LES DROGUES I LA COMUNICACIÓ ENTRE LES NEURONES:
GUIA DIDÀCTICA
Es tracta d’una activitat contextualitzada. El punt de partida és un suposat treball de síntesi
sobre les drogues que fa un grup d’alumnes de 2n d’ESO. D’aquest treball es coneixen unes
fitxes que recullen els testimonis de diferents persones que tenen alguna relació amb el
consum de drogues.
L’activitat està pensada per a 3r d’ESO, en el moment que es treballi la seqüència didàctica
del sistema nerviós.

Continguts que es treballen
L’activitat està plantejada com a situació concreta on l’alumnat ha d’aplicar el seu
coneixement d’aquests continguts:
-

El sistema nerviós està format per cèl·lules especialitzades, que es comuniquen entre
elles, anomenades neurones.

-

Una neurona transmet els missatges nerviosos a altres neurones al produir missatgers
químics (neurotransmissors) a nivell de les sinapsis.

-

El funcionament del sistema nerviós pot veure’s alterat pel consum de certes
substàncies que anomenem drogues.

-

Els efectes de les drogues sobre el funcionament del sistema nerviós, estan
directament relacionats amb les pertorbacions que aquestes substàncies provoquen
sobre el funcionament de les sinapsis.

-

Els efectes de les diferents drogues els podem classificar segons tres maneres
d’actuar: aquelles que es fixen als receptors dels neurotransmissor, aquelles que
impedeixen la fixació del neurotransmissor als receptors i aquelles que fan augmentar
la concentració de neurotransmissor en l’espai sinàptic.

-

Aquestes diferents maneres d’actuar estan relacionades amb els diferents efectes.
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Competències que es treballen
•

Competència científica:

“Capacitat d’utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes i obtenir conclusions a partir d’evidències,
amb finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana
hi produeix”

Destaquem aquests aspectes de la competència científica que es treballen amb l’activitat:
Pensar científicament a partir de construir i utilitzar versions elementals però complexes dels grans models de la
ciència. Aquests coneixements han de proporcionar estratègies útils per descriure els fenòmens relacionats amb
problemes socials rellevants, per explicar-los i fer prediccions.
Analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats, a partir de plantejar-se preguntes investigables
científicament, de planificar com trobar evidències de les explicacions inicials elaborades, de posar en pràctica
el procés de recerca d’aquestes evidències, de deduir conclusions i d’analitzar-les críticament.
Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents models
comunicatius, i argumentar-les tenint en compte punts de vista diferents del propi.
Utilitzar el coneixement científic per argumentar de manera fonamentada i creativa les actuacions com a
ciutadans i ciutadanes responsables, especialment les relacionades amb la gestió sostenible del medi, la salut
pròpia i la comunitària, i l’ús d’aparells i materials en la vida quotidiana.

•

Competències bàsiques:

Competència comunicativa lingüística:
Les ciències de la naturalesa contribueixen a aquesta competència aportant el coneixement del llenguatge de la
ciència, que és indissociable al del propi coneixement científic.
Aquest llenguatge es concreta en maneres específiques de descriure els fets i fenòmens, d’explicar-los i
exposar-los, de justificar-los i argumentar-los, i de definir-los.

Tractament de la informació i competència digital:
Actualment les persones poden accedir a la informació sobre temàtiques de contingut científic a través de tots
tipus de mitjans, però molt especialment d'Internet. La utilització dels recursos TIC, propis d'aquesta matèria, a
més de facilitar les observacions també permeten la recopilació i el tractament de les dades, i la modelització
de fenòmens i, per tant, construir el coneixement.
Les TIC tenen moltes funcions en l’aprenentatge de les ciències i és bàsic que l’alumnat les utilitzi habitualment.
Un dels seus usos és simular fenòmens, processos o explicacions. Les simulacions a través de jocs o
utilitzant l’ordinador són una manera d’obtenir evidències i de modelitzar
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Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:
Aquesta competència, i partint del coneixement del cos humà, de la naturalesa i de la interacció dels homes i
les dones amb ella, permet argumentar racionalment les conseqüències d'uns i altres modes de vida, i adoptar
una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social també saludable. Així mateix,
suposa considerar la doble dimensió -individual i col·lectiva- de la salut, i mostrar actituds de
responsabilitat i respecte envers els altres i envers un mateix.

