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RESUM 

 

El currículum de l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears, proposat 

per la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, reuneix 7 blocs 

sobre Biologia i Geologia, els quals s’hauran de distribuir entre els dos cursos 

de 1r i 3r d’ESO. Un d’aquests blocs és “Les persones i la salut. Promoció de la 

salut”, i entre els seus continguts destaquen, per a aquest TFM, l’organització 

del cos humà i la funció de nutrició. La nutrició engloba els quatre processos de 

digestió, respiració, circulació i excreció. 

Diferents autors han demostrat les principals concepcions errònies que 

presenten els joves respecte de la nutrició. A partir de la bibliografia consultada 

s’ha dissenyat, duit a terme i analitzat un qüestionari específic amb objectius 

molt concrets per tal d’identificar els principals obstacles en l’aprenentatge dels 

processos de la nutrició. Els resultats d’aquest qüestionari han corroborat els 

principals conflictes cognitius detectats en la bibliografia. 

A partir de les orientacions curriculars, resultats de la recerca bibliogràfica i 

qüestionari, opinió personal, nivell de desenvolupament cognitiu dels alumnes i 

tenint en compte la diversitat de les aules, s’ha dissenyat una proposta 

didàctica útil i viable que pretén fer front a la desmotivació dels estudiants i 

manca d’assimilació de la nutrició. Per això la present proposta didàctica es 

centra en dos pilars. En primer lloc, per tal de facilitar la comprensió dels 

processos de nutrició, l’enfocament de la proposta és de caire global i 

integrador, mitjançant la interrelació constant dels diferents processos al llarg 

de la unitat didàctica. En segon lloc, per tal de motivar l’alumnat, s’han 

dissenyat un conjunt d’activitats pràctiques motivadores a partir de l’ús 

d’instruments de mesura de les constats vitals. 

 

 

Paraules clau: didàctica, nutrició humana, ESO, constants vitals, visió integradora  
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1. Objectius del treball 

Els principals objectius d’aquest treball són: 

1. Analitzar l’estat de la qüestió indagant, per una part, en el contingut del 

currículum sobre els processos de nutrició, i, per altra, en la bibliografia 

referida als coneixements dels processos de nutrició que presenten els 

alumnes un cop acaben l’etapa d’educació secundària obligatòria.  

 

2. Dissenyar i analitzar qüestionaris destinats a una mostra representativa 

de 3r i 4t d’ESO per tal de corroborar la vigència de la bibliografia 

consultada, permetent així detectar obstacles en l’aprenentatge i servir 

com a base per justificar la proposta didàctica. 

 

3. Elaborar una proposta didàctica útil i viable per a fer front a la 

desmotivació de l’alumnat i manca d’assimilació dels processos de 

nutrició, basada en activitats participatives i motivadores, així com en un 

enfocament integral. 
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2. Estat de la qüestió 

2.1. REFERENT ALS CONTINGUTS VINCULATS ALS PROCESSOS DE 

NUTRICIÓ DEL CURRÍCULUM VIGENT I FUTUR  

LOE 

Segons el currículum de l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears 

proposat per la Llei orgànica d’educació (Annex del Decret 73/2008 de 27 de 

juny), la matèria de Ciències Naturals ha de facilitar l’assoliment de diferents 

objectius durant l’educació secundària obligatòria (ESO): concebre el 

coneixement científic de manera integrada, conèixer els mètodes per identificar 

i resoldre problemes en els diversos àmbits del coneixement i de l’experiència i 

facilitar l’alfabetització científica que permeti la familiarització amb la naturalesa 

i els principis bàsics de la ciència. El conjunt de coneixements que aporti han 

de facilitar la inserció adequada en la societat un cop l’alumnat finalitzi l’ESO, 

partint de la premissa de que les ciències formen part del bagatge cultural bàsic 

de qualsevol ciutadà. 

El currículum també destaca la importància de facilitar la selecció de continguts 

directament relacionats amb l’entorn més proper de l’alumnat i transmetre-los 

mitjançant la metodologia més adient, ajustada a la didàctica de les ciències. 

