A1 – EMERGÈNCIA! QUÈ
PODEM FER? PRIMERS
AUXILIS (C.I. – 2n)
Emergències i primers
auxilis

Què hem de saber?

Les situacions d’emergència són sobtades i, per

reconèixer són ferides greus, picades o

tant, són difícils de controlar.

mossegades d’animals, reaccions al·lèrgiques,

Els primers auxilis són l’atenció més immediata

Algunes situacions de perill que cal saber

cremades, ennuegament...

que es dona a una persona accidentada o

Davant d’una situació d’emergència avisarem

malalta abans de ser atesa per un professional.

a l’adult més proper (pares, mestres...).

El protocol PAS

Sempre hem de tenir en compte que davant
del dubte és millor no actuar.

PAS són els passos a seguir davant de qualsevol
situació d'emergència. PAS vol dir Protegir –

Avisar – Socórrer i és molt important que es
segueixin els passos en aquest ordre:
Protegir: abans de qualsevol actuació ens hem
de protegir a nosaltres mateixos, a la víctima i

Concurs de preguntes sobre què
entenem per emergència i

l’entorn.
Avisar: avisarem als serveix d’emergències
(bombers, policia o equips sanitaris). Trucarem
al telèfon d’emergències 112 i donarem tota la
informació necessària.

situacions de perill
Ens disfressem de protocol PAS
Teatralització d’una situació

Socórrer: ajudarem a les víctimes accidentades

d’emergència

o malalts.
Creació de la tarja de salvament
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A2 – ALIMENTACIÓ
SALUDABLE I LA PIRÀMIDE
DELS ALIMENTS (C.M. – 3r)
Alimentació saludable

L’esmorzar perfecte

L’alimentació saludable és aquella que ens

L’esmorzar és l’àpat més important del dia ja

aporta l’energia i els nutrients que el nostre
cos necessita. Ha de ser equilibrada,

que es el primer que ingerim quan ens llevem i
ens ha d’aportar l’energia necessària per

completa, suficient i satisfactòria.

afrontar el dia. En un esmorzar perfecte no hi

La piràmide dels aliments

pot faltar:

La piràmide dels aliments és un esquema

Làctics: llet, iogurt o formatge. Ens aporten

dels diferents grups d’aliments i de les
racions que hem de prendre al dia. A la base
hi ha els aliments més importants de la dieta

i a la punta hi ha els aliments que hem de
menjar de manera ocasional. Hi ha 4 grups:
Aliments energètics: ens porten energia en

proteïnes i calci per enfortir els ossos.
Cereals o farinacis: pa, galetes o cereals. Ens
donen l’energia per moure’ns i per pensar.
Fruita: és rica en vitamines que ens ajuden a fer
moltes funcions del cos.

forma d’hidrats de carboni com el pa o
l’arròs.
Aliments reguladors: són la verdura i la
fruita. Ens porten vitamines, minerals i
fibra.

Joc de l’esmorzar perfecte
Dinàmica amb una

Aliments constructors: són rics en
proteïnes i ens construeixen tot el cos.
Són les llegums, la carn, els ous i el peix.

piràmide dels aliments
gegant
Experiment dels aliments

Aliments buits: no ens aporten cap

buits

nutrient, són rics en greixos saturats i
sucres.
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A3 – MALBARATAMENT
D’ALIMENTS: PRENEM
CONSCIÈNCIA (C.M. – 4t)
Què és el malbaratament
d’aliments?

Què podem fer?

El malbaratament alimentari és el menjar que es

nostres hàbits:

Hem de prendre consciència i corregir els

perd o es llença al llarg de tota la cadena
alimentària, és a dir, des del camp a les cases. Es

Planificar les compres: comprar només allò

calcula que a Catalunya en un any es malbaraten

que ens faci falta per evitar comprar en excés.

260.000 tones d’aliments a les cases, restaurants,
bars o comerços.

Conservar els aliments: conservar o refrigerar
els aliments adequadament per tal que no es

Nosaltres malbaratem?

facin malbé.

La indústria alimentària genera més aliments

Ordre: mantenir la nevera i el rebost ordenat

(excedents) dels que poden comercialitzar per

diverses raons: defectes d’envasament, data de
caducitat a punt d’expirar, sobreproducció...
Tot i això, més de la meitat del menjar
malbaratat es llença a les cases on vivim. Amb
aquesta quantitat es podria alimentar mig

per no oblidar menjar i que acabi caducant.
Cuinar amb mesura: fer les dosis més
ajustades perquè no sobri menjar.
Aprofitament: aprofitar les restes dels àpats
que no s’han acabat.

milió de persones durant tot un any!
Les raons del malbaratament alimentari són
que sovint comprem en excés, el menjar se’ns
fa malbé o caduca, oblidem el menjar al rebost
o a la nevera, cuinem massa menjar i moltes
vegades no sabem aprofitar les restes.