Activitat 1
Per treballar la seqüència s’ha escollit un context que resulta molt proper i d’interès per
l’alumnat adolescent, com és el consum de drogues.
L’objectiu d’aquesta activitat és identificar el problema que es planteja com a situació
contextual.
Amb la lectura s’evidencia que les diferents drogues tenen diferents efectes sobre les
persones. Després de la lectura demanem a l’alumnat que escriguin preguntes a les que els
agradaria trobar resposta.
El professor/a, amb la seva interacció, ha de reconduir el debat per tal d’arribar a definir les
següents preguntes com a situació problema:

SITUACIÓ PROBLEMA que caldrà resoldre:
•

Quin és el mecanisme d’actuació de les drogues sobre el
sistema nerviós?

•

Si fan diferents efectes, vol dir que aquestes substàncies tenen
diferents maneres d’actuar?

Feta aquesta primera activitat, l’alumnat haurà contextualitzat el problema que treballarà en
la miniseqüència. La lectura els ha de fer prendre consciència que caldrà aprendre més
coses per tal de fer una anàlisi del problema i trobar respostes.
Constitueix, a més a més, una activitat on es treballa la comprensió lectora.
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Activitat 2
Hem de fer conscient l’alumnat que, per contestar les preguntes de la situació problema, el
primer que cal aprendre és com són les neurones i com es comuniquen entre elles.

A) Aquest primer apartat pretén que l’alumnat faci una petita cerca d’informació d’unes
poques idees molt bàsiques per tal de poder treballar sense dificultat els apartats que
segueixen.
La cerca d’informació la poden fer individualment per després posar-la en comú en petit grup
i, també, en grup contestar les qüestions després de fer-ne una petita discussió.

B) Les simulacions informàtiques són una bona manera d’obtenir models de processos i
fenòmens en ciències i un exemple de l’ús de les TIC com a eina d’aprenentatge. Per
aprendre el model de comunicació entre les neurones a nivell de la sinapsi es proposa
consultar una simulació informàtica i redactar, després, un text descriptiu de com funciona
una sinapsi.
La descripció és el primer pas, imprescindible, en tot procés de construir coneixement.
Descriure és una manera d’afirmar que quelcom (en aquests cas un fet) és d’una manera
determinada. En el mateix procés d’aprendre a descriure el model que volem que aprengui,
l’alumnat va construint el model (Santmartí, N. i altres, 2003).
Les descripcions han de ser sintètiques i, per tant, per ajudar a fer la descripció de com
funciona una sinapsi podem donar la pauta que escriguin una frase curta per a cada pas que
observin en l’animació. Un text descriptiu està format per enunciats, que en el cas que ens
ocupa haurien de ser aquests:
L’ impuls nerviós arriba al final de l’axó de la neurona presinàptica.
L’arribada de l’impuls provoca Les vesícules sinàptiques alliberen el neurotransmissor a
l’espai sinàptic.
El neurotransmissor viatja per l’espai sinàptic i es fixa als receptors de la membrana de la
neurona postsinàptica.
La unió del neurotransmissor fa que comenci un nou impuls nerviós a la neurona
postsinàptica.
El neurotransmissor és recapturat per la neurona presinàptica.
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•

Cal fer veure a l’alumnat que el neurotransmissor no sempre és recapturat i que pot
passar, també, que sigui degradat.

•

En un text científic, les descripcions utilitzen les expressions que formen part del model
teòric Així, doncs, cal orientar per tal que utilitzin el vocabulari científic específic: neurona
presinàptica, postsinàptica, neurotransmissor, vesícula...

C) Per aprendre com són les neurones i com funcionen es proposa la construcció d’un
model funcional.
Podem deixar obertes les possibilitats creatives de l’alumnat. Tanmateix es proposa un
possible model per ajudar al professorat.
Es pot construir un model de neurona en la qual el soma i la terminal sinàptica es poden fer
amb recipients de plàstic i les dendrites i l’axó amb corda:

En els recipients de plàstic es poden fer forats per inserir les dendrites i l’axó i fixar-les amb
nusos. El potencial d’acció es pot representar amb un tub de PVC o qualsevol altre objecte
que es pugui moure per la corda. Els neurotransmissors es poden representar amb petites
pilotes, boletes de vidre o ceràmica ...
La construcció d’una maqueta en grup promou una comunicació entre l’alumnat per tal de
prendre decisions en relació al projecte a realitzar. Això mobilitza la competència
comunicativa. Implica, també, haver de fer seu un model teòric de la neurona que els
servirà de referència per fer la representació en forma de maqueta.