Durant els dos primers cursos d’ESO, els continguts científics s’engloben sota 

una mateixa assignatura, però a tercer ja es diferencia  en dues branques: per 

una part, l’assignatura de Biologia i Geologia, i per l’altra, la de Física i 

Química. Finalment, durant el quart curs es separen les quatre branques i són 

de caràcter opcional per a l’alumnat. 

Els continguts del currículum programats per a 1r, 2n i 4t curs engloben l’estudi 

de l’Univers, matèria, geosfera, energia, característiques funcionals dels éssers 

vius i la seva relació amb el medi físic, teoria cel·lular, genètica, evolució i 

ecologia. Així, és important recalcar que només durant el 3r curs la didàctica de 

Ciències Naturals contempla l’estudi de l’estructura i funció del cos humà, fent-

ho sota la perspectiva de l’educació per a la salut. Concretament, els continguts 

anunciats pel currículum que hi fan referència s’engloben dins el Bloc 1 
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“L’organització i el funcionament del cos humà” i són “L’organització general del 

cos humà: aparells i sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules” i “L’alimentació i 

nutrició humana. La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells i 

sistemes implicats en la nutrició: digestiu, respiratori, circulatori i excretor”. 

La metodologia utilitzada ha d’afavorir un aprenentatge dels coneixements 

científics significatiu i funcional, és a dir, que sigui útil per facilitar la comprensió 

del món que ens envolta i que permeti utilitzar els coneixements en contextos 

diferents del qual han estat adquirits. A més, la metodologia s’ha d’adaptar a 

les necessitats individuals i context sociocultural de l’alumnat. Per tal de que els 

alumnes s’apropin a la realitat del treball científic, en l’ensenyament de les 

ciències, els treballs pràctics i de laboratori adquireixen  gran importància, ja 

siguin experiments il·lustratius, experiències, maneig d’aparells, petites 

investigacions, etc.  

Per tal de que l’alumne esdevingui el vertader protagonista del seu procés 

d’aprenentatge, s’aconsellen els recursos que impliquin la participació activa de 

l’alumnat i estimulin la imaginació. 

 

LOMCE 

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat 

Educativa, modificà l’article 6 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de mai, 

d’Educació, per tal de redefinir el currículum. Així, els principals objectius del 

nou currículum per a l’etapa d’ESO, segons el Real Decret 1105/2014, de 26 de 

desembre, són: aconseguir que els alumnes disposin dels elements bàsics de 

la cultura, desenvolupin i consolidin hàbits d’estudi i de treball, es preparin per 

la incorporació a posteriors estudis i inserció laboral i formar-los per tal de 

poder exercir els seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.  

Aquesta modificació suposa atorgar més autonomia pedagògica i organitzativa 

als centres, però, de totes maneres, es produeix una redistribució de les 

etapes; passarà a haver-hi dos cicles, un primer de 3 anys i un segon d’1 any. 

Una de les novetats és que així, des de l’inici de l’ESO, les ciències 

s’estudiaran en dues assignatures diferents Biologia i Geologia per una part, i 
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Física i Química per l’altra. La primera serà de caràcter obligatori a 1r i 3r, 

mentre que la segona  ho serà a 2n i 3r.  

Una altra novetat és que existiran dues modalitats de 4t d’ESO: una acadèmica 

indicada per aquells alumnes que pensin iniciar el Batxiller, i una d’aplicada per 

a la iniciació de la Formació Professional. En el primer cas, Biologia i Geologia 

serà una matèria troncal opcional, en el segon l’assignatura científica rep el 

nom de Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. Finalment, una 

assignatura científica específica comuna a ambdues modalitats serà la de 

Cultura Científica.  

Durant el primer cicle d’ESO, l’assignatura en qüestió girarà en torn dels éssers 

vius, la seva interacció amb la Terra i la salut, prenent com a principal objectiu 

inculcar als alumnes la capacitat de cuidar el seu cos tant a nivell físic com 

mental. En canvi, ja a 4t, es pretén obrir les portes de les grans teories 

referents a la tectònica de plaques, teoria cel·lular, evolució i ecologia. 

