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QUE ESTÀ MALAMENT DEL DOPING I DELS SUPLEMENTS ALIMENTARIS A 
L’ESPORT?. Activitat virtual. Guia didàctica 
 

Aquesta activitat pretén que l’alumnat pugui discutir sobre l’ actitud de molts 

esportistes davant les substàncies dopants i els suplements alimentaris, com a 

eines per aconseguir un alt rendiment en la seva activitat esportiva. Es pretén 

que l’alumne pugui informar-se al voltant dels interessos de marketing que 

envolten als esportistes d’èlit, tant de les cases comercials que els 

esponsoritzen, com de la indústria farmacèutica que elabora les substàncies.  

S’incideix en la ètica de l’esport  saludable lliure de drogues. Així doncs, 

s’organitzen tres debats centrats en el dopatge a l’esport d’èlit, els 

suplements alimentaris en l’esport en general, el consum dels quals és també 

de gran extensió en adolescents, i la reflexió sobre el sobreesforç del cos en 

l’esport de competició. 

Es fa una proposta de qüestions per treballar en els debats amb informació de 

pàgines web que servirà per documentar  l’alumnat sobre aquesta temàtica. 

Queda oberta també la consulta d’altres pàgines web per cercar informació, 

però en tot cas és aconsellable que l’alumnat pugui deixar palès la font que 

ha consultat i que utilitza en les seves aportacions en els fòrums. 

 

El treball per fòrums virtuals, com a treball cooperatiu,   pretén mobilitzar 

coneixements en l’alumnat al voltant del fil conductor del tema que es 

treballa a l’aula, tanmateix permet la indagació en nous aspectes, com els 

tecnològics i els socials. A partir de documents lliurats pel professorat (webs, 

articles, vídeos, pel·lícules, etc), que permetran crear opinió  fonamentada, 

construint coneixement a partir de la interacció dels companys de grup.` 

Els requeriments per organitzar els fòrums virtuals, són bàsicament disposar 

de Moodle, o qualsevol altre espai EVA, en el qual es puguin penjar 

documents, obrir els fòrums, i wikis per elaborar síntesis finals dels aspectes 

rellevants dels fòrums. 

L’esquema general del treball pot ser el següent: 

- El professorat obre un fòrum 
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- Proposa un seguit de personatges, que l’alumnat haurà de representar 

al llarg de les discussions, la qual cosa afavoreix la discrepància i 

l’enriquiment de les aportacions. 

- Per cada fòrum és recomanable un màxim de 2 a 3 qüestions per 

debatre, evitant així l’allargament excessiu de l’activitat, que podria 

comportar l’avorriment de l’alumnat. 

- Per fer el treball el professorat lliura documentació virtual a l’alumnat 

(pàgines web,  o bé links a documents, o vídeos, o altres fonts 

d’informació. 

- El professorat tanca el fòrum, i revisa els aspectes que han funcionat i 

els que cal millorar, aquesta tasca es pot fer a l’aula. 

- Finalment, l’alumnat fa un text cooperatiu, a partir d’una wiki o amb 

altres eines com google docs, per tal de resumir els aspectes més 

rellevants i conclusions del fòrum. El procediment consisteix en que 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 

Per  guiar tot aquest treball, el professorat disposa dels següents documents i 
links, amb explicacions concretes: 

. Configuració de les eines TIC: Espai Moodle, fòrums i wiki.. 
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Configuracio_eines_TIC.pdf 

. Carta compromisos, per afavorir un clima de treball positiu i evitar 
conflictes. 
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/carta_compromisos.pdf 

. Com argumentar, ja que és el nucli dels fòrums de discussió. 
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Com_fer_argumentacions_ci
entifiques.pdf 

. Com fer bones preguntes, ajudarà a guiar la interacció entre l’alumnat 
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Bone_Preguntes.pdf 

. Quatre idees sobre ètica, ajudaran a l’alumnat a posicionar-se des d’aquest 
punt de vista.  

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Quatre_idees_sobre_etica.p
df 

. Els rols dels professorat i de l’alumnat en el treball virtual, necessaris 
donada la particularitat del treball en espais virtuals. 

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Configuracio_eines_TIC.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/carta_compromisos.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Com_fer_argumentacions_cientifiques.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Com_fer_argumentacions_cientifiques.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Bone_Preguntes.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Quatre_idees_sobre_etica.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Quatre_idees_sobre_etica.pdf
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http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Rols_professorat_i_alumnat_
en_treball_virtual.pdf 

. Pautes de treball en fòrums de debat, i wiki, ajuden a tot el procés de 
relació, interacció i construcció de coneixement entre l’alumnat.  

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Pautes_de_treball_en_forum
s.pdf 

 

Avaluació del treball virtual per part del professorat i també entre l’alumnat. 

 

Cada debat  ha d’estar actiu un màxim de 1 setmana, i posteriorment dedicar 

2 dies pel seu tancament. Cal tenir present que el treball virtual tendeix a ser 

llarg en temps, donat que l’escriptura és una eina molt rica en reflexió  però 

també més lenta. Es recomana planificar debats d’acord un calendari que 

eviti la interrupció per vacances..  
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