Per avaluar les maquetes es pot demanar l’alumnat una avaluació mútua mitjançant una
graella prèviament consensuada i una metareflexió individual demanant una reflexió de com
el procés realitzat havia ajudat a entendre el model en qüestió. (Sardà, A. i Marquez, C. ;
2008)
Un exemple de graella d’avaluació mútua de la maqueta i l’exposició oral al grup classe:
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Criteris d’avaluació

Maqueta 1

Maqueta 2

Maqueta 3

Maqueta 4

Maqueta 5

Maqueta 6

Maqueta 7

Maqueta 8

Maqueta 9

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

Puntuació
(de 0 a 2)

S’hi representen de totes les parts
d’una neurona

Funcionalitat: representa la
transmissió de l’impuls nerviós

Funcionalitat: representa
l’alliberament de
neurotransmissors

Originalitat i disseny de la
maqueta

Presentació oral de la maqueta al
grup classe

TOTAL

La presentació oral de la maqueta al grup classe serà correcta si:
•
•
•
•
•

s’explica el procés de construcció
s’expliquen correctament les parts de la maqueta
s’explica correctament la funcionalitat
s’explica si hi falta alguna cosa que no s’ha sabut com construir, les dificultats al representar els diferents aspectes, etc.
s’utilitza el vocabulari adequat
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Alguns exemples de maquetes construïdes per l’alumnat:

Una anella metàl·lica que es desplaça
representa l’impuls nerviós

Unes peces de plàstic inserides en les ramificacions
terminals de l’axó poden desprendre’s per representar
els neurotransmissors

Un seguit de bombetes, que poden il·luminar-se de
manera seqüencial, representen la transmissió de
l’impuls nerviós des de les dendrites fins al final de l’axó
i l’alliberament de neurotransmissors a l’espai sinàptic.

Els alumnes manipulen un cable que fa contacte
amb diversos clips, de manera que les bombetes es
van encenent representant el desplaçament de
l’impuls i l’alliberament dels neurotransmissors.
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Unes peces de plàstic que es poden desplaçar
al llarg de l’axó representen l’impuls nerviós.
Aquest model no representa l’alliberament dels
neurotransmissors

L’impuls el representa una bola metàl·lica que llisca al
llarg de la neurona. Els neurotransmissors són les
boles metàl·liques que hi ha a l’espai sinàptic

Activitat 3
Es tracta d’una activitat que introdueix nous coneixements. Es fa aportant dos documents
sobre els mecanismes d’acció de les drogues sobre el funcionament de la sinapsi, que
l’alumnat ha d’analitzar.
Per analitzar la informació aportada pels document l’alumnat ha de contestar unes preguntes
que l’obliguen a establir relacions entre diferents idees i a escriure un text justificatiu.
La justificació és una activitat cognitivolingüística important a treballar perquè una resposta
ben justificada és sinònim d’una bona comprensió. Quan demanem als alumnes que
escriguin un text justificatiu volem que interpretin fets o esdeveniments basant-se en una
teoria (Santmartí, N. i altres, 2003).
En el cas d’aquesta activitat, en el text que escriguin, han d’interpretar el fet que les drogues
modifiquen la comunicació entre les neurones, basant-se en la teoria aportada pels
documents.
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Activitat 4
En aquesta activitat l’alumnat ja pot contestar les preguntes sorgides a partir de la lectura
inicial. Ho farà per a cada droga concreta, relacionant allò que explica el testimoni amb els
models dels mecanismes d’acció de les drogues sobre la sinapsi.
L’alumnat ha de fer la transferència del coneixement après i aplicar-lo al cas pràctic
plantejat en el context concret de cada testimoni.

Activitat 5
Aquesta activitat presenta dues situacions que posen en evidència dos efectes de les
drogues: la tolerància i l’addicció o dependència.
Es tracta d’un nou testimoni d’una persona consumidora i d’un experiment científic. L’alumnat
ha d’interpretar cada situació i fer una hipòtesi sobre quina correspon al concepte de
tolerància i quina correspon al concepte de dependència.
Per tal que comprovin si les seves idees són acceptables es proposen una sèrie de
documents que poden trobar a Internet. Una altra possibilitat és que les contrastin amb el
professor/a.

Activitat 6
Aquesta activitat pretén fer conscient l’alumnat que el coneixement científic ens aporta criteri
a l’hora d’actuar de manera responsable per adoptar actituds de vida saludables.
Es pretén que l’alumnat prengui consciència que el coneixement ens fa crítics i responsables.
Sense coneixement podem tenir opinions sense cap base, però no criteri.
L’alumnat ha de veure que l’argumentació ens permet justificar les afirmacions científiques
amb evidències (proves).
Aquesta activitat també té com a objectiu promoure el debat i la discussió.
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