, com és natural , en  un fòrum.  

Les activitats, en aquest moment, hauran permès que l’alumnat comparteixi un 

coneixement comú respecte la malaltia, i això a la vegada facilitarà que puguin 

construir un text cooperatiu amb els principals arguments, en el format d’una wiki, en la 

que cadascú ha de fer la seva aportació, alhora que altres companys poden participar 

fent ampliacions o modificacions per millorar-la. Finalment el text s’ha de convertir en 

un informe lliurat pel Comitè bioètic,  que servirà per orientar a la parella. 

Com activitat addicional, l’alumnat podrà presentar el seu personatge en el blog, de 

manera creativa, amb imatges i comentaris, o amb aplicatius, que com el Voki, li 

aportin una animació. 

Cada fòrum ha d’estar actiu un mínim de 5 dies, i l’activitat del blog un mínim d’una 

setmana. I és important que cada activitat tingui una  posada en comú per valorar el 

que ha anat bé i el que no ha funcionat, de cara a no repetir errors en les activitats 

posteriors. En total, l’activitat por durar un mes i mig, la qual cosa cal tenir en compte 

en la seva planificació, considerant també que el treball virtual asincrònic és per 

naturalesa d’evolució lenta, ja que l’alumnat es comunica amb l’ escriptura. Per aquest 

motiu s’aconsella no iniciar el treball al final de la unitat, ja que els dos primers fòrums 

es poden fer paral·lelament al desenvolupament del treball d’aula. També s’ha de tenir 

present que les aturades llargues de vacances distorsionen molt l’evolució del treball, 

en quan els alumnes es desorienten més, i no compleixen terminis.  

 

PAUTES PER TREBALLAR EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ EN EL JOC 
DE ROL.  

1.- Per fer les preguntes. 

Cal que cada persona del grup faci una participació en el fòrum corresponent, en la 

que presenti 4 qüestions que cregui que siguin importants per indagar, i tenir així 

informació per orientar a la parella del problema. Les preguntes poden anar dirigides 

als diferents especialistes del joc de rol. També és important que un cop plantejades 

les preguntes de tothom, ajudin a algun company per millorar alguna pregunta, o 

també poden plantejar d’eliminar-ne alguna que sembli repetida, o mal formulada. 

Sempre però hauran de dirigir-se al company que l’ha fet i interactuar amb ell/ella.  

2.- Les respostes en el blog han d’aportar la informació que s’ha demanat, de manera 

clara i sense informació addicional que no vingui al cas. Cal que facin la cerca de la 

informació a partir de més d’una font, i que posin en la seva resposta, les fonts que 
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han consultat (amb lletra més petita que la resposta). L’alumnat han de recordar que  

donen una informació com a especialistes, i cal que es dirigeixin a qui fa la  pregunta, 

en primera persona, és a dir que interpretin el personatge. Finalment, cal recordar que, 

com és habitual, no s’admetrà “tallar i enganxar”. 

3.- Argumentació de les opinions 

Per argumentar cal que utilitzin el guió lliurat pel professorat (veure document adjunt), i 

seguir alguns consells. Cal utilitzar en els arguments la informació de la que es 

disposa, tan la treballada a l’aula, com la que s’ha treballat en el blog. És important 

que hagi debat entre les opinions, per això cal iniciar debats, i alhora dirigir-se al 

company pel seu nom quan vulguin reforçar o discutir la seva opinió. Si al llarg del 

treball, fent atenció a les opinions del grup, la pròpia opinió va canviant, serà molt 

constructiu que es comuniqui en el fòrum. Així mateix, si el debat es fa massa ampli, 

caldrà  la intervenció d’un secretari del grup, fent algun resum d’opinions que faciliti als 

companys el seguiment del debat. 

4.- Elaboració d’un text cooperatiu. 

En el Wiki hauran de fer aquest text cooperatiu. Un alumne ha d’iniciar una frase, 

utilitzant un argument o part d’ell, i a continuació participarà un altre company 

continuant la frase, parlant del mateix argument o bé d’un altre. Així tots aniran 

construint un text amb els principals arguments, sempre pensant que són els més 

importants per orientar a la parella que volen tenir descendència. El text finalment ha 

de tenir aspecte d’un informe, que serà el que lliurarà el Comitè bioètic a la parella. 