Entre l’assignatura de Biologia i Geologia de 1r i 3r d’ESO s’hauran de veure 7 

blocs. El 4t s’anomena “Les persones i la salut. Promoció de la salut”, i 

contempla, entre d’altres, els següents continguts: 

- “Organització del cos humà:cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes” 

- “Nutrició, alimentació i salut” 

- “La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, 

respiratori, circulatori i excretor. Alteracions més freqüents, malalties 

associades, prevenció de les mateixes i hàbits de vida saludables” 
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2.2. REFERENT A L’APRENENTATGE TEÒRIC DELS PROCESSOS DE 

NUTRICIÓ 

Models educatius 

El sistema educatiu actual està enfocat cap a una transformació dels models 

educatius per tal de deixar endarrere el model transmissió-recepció, aquell en 

el qual l’alumne es considerat una tabula rasa sobre la qual anar escrivint 

informació. Així, es pretén anar apartant aquest aprenentatge entès des d’una 

perspectiva acumulativa, successiva i continua (Ruiz, 2007), per tal de que els 

alumnes adquireixin una alfabetització científica més àmplia que el simple 

coneixement de continguts (Gómez, 2011). 

 

Models d’aprenentatge  

Per començar... què significa aprendre? Segons diferents autors es tracta d’un 

conjunt de processos biològics i psicològics que es donen a l’escorça cerebral i 

mitjançant els quals es poden modificar l’actitud, habilitat, coneixement i 

informació del subjecte; així com també l’execució, gràcies a les experiències 

que adquireix en la interacció amb l’ambient extern durant la recerca de 

respostes adequades (Díaz, 2012). 

Existeixen diferents models d’aprenentatge: alumnes actius (aprenen 

experimentant), reflexius (reflexionant), teòric (aprèn pensant) i pragmàtic 

(aprèn fent) (Díaz, 2012). La comprensió dels alumnes, i satisfacció dels 

diferents models, augmenta quan s’utilitzen diferents models comunicatius de 

forma relacionada, per exemple, mitjançant dibuixos, textos, explicacions orals i 

activitats pràctiques (Gómez, 2009 i Mayer, 2007). 

És important prendre en consideració que la capacitat d’aprendre dels 

estudiants depèn de dos factors: de les idees prèvies pròpies que posseeixin, 

així com del nivell cognitiu dels estudiants, és a dir, la capacitat de raonament i 

d’aprenentatge, resultat de l’estructura intel·lectual (Coll, 1990). 

 

 



10 
 

Didàctica concreta dels processos de nutrició  

L’educació nutricional és vital per tal de que els adolescents puguin adquirir els 

coneixements bàsics sobre nutrició els quals garanteixin el seu benestar i salut, 

així com també perquè aprenguin a alimentar-se saludablement i desenvolupin 

estils de vida beneficiosos des del punt de vista tan físic com mental. L’escola 

constitueix un àmbit idoni per tal d’aconseguir aquest objectiu ja que permet 

arribar coneixements, conductes i actituds alimentàries a una grat part de la 

població (Beausset, Navarro y Arce, 2000). 

 

2.3. REFERENT ALS CONEIXEMENTS ERRONIS SOBRE ELS PROCESSOS 

DE NUTRICIÓ1 

La concepció dels estudiants respecte als conceptes de nutrició no és resultat 

directe i exclusiu del temari analitzat a classe. És important tenir en compte la 

influència d’altres factors. Una part dels seus ideals s’origina a partir de la 

percepció sensorial i l’intent de trobar una explicació a fenòmens naturals. Dos 

exemples serien la consideració de la funció mecànica de la digestió (a partir 

de la masticació) o bé de la relació entre l’aigua beguda i el sistema excretor. 

Un altre font d’informació és la familiar i social. Alguns alumnes consideren que 

les vitamines proporcionen molta d’energia com a resultat d’anuncis de la 

televisió. Finalment, quan manquen d’explicacions davant certs dubtes poden 

intentar resoldre-ho mitjançant analogies, com ara, la consideració dels vasos 

sanguinis com a canonades buides. També caldria esmentar la formació 

acadèmica, a vegades amb omissions i simplificacions per part del professorat i 

llibres de text o dibuixos i esquemes ambigus. 

Hi ha hagut diferents estudis que se n’han encarregat d’analitzar els 

coneixements que presenten els estudiants quant a diferents camps científics, 

entre ells, la nutrició. A continuació es detallen cada un dels processos que 

engloba la nutrició. 