Teatralització sobre el
malbaratament d’aliments
Joc sobre la separació d’aliments
Debat reflexiu sobre el tema
Mural del compromís de l’agent
antimalbaratament
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A4 – PROTECCIÓ
SOLAR (C.S. – 5è)
El Sol

Com protegir-nos

El Sol és l’estrella del Sistema Solar. Sense el Sol

Per tal de protegir la nostra pell dels rajos UV

no hi hauria vida al planeta: les plantes no podrien fer

podem fer diverses coses:

la fotosíntesi, per tant, no hi hauria oxigen i els
animals no podríem viure.

Crema solar: quan més alt sigui el factor de
protecció, més protegits estarem.
Ulleres de sol: els ulls també són molts delicats i

Els rajos del Sol

s’han de protegir.

El Sol emet molts rajos que arriben a la Terra. Alguns
són beneficiosos, com la llum visible o els
infrarojos, però també hi ha d’altres que ens poden

Hidratació: hem de beure aigua sovint per
mantenir-nos hidratats.
Gorra o ombrel·la: eviten que ens toqui el Sol

fer mal, com els rajos ultraviolats (UV).
L’atmosfera és una capa de gasos que envolta la

directament a la pell.

Terra i que evita que alguns d’aquests rajos arribin a

Temps d’exposició: si anem a la platja o a la

la superfície terrestre.

muntanya hem d’evitar les hores de màxim Sol

Tot i això, l’atmosfera no ens protegeix al 100%

(entre les 11 i les 16h).

d’aquests rajos perjudicials. L’exposició al Sol al llarg
del temps pot provocar greus conseqüències per al
nostre cos. Per exemple cremades, acceleració de
l’envelliment i, fins i tot, càncer de pell.

Dinàmica teatralitzada per aprendre quins rajos
emet el Sol i com l’atmosfera ens protegeix.
Joc dels factors de protecció de la crema solar i
d’altres mesures de protecció.
Fem el nostre detector de rajos UV: una polsera
sensible a la llum ultraviolada
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A5 – MENYS FUMS!
PREVENCIÓ DEL CONSUM
DE TABAC (C.S. – 6è)
El tabac

L’addicció

El tabac és una substància molt addictiva que té

Juntament amb l’alcohol, el tabac és la

efectes estimulants sobre el sistema nerviós

substància addictiva que més es consumeix

central.

i que més problemes sanitaris genera al

En el fum del tabac s’ha identificat unes 400

nostre país.

substàncies tòxiques com la nicotina, el cianur,

El component del tabac que causa

l’arsènic i el quitrà. Els productes tòxics del tabac

dependència és la nicotina i és la

afecten tant a les persones fumadores com les

responsable de la síndrome d'abstinència.

fumadores passives (persones no fumadores que
es veuen exposades al fum).

D’altra banda, l’addicció al tabac té una

component psicològica i social molt

Les conseqüències del
tabac pel nostre cos

important.

Fumar disminueix la capacitat pulmonar i la
resistència a l’exercici físic, altera els sentits del
gust i l’olfacte i provoca l’envelliment prematur
de la pell.
El consum continuat de tabac fa augmentar el
risc de patir càncer i altres malalties com la
bronquitis crònica, l’infart de miocardi o l’úlcera
gàstrica.

La tos del fumador és una conseqüència de
l’efecte “sedant” del fum sobre els cilis de la
tràquea.

Concurs de creences i falsos mites
Experiment de l’ampolla fumadora per
veure l’efecte del fum del tabac al nostre
cos
Experiment sobre l’efecte del quitrà als
pulmons
Dinàmica participativa per entendre
perquè es dona la tos del fumador
Dinàmica participativa sobre l’addició al
tabac
Debat reflexiu
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A6 – PREVENCIÓ DEL
CONSUM DE CÀNNABIS (1r
ESO)
El cànnabis

Efectes del cànnabis

El cànnabis és una planta (Cannabis sativa), de la

Els símptomes físics del consum de marihuana són:

qual s'extreuen diversos derivats. El principal

irritació ocular, somnolència, alteració visual, auditiva i de

principi actiu és el THC (tetrahidrocannabinol). El

la coordinació...

THC és capaç d'alterar el funcionament de les

Però també hi ha símptomes psíquics com la síndrome

nostres neurones, per això és el responsable dels

amotivacional. Aquesta síndrome és deguda a l’alteració

efectes psicotròpics.

del sistema de recompensa que és l’encarregat de

El cervell i les neurones
El sistema nerviós és l’encarregat de fer la funció
de relació i està format pel cervell, la medul·la

donar-nos plaer al realitzar activitats vitals per a la
supervivència (alimentar-nos, dormir, sexe...). Aquest
sistema funciona gràcies a la dopamina, un
neurotransmissor.
El cànnabis estimula de manera exagerada la dopamina,

espinal i els nervis.
Les principals cèl·lules són les neurones, estan
disposades en forma de xarxa i funcionen a través
d’impulsos nerviosos. Les neurones no estan
físicament unides, existeix un petit espai entre elles
que es diu sinapsi.

per això ens dona plaer però també fa que adquirim
tolerància, és a dir, que necessitem cada vegada més
dosi per aconseguir el mateix efecte i no sentim plaer fent
altres activitats que abans sí ens produïen (síndrome
amotivacional).