Així que segur que hauran de madurar l’estructura, revisar paràgrafs, i donar-li 

l’aspecte esmentat. 

5. Presentació del personatge 

En la presentació del personatge en el blog, és important  fer una mica de descripció 

d’aspectes professionals, en especial els relacionats amb la malaltia del treball. Poden 

utilitzar recursos animats per tal que la presentació sigui més divertida i creïble.  

Tots aquests aspectes seran d’interès per al professorat a l’hora d’avaluar-los. 

 
PROPOSTA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL VIRTUAL DE LA FIBROSI QUÏSTICA 
 
El treball pot ser avaluat a partir d’una rúbrica que consideri aspectes d’actitud, de 
treball en el fòrum i del tractament de la informació (veure pàgina següent). És 
important que l’alumnat del grup també s’avaluï entre si.  
En la rúbrica constarà el grau de seguiment de les pautes lliurades pel professorat pel 
que fa als tres aspectes, com indicadores per aconseguir els objectius del treball 
virtual. 
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RUBRICA D’ AVALUACIÓ DEL TREBALL COOPERATIU VIRTUAL 

• Del treball cooperatiu en els fòrums:  

Hi ha un total de tres fòrums per avaluar, en els que es té en compte com s’ha 

relacionat l’alumnat entre sí per treballar i construir coneixement.  

 IN Sf-Bé N Exc 

Relacions 
psicosocials 

No fa cap tipus de 
relació psicosocial 

Participa de 
manera 

disputativa. 
 

Utilitza algun 
dels 

indicadors de 
1, 2, 3. 

Utilitza 
indicadors de 
dos dels tres 

grups. 

Utilitza 
indicadors dels 

tres grups 

1.Reforça o aprova organització (respon a una proposta) 
2.Utilitza algun indicador de formalismes. 
(salutacions, agraïments, demanar disculpes, expressar circumstàncies personals, 
quan cal). 
3. Utilitza algun indicador de comunicació per empatitzar: 
(humor, comunicació oberta, estímuls i ànims) 

Interdependència 
positiva 

No manifesta cap 
de les categories 

de 
interdependència 

proposades, ni 
qualsevol altra. 

 

Utilitza dos 
dels 6 

indicadors 

Utilitza tres dels 
6 indicadors 

Utilitza 4 o més 
dels indicadors 

 

Intervencions per fer preguntes o demanades: 
1. d’organització  
2. de contingut  
3.de responsabilitat 

Participació per fer oferiments: 
4.per fer una tasca, responsabilitat  
5.per aclarir o complementant informació aportada per un company.. 
6. per fer una proposta d’organització o mètode de treball 

Construcció de 
significats 

Aporta algun 
contingut sense 
explicació o amb 
explicacions poc 

clares o 
coherents, 

o 
únicament 

repeteix el que 
altres companys 

han dit. 

Aporta 
contingut 

amb 
explicacions 

senzilles i 
també 

manifesta 
algun dels 

altres 
indicadors, 3 

o 4. 
 

Participa 
segons apartat 

1 
i. 

utilitza algun 
altre dels 

indicadors 2,3,o 
4, però no fa 

reformulació, o 
síntesi 

Participa segons 
apartat 1, 

aportant algun 
dels indicadors* 

de 2, 3 o 4 
i 

fa alguna 
reformulació o 

síntesi 

* 1.Participa aportant arguments, o explicacions ben desenvolupats, utilitzant els coneixements inicials i 
també els indagats en el treball virtual. 
2.Aporta contingut o idea o enfocament (no cal que sigui un argument) 
 3.Reforça opinió d’un company 
 4..Explicita tasca 
 5..Fa reformulació o síntesi d’opinions, propostes, arguments 
 

Projecte Biologia en context        4/8 
 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en Ciències     

• Del treball de tractament de la informació: El treball està format per 5 

activitats relacionades, però que es poden avaluar independentment unes de 

les altres, com es pot veure en la taula següent. La valoració més alta 

correspon a la riquesa en les aportacions. La més baixa representa ser 

aportacions pobres i mal formulades. Entre mig s’estableix una gradació. 

