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El procés inflamatori (guia didàctica) 

Objectius:  

• Acompanyar l’alumnat en el treball digital (animacions) 
• Afavorir l’autoreflexió (autoregulació) del què s’apren i el treball cooperatiu  
• Aprofundir en el binomi llengua i ciència 
• Aplicar instruments didàctics com el mapa conceptual i una base d’orientació 
• Aproximer-se als processos d’inflamació 

1.- Activitat en grup petit 

A continuació us presentem un seguit d’imatges que mostren els processos que es van 
succeint en una inflamació aguda. Atenció: També es poden retallar les imatges i donar-les, 
com si fossin cartes, per tal que les ordenin in’expliquin el procés. Mentre “parlen” per 
ordenar-les, van aprenent uns dels altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/inflammatory.html

El que haureu de fer és escriure un text explicatiu sobre tots els esdeveniments que hi tenen 
lloc. 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/inflammatory.html
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Abans d’escriure’l, aneu seguint els passos que us proposa la base d’orientació de la pàgina 
següent. Aconseguireu un millor text explicatiu.  

Després, ja podeu escriure el text  

Regulació: Un cop fet el text, contrasteu el que heu escrit amb la informació que es dóna en 
l’animació següent:  

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/inflammatory.html

• Anoteu aquí aquells aspectes que no heu tingut en compte o bé que podem millorar: 

Aspectes que no 
hem fet constar Aspectes que podem millorar 

Nosaltres deiem Ha de dir 
  
  

 

 

 
  

• Corregiu i refeu, si cal, el vostre text 

Consulteu l’animació següent per tal de poder completar el vostre coneixement sobre la 
inflamació: http://faculty.riohondo.edu/rbethel/videos/micro_inflammation.swf  

• Quin/s aspectes interessant de l’animació podrieu afegir al vostre text? Anoteu-los aquí 
sota.  
• S’estructuren bé els estadis de la inflamació (vasodilatació; migració fagòcits; reparació) 
• S’estructuren les funcions de la inflamacio: destrucció de l’agent infecciós; limitació de la 
infecció; reparació i sustitució del teixit espatllat.  

Per acabar i estructurar el que heu après, feu un mapa conceptual sobre la immunitat innata  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/inflammatory.html
http://faculty.riohondo.edu/rbethel/videos/micro_inflammation.swf
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TEXT EXPLICATIU: (base d’orientació pàgina següent) 
 Demanda: A partir de les dades de l’esquema anterior, redacteu un text que 
expliqui com respon l’organisme a una infecció produïda en una ferida oberta. 
 

Operacions: què he de fer Estarà ben fet si... 

• Llegir la informació amb deteniment  
• Observar amb deteniment les imatges 
• Comprovar bé que sé de què he de parlar  
 

• Comprenc el que se’m demana  
• Comprenc el significat de les imatges 
Reescric el que l’enunciat expressa amb les 
meves paraules  

• Planificar el text  
• Recollir les idees científiques, en brut 
(fets que es produeixen, molècules, 
estructures, cèl·lules i teixits que hi 
participen) )  
Les organitzo i decideixo l’ordre en què les 
exposaré, d’acord amb els tres apartats: 
introducció, desenvolupament, conclusions.  

• Estructuro els conceptes i fets, puc distingir 
els més generals dels més concrets  Soc capaç 
de distingir el més important del més 
accessori  
• Els conceptes més generals els situo a la 
introducció, els més concrets, el detall de 
cada procés, encara que siguin molt 
importants, els situo al desenvolupament  
 

• Revisar el punt anterior  
 

• No m’he deixat cap concepte, cap fet, cap 
participant important  
• Estic segur que l’ordre d’exposició és 
apropiat 

• Començar a escriure el text d’acord amb 
la planificació (introducció)  
 

• La frase inicial recull el o els conceptes i 
fets principals de l’enunciat  
• Faig servir adequadament paraules per 
començar com: en primer lloc, d’entrada o 
altres com per exemple, és a dir, etc  
 

• Continuar escrivint el desenvolupament  
• S’expliquen tots els fets que s’esdevenen 
esmentant qui, com i perquè participa 
 

• Totes les parts del text estan lligades. Es 
relacionen amb connectors com: per perquè, 
ja que, gràcies a, a causa de, en canvi, al 
contrari  

• Redacto la part final ( conclusió)  
 