Les neurones es comuniquen entre elles utilitzant
unes molècules missatgeres que es diuen
neurotransmissors. El sistema és el següent: quan
una neurona vol enviar un missatge allibera els

Joc per entendre com es comuniquen les neurones i

neurotransmissors. Aquests travessen la sinapsi i
arriben fins a la següent neurona que rep el

com el THC interromp la comunicació
Dinàmiques per veure com els neurotransmissors es

missatge i el passa a la següent seguint el mateix
mecanisme.

comporten a la sinapsi
Dinàmica per comprendre com el THC produeix la

El THC del cànnabis altera el sistema dels
neurotransmissors canviant així el funcionament
de les neurones.
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A7 – FEM BON ÚS DE LES
PANTALLES I LES XARXES
SOCIALS? (2n ESO)
Les tecnologies de la
informació

La privacitat de les
nostres dades

La revolució digital ha accelerat les

Tot el que es publica a Internet deixa de ser

comunicacions i ha multiplicat els coneixements.
Els aparells s’han fet cada vegada més
indispensables, de fet, mirem el mòbil unes 30

vegades al dia.

propietat nostra, per això hem de ser

conscients sobre què publiquem de la nostra
vida i hem de desenvolupar la capacitat crítica
en torn a la protecció de les dades personals,

Els adolescents són un dels objectius principals
de l’economia digital. La tecnologia pot ser molt
útil però s’ha de saber fer un ús responsable.

la privacitat i la intimitat personal.

Ciberassetjament
Es tracta de l’assetjament o bullying que es

La dopamina i les
addiccions

duu a terme utilitzant eines tecnològiques per
agredir psicològicament a algú, de manera

La dopamina és el neurotransmissor del
benestar. És l’encarregada del sistema de

continuada en el temps i sovint des de
l’anonimat.

recompensa que ens dona plaer quan fem
alguna activitat que garanteix la supervivència
(menjar, dormir, sexe...).

Collage de punts positius i negatius

Les tecnologies són una “bomba” de dopamina.
Cada vegada que rebem un “m’agrada” es

produeix una descarrega d’aquesta substància
al cervell que ens satisfà. Però això té un preu, si
estem davant de pantalles durant un temps
excessiu podem desenvolupar una addicció.
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que tenen les tecnologies
Concurs de curiositats per prendre
consciència
Joc del WhatsApp
Reflexió sobre la privacitat de les
nostres dades
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A8 – CANVI CLIMÀTIC I
EFECTE HIVERNACLE (4t
ESO)
El canvi climàtic

Perills

Fa més d'una dècada es va detectar un

Es produiran més fenòmens extrems, com inundacions i

escalfament excessiu de la Terra i una gran

sequeres.

acceleració de les emissions de gasos d'efecte

La pujada del nivell del mar inundarà part de la terra i hi

hivernacle, provocat per les societats

haurà menys aigua potable.

industrialitzades.

L’agricultura es veurà afectada per les altes

En el passat segle XX, la temperatura mitja en el

temperatures i les sequeres.

globus va augmentar 0,7ºC, el doble de la mitjana

Entre un 9 i un 52% de les espècies del planeta estan en

mundial. La capa de neu i les glaceres s'han reduït

perill d’extinció.

en un 75% i el nivell del mar ha pujat entre 10 i 20
cm.

Solucions

Efecte hivernacle

Transport eficient: evitar el cotxe i utilitzar sempre que es

L'efecte hivernacle és un fenomen natural que

pugui el transport públic.

permet la vida en el planeta. Està causat per una

Llar eficient: reciclar i reutilitzar, no abusar dels aparells de

sèrie de gasos que es troben en l'atmosfera amb la

climatització, usar bombetes de baix consum i apagar les

finalitat de retenir en ella part de la calor del Sol

llums innecessàries.

Sense aquests gasos la Terra seria un planeta fred

Conservem l'aigua: dutxar-se en lloc de banyar-se, tancar

(-18°C) però el seu l'augment ocasiona que

les aixetes quan no es necessiten.

l'atmosfera retingui més calor i retorni a la Terra,
causant un desequilibri del balanç radiatiu i un
escalfament global.

Concurs de curiositats

Els principals gasos d'efecte hivernacle són el vapor
d'aigua, el diòxid de carboni, el metà i l’ozó entre

Experiment per entendre que és l’efecte hivernacle i
l’esclafament global

d’altres.

Experiment per veure l’efecte del desglaç a l’àrtic i
l'antàrtic.
Dinàmica sobre el cicle de CO2
Experiment sobre l’acidificació del mar
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