 

 IN Sf-Bé N Exc 

Elaboració de 
preguntes 

Fa alguna 
pregunta, però 

mal estructurada 
i no rellevant 

o 
Repeteix les 

mateixes 
preguntes que 
els companys 

Participa 
presentant el 

total de 
preguntes 

demanades i no 
repetides, per 
obtenir una 
informació 

mitjanament 
interessant però 
no rellevant per 

l’objectiu del 
treball 

 

Participa 
presentant el 

total de 
preguntes però 

complint 3 dels 4 
punts* 

Participa 
presentant el 

total de 
preguntes i 

complint els 4 
punts** 

** 1- Participa presentant el total de preguntes demanades i rellevants per a l’objectiu del treball. 
 2- Incorpora preguntes mobilitzadores de coneixements i preguntes d’indagació de nous coneixements 
 3- Dirigeix preguntes a diferents personatges, per obtenir una informació diversa. 
 4-Ajuda als companys a millorar les seves preguntes o fa reformulacions 

Respostes en 
el blog 

- Les 
respostes són 

un “còpia i 
enganxa” a 
partir d’una 

sola font 
d’informació.. 

o 
- La informació 
que dona no 

està 
relacionada 

amb la 
pregunta de 

manera directa 
(poca 

coherència) 

- Fa respostes 
poc centrades, 
amb informació 
supèrflua, però 
aporta alguna 

informació 
rellevant. 

- És impersonal, 
no interpreta el 

rol 
- Obté la 

informació d’una 
sola font 

 

-Resposta és 
clara i completa i 

sintètica. 
- Obté 

informació de 
dos o més fonts. 
- És impersonal, 
no interpreta el 

rol 
 

-Aclareix 
completament la 

informació 
demanada i amplia 

per donar informació 
fonamental o 

millorar la pregunta, 
en tot cas fa un 

esforç de síntesi. 
- Interpreta el rol en 
la resposta, parla en 

primera persona. 
- Obté la informació 
de dos o més fonts 

 

Projecte Biologia en context        5/8 
 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en Ciències     

 
 IN Sf-Bé N Exc 

Argumentació 

- Argumenta 
sense tenir en 

compte les 
orientacions del 
professorat amb 
incoherències  

o 
Repetint 

explicacions  del 
companys. 

 

- Utilitza en 
l’argumentació, 

informació 
recollida en el 

blog, i els 
coneixements 

previs, però els 
arguments són 
poc elaborats. 

 
 

- Utilitza en 
l’argumentació, 

informació 
recollida en el 

blog, i els 
coneixements 

previs 
 - Fa referència 
a arguments, i 
companys,  per 

modificar o 
reforçar 

opinions. 
o 

- Alguna de les 
situacions I, II, III 
 
 

- Utilitza en 
l’argumentació, 

informació 
recollida en el 

blog, i els 
coneixements 

previs 
- Fa referència a 

arguments, i 
companys,  per 

modificar o 
reforçar 
opinions. 

i 
També alguns 
dels als aspectes 
I, II o III*** 

*** 
I. Provoca debat, raona discrepàncies 
II. Fa síntesi d’arguments de companys en els seus propis arguments  
o 
III. Fa modificacions del seus propis arguments a partir dels que els companys han donat. 

Text 
cooperatiu 

(wiki) 

- Participació 
desconnectada 
del treball fet 
anteriorment 

pel grup  
o 

Idees que no  
no s’entenen 

- Participa 
utilitzant un 

argument poc 
rellevant, 

pobre, en el 
que no es veu 
un esforç de 

síntesi. 

 
Participa 

aportant un 
argument 

rellevant per 
l’objectiu de 
l’activitat, a 

partir del treball 
fet pel conjunt 
de grup, i de 

manera 
sintètica(1) 

 

Com en la situació 
anterior (1) però  a més 

l’alumne fa canvis 
d’estructura o 

d’ordenació d eles 
idees o de contingut 
del treball previ de la 

wiki 

****1. Participa aportant un argument rellevant per l’objectiu de l’activitat, a partir del treball fet pel conjunt 
de grup, i de manera sintètica. 
2. Participa fent una modificació en alguna aportació de companys, per millorar-ne el contingut. 
3. Fa canvis en l’estructura i/o ordenació d’idees del text, per millorar-ho 

Presentació 
del 

personatge 

La informació 
totalment 

inconnexa del rol 
que ha de fer el 

personatge 

La descripció del 
personatge és 

molt pobre, poc 
adient o rellevant 

Descriu al 
personatge 

explicant la seva 
experiència amb 
coherència amb 
el rol, amb poca 

elaboració. 
 