• Indiquen el final amb per exemple: 
començar amb: per acabar, finalment, en 
conclusió...  
• Exposo alguna idea de globalitat o síntesi 
del text 

 
• Després d’escriure el text, reviseu-lo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Té sentit des del punt de vista científic  
• Se situa en el marc general de la defensa 
immune i té sentit com a procés complex i 
coral 
• És complet  
a) Cita tots les substàncies que intervenen 
b) Inclou tots els processos  
c) Especifica els tipus cel·lulars que hi juguen 
d) Queda clar la causa i l’efecte, en cada cas 
• Una altra persona, un company/a de 

classe, ho entendria bé  
Adaptat  de E. Custodio. LIEC. UAB (2008)  
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Text:  
Introducció:  
Les imatges mostren un PROCÉS INFLAMATORI agut, mecanisme d'immunitat innata 
enfront d'agents infecciosos externs. Ocorre en teixits connectius vascularitzats amb 
la finalitat defensiva d'aïllar i destruir l'agent nociu, així com reparar el teixit o òrgan 
danyat.  
Desenvolupament (processos) 
• En primer lloc i si hi ha hagut entrada de bacteris als teixits subcutanis a través 

d’una punxada, té lloc una resposta immediata del sistema immune, la resposta 
inflamatòria. Molècules del sistema de complement, presents als teixits infectats, 
activen els mastòcits, mena de leucòcits granulats  que alliberaran factors 
mediadors al torrent sanguini com la histamina. Aquesta constitueix la primera 
senyal d’alarma. Com a conseqüència es produeix un augment de diàmetre dels 
vasos, vasodilatació, i per tant augment del volum sanguini al lloc de la infecció, 
la qual cosa es manifesta pel rubor. A més a més, augmenta la permeabilitat de 
l’endoteli, que afavoreix la infiltració de leucòcits fagocítics produint un edema i 
inflor.  

• A més a més, els macròfags, que són monòcits diferenciats als teixits,  es 
concentren en el lloc de la inflamació i alliberen citocines (o citoquines) que 
actuaran sobre les cèl·lules de l’endoteli sanguini, desencadenant la migració de 
leucòcits, per quimiotaxi, a la zona infectada. D’aquesta manera es desencadena 
un segon mecanisme de la inflamació que no és altre que aportar reforços 
(cèl·lules i molècules defensives) per combatre el patogen. Els macròfags poden 
fer-ho reconeixent-lo a partir de receptors de membrana, TLR=Tolls, que tenen 
afinitat per algunes molècules habituals en els patògens, com la manosa de la 
paret cel·lular bacteriana, la qual cosa posa en marxa el procés síntesi de 
citocines, entre altres inflamatòries, que augmenten el procés inflamatori. A la 
vegada, els macròfags fagociten el patogen i el processen per digestió, formant 
fragments que traurà en superfície facilitant així una resposta immunitària més 
especialitzada, en la destrucció dels patògens. És per totes aquestes raons que 
els macròfags són considerats els directors d’orquestra de la resposta 
inflamatòria.  

• Per últim, els neutròfils, els leucòcits més abundants de la sang, sortiran dels 
vasos per diapedesi i fagocitaran l’invasor, eliminant-lo per acció de proteases 
que llisaran el bacteri. Són considerats els executors del procés inflamatori.  

• Tanmateix però, cal esmentar les cèl·lules NK, que també col·laboren en el 
procés, destruint cèl·lules infectades, són citotòxiques, per bé que no són 
fagòcits.  El procés clau de la citotoxicitat és la secreció de grànuls, els quals 
contenen proteïnes formadores de porus i proteïnes que disparen l'apoptosi de la 
diana. 

 
• Però caldrà recuperar la zona i desactivar el procés inflamatori. Les 

interleuquines, inhibidores i reparadores, paren les senyals d’activació. Les 
plaquetes tanquen la ferida mentre arriben a la zona fibroblasts que proliferen i 
es diferencien en cèl·lules epitelials i endotelials, mentre que la secreció de 
col·lagen refà i restaura la ferida 

Conclusió 
• En conclusió podem dir que la inflamacio és un complex procés que aconsegueix 

la destrucció de l’agent infecciós; la limitació de la infecció evitant la seva 
difusió a altres zones, i la reparació i sustitució del teixit espatllat. 
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