 

                                                           
1
 La redacció d’aquest apartat s’ha realitzat sobretot a partir de Banet, E. (2008). Obstáculos y 

alternativas para que los estudiantes de educación secundaria comprendan los procesos de 
nutrición humana. Didáctica de las Ciencias Experimentales. Revista Alambique 58. Tot i que el 
llibre està basat en una extensa bibliografia, aquesta no apareix citada, directament. 
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Digestió  

Tot i que la majoria d’estudiants que acaben l’educació secundària sí 

reconeixen la necessitat dels nutrients obtinguts mitjançant la digestió, solen 

presentar dificultats per adonar-se’n de la necessitat de que aquests nutrients 

arribin a tots els òrgans, de la seva funció a nivell cel·lular o de l’acció digestiva 

reduint nutrients complexes a d’altres més simples. 

Reconeixen la saliva i sucs gàstrics com a components importants de la 

digestió, però desconeixen la implicació de les secrecions intestinals i atorguen 

a la saliva les úniques funcions d’humitejar i ajudar a engolir. Per acabar, 

connecten el pàncrees i el fetge amb l’estómac en lloc de fer-ho amb l’intestí 

prim. Tot això porta a pensar que l’estómac sigui l’òrgan central en la digestió 

dels aliments.  

Contingut Algunes idees equivocades 

Anatomia de l’aparell 
digestiu 

Confusió laringe/faringe 

Relacions anatòmiques amb el sistema respiratori 

Alteració de l’ordre dels intestins 

Connexió del fetge i/o pàncrees amb l’estómac 

Naturalesa i resultats de la 
digestió 

Processos bàsicament mecànics 

Accions químiques sense comprendre el seu significat 

Consideren les proteïnes substàncies resultants de la digestió 

Òrgan en el que té lloc la 
digestió 

L’estómac és l’òrgan central d’aquest procés 

Relació amb el sistema 
circulatori 

Diferents possibilitats: no existeix relació; els nutrients passen a 
la sang; els nutrients són necessaris pels òrgans. 

 

Respiració 

Sovint la major dificultat que suposa l’aprenentatge de la respiració, recau en la 

concepció del propi significat de respiració, confonent-lo sovint amb el de 

ventilació pulmonar. En canvi, els alumnes coneixen prou bé l’anatomia del 

sistema respiratori, excepte l’interior dels pulmons (fet que dificultarà la correcta 

comprensió de l’intercanvi gasós amb la sang) i la confusió de faringe i laringe.  

També resulta difícil per estudiants que acaben l’etapa d’educació secundària 

explicar l’origen cel·lular del diòxid de carboni. Tot i que se sol reconèixer que 
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l’oxigen es transportat cap als òrgans a través de la sang (o cèl·lules) del cos, 

no saben en quins processos intervenen, així com tampoc la finalitat de la 

respiració. 

Continguts Alguns coneixements dels alumnes 

Anatomia de l’aparell 
respiratori 

Desconeixement de la circulació de la sang a l’interior dels 
pulmons i la seva estructura alveolar 

Ventilació pulmonar 
Confusió ventilació pulmonar amb respiració 

La respiració consisteix en prendre oxigen i deixar anar diòxid de 
carboni 

Relació amb el sistema 
circulatori 

No existeix relació 

Destí i utilitat de l’oxigen Òrgans 

Procedència del diòxid de 
carboni. 

No es relacionen amb processos que tenguin lloc als òrgans o a 
les cèl·lules 

 

Circulació 

S’han realitzat diferents estudis en relació amb els coneixements dels 

estudiants quant a l’estructura i funció del sistema circulatori, però a continuació 

es recalquen els més importants per a aquest estudi. 

Una de les dificultats que presenten fa referència al recorregut de la sang. Tot i 

que reconeixen les quatre cavitats del cor, els és difícil reconèixer la 

procedència i destí de la sang que hi circula. Normalment només consideren 

l’existència d’un únic circuit i, de vegades, ni tant sols apareix connectat amb 

els pulmons. Alguns consideren que aquest circuit no necessita arribar a tots 

els òrgans (sobretot als ossos, estómac o ronyons) ja que alguns d’aquests no 

són estructures vives (constituïdes per cèl·lules). Per exemple, es freqüent 

considerar els vasos sanguinis com a canalitzacions per les quals circula la 

sang i on els glòbuls vermells i blancs en serien les cèl·lules. No obstant, val a 

dir que molts reconeixen que les substàncies que arriben als òrgans a través de 

la sang permeten obtenir energia i ho relacionen preferentment amb els òrgans 

que desenvolupen algun tipus de moviment.  
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Continguts Alguns coneixements dels estudiants 