Descriu al personatge 
explicant la seva 

experiència d’acord al rol 
que ha de desenvolupar 

Fa una presentació 
elaborada, (animada, 
Voki, o altre recurs) 

 
 
 
Cada alumne així té 8 notes del professorat per ser avaluat: 

 
Relacions 

Psicosocials 

Interdepen 
dència 
positiva 

Construc. 
significats 

Pregun
tes Respostes Argumentació 

Text 
coopera

tiu 

Creació 
del 

personatge 
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A més el professorat pot considerar la coavaluació, autoavaluació i avaluació del 

treball de grup per completar l’avaluació de l’alumnat: 

 

GRAELLA D’AVALUACIÓ ENTRE L’ALUMNAT DEL GRUP 

 (1: gens, 2: poc, 3: bastant, 4: molt)  

• Fins: 19 Insuficient, 20 a 24 Suficient, 25 a 29 Bé, 30 a 35 Notable, 36 a 40 

Excel·lent. 

• Grups de 5 alumnes 

NOM DE L’ALUMNE/A que és avaluat Valoració 
del grup 

Signatura 
de 
conformitat 

Nota 
final 

1.- Respecte pels terminis    

2.- Responsabilitat per crear un bon clima de treball    

3.- Responsabilitat per fer el treball individual i el càrrec    

4.- Col·laboració amb els companys, donat ajut, aportant idees i 
solucions.    

5.- Iniciativa en el treball grupal    

6.- Activitat: Fer preguntes als personatges:Preguntes rellevants I 
clares    

7.- Activitat: Elaboració del personatge del blog i visitant 
Caracterització atractiva del personatge     

8.- Activitat : Informació rellevant i coherent de les respostes en el 
blog    
9.-Activitat : Argumentació de les opinions 
Presentació clara i adient d’arguments a favor de tenir o no el fill, 
dinamitza debats.  

   

10.-Activitat: Elaboració d’un text únic de tot el grup a través d’una 
Wiki. 
Implicació en el text cooperatiu, aportant arguments i també 
ordenant idees del grup, o modificant l’estructura del text i la 
redacció.. 

   

TOTAL    
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GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ. (1: gens, 2: poc, 3: bastant, 4: molt) 

Fins: 19 Insuficient, 20 a 24 Suficient, 25 a 29 Bé, 30 a 35 Notable, 36 a 40 Excel·lent 

NOM DE L’ALUMNE Valoració  Nota final 

1.- Respecte pels terminis   

2.- Responsabilitat per crear un bon clima de treball   

3.- Responsabilitat per fer el treball individual i el càrrec   

4.- Col·laboració amb els companys, donat ajut, aportant idees i 
solucions.   

5.- Iniciativa en el treball grupal   

6.- Activitat: Fer preguntes als personatges: 
Preguntes rellevants I clares   

7.- Activitat: Elaboració del personatge del blog i visitant 
Caracterització atractiva del personatge    

8.- Activitat : Informació rellevant i coherent de les respostes en el blog   
9.-Activitat : Argumentació de les opinions 
Presentació clara i adient d’arguments a favor de tenir o no el fill, 
dinamitza debats.  

  

10.-Activitat: Elaboració d’un text únic de tot el grup a través d’un Wiki. 
Implicació en el text cooperatiu, aportant arguments i també ordenant 
idees del grup, o modificant l’estructura del text i la redacció.. 

  

TOTAL   
 

 

 

VALORACIÓ INDIVIDUAL  DEL TREBALL VIRTUAL ,    A PARTIR DE L’ ALUMNAT 
I DEL PROFESSORAT  (I, Su, B, N, Ex) 

GRUP Nº Nom 
alumne 

Autoavaluació
        (  %) 

Coavaluació
       ( %) 

Professorat 
     ( %) 

NOTA  
FINAL 

Alum.1     

Alum.2     

Alum.3     

Alum.4     

 
 
 

Alum.5     

 ...........     
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