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A casa estem tots malalts! 

 

Objectius 

• Conèixer el desenvolupament de la varicel·la. 
• Aplicar els coneixements del funcionament del cos humà en un cas particular: el 

virus varicel·la-Zòster. 
• Conèixer les formes de contagi. 

Descripció de la proposta 

La varicel·la és una malaltia freqüent a l’escola en infants d’aquestes edats. En aquesta 
activitat proposem el seu estudi. És a dir, el coneixement del virus que la provoca, com 
s’estén pel cos i com es produeix la transmissió.  

Aspectes didàctics i metodològics 

Es proposa realitzar activitats estructurant el grup de diferents maneres. Hi ha sessions 
de conversa, amb tot el grup classe, sessions de treball per parelles o en petit grup i 
algunes individuals. Tant en uns casos com en els altres, sempre s’inclou una activitat de 
síntesi. 
Hem afegit, a la guia del professorat, exemples de preguntes que ajudaran a l’alumnat a 
pensar i avançar en el seu coneixement, però sovint al llarg de les converses i a partir de 
la realització de les activitats, es formulen d’altres qüestions que també s’han de 
considerar. 
Els webs de consulta són per a l’ús del professorat.  

Recursos emprats 

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 
http://www.youtube.com/watch?v=K8O_ygxnDic 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.fundacionespriu.coop%2Fsrc%2Fdownloadfile.php%3FMTU1OTc%25
3D&ei=VuY5UfXSF-
bC0QWm3IG4Bw&usg=AFQjCNFDZfXEXgkFs2l13qD4Q0m0ZXY97w&bvm=bv.43287494,d.d2k  
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

• Model d’ésser viu: aparell respiratori, circulatori, sistema nerviós i els sentits 
• El virus varicel·la-zoster 
• Hàbits d’higiene. 

  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

3r curs, cicle mitjà  

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  
Guió alumnat. pdf 

Autoria 

Núria López i Ana Castillón 
 

Contacte 

 
Aquesta activitat ha estat dissenyada i provada pel grup de treball de Microbiologia 
µBioCat (https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home). Us agrairem qualsevol 
aportació sobre com us ha funcionat a classe; podeu contactar amb nosaltres en la 
següent adreça: mbiocat@gmail.com 