Funció del cor en la 
nutrició 

Impulsar la sang 

Purificar, netejar i filtrar la sang (més petits). S’hi produeixen 
intercanvis de gasos i de nutrients 

La sang travessa el tàbic interventricular 

Recorregut de la sang 
Diverses possibilitats, entre les quals no reconeixen la circulació 
doble o el circuit pulmonar. 

Funció de transport de 
substàncies 

No tots els òrgans necessiten nutrients i oxigen 

La sang no transporta diòxid de carboni 

 

Excreció renal 

A continuació es recullen algunes de les idees que, segons la bibliografia, 

presenten els estudiants en relació a l’excreció renal:  

Continguts Algunes idees dels estudiants 

Naturalesa/origen de 
les substàncies de 

rebuig 

Confonen excreció amb defecció 

Tot i reconèixer l’orina com a producte d’excreció i relacionar-la amb 
els ronyons, ignoren el seu contingut 

Si són capaços d’identificar la urea, no en poden explicar el seu 
origen 

No se relaciona la formació d’orina amb els processos de nutrició 

L’aigua i l’excreció 
renal 

Desconeixen les funcions de l’aigua a l’organisme: l’aigua que bevem 
es eliminada pel sistema excretor renal 

Doble camí per líquids i sòlids 

Connexió entre estómac i/o intestí amb el sistema excretor renal 

 

Molts estudiants consideren dos recorreguts diferents, un per l’aigua i l’altre 

pels aliments sòlids. Així, aquests tendeixen a unir el sistema digestiu 

directament amb l’excretor, per tal de poder eliminar l’aigua en forma d’orina. 

Aquest pensament també es deu al desconeixement de la funció de l’aigua dins 

l’organisme (com a mitjà de transport de soluts, gasos, enzims, medi per als 

processos metabòlics cel·lulars, reguladora de la temperatura, etc), ja que 

alguns estudiants consideren que bevem únicament per saciar la set, i un cop 

assolit aquest objectiu, l’aigua pot ser eliminada.  
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2.4. REFERENT ALS CONEIXEMENTS DELS PROCESSOS DE 

NUTRICIÓ DELS ALUMNES  UN COP FINALITZEN L’ESO OBTINGUTS 

MITJANÇANT UN QÜESTIONARI ESPECÍFIC 

2.4.1. Objectius i justificació 

El present qüestionari pretenia posar de manifest els coneixements i 

concepcions que presenta una mostra representativa dels alumnes que es 

troben finalitzat l’etapa secundària obligatòria de l’IES Sineu. 

Tot i haver realitzat una exhaustiva recerca bibliogràfica, es va considerar 

convenient analitzar la realitat actual del centre pel qual es volia dissenyar la 

proposta didàctica concreta d’aquest estudi.  

Els qüestionaris són instruments que permeten obtenir àmplia informació d’una 

extensa mostra en un temps reduït. A més, permet agrupar els individus en 

categories de coneixements (Banet, 2001). 

 

2.4.2. Disseny i elaboració del qüestionari 

Per tal d’elaborar el qüestionari s’han tengut en compte diferents aspectes: 

(Banet, 2001) 

- El grau de dificultat: no es pretenia dissenyar preguntes massa fàcils que 

fessin perdre l’interès ni esforç mental de l’alumnat, així com tampoc 

massa difícils que suposessin un excés de càrrega intel·lectual del 

subjecte ni el desmotivessin a continuar. Per això ha estat necessari 

revisar el currículum per conèixer els continguts que els alumnes haurien 

de saber un cop finalitzen l’ESO, així com també alguns llibres de text 

per tal de no quedar-nos en una idea teòrica legislativa sinó més 

pràctica, propera a la realitat de les aules. 

- Característiques de les preguntes: el qüestionari s’ha formulat a partir de 

diferents tipus de preguntes, ja que les obertes donen total llibertat als 

coneixements dels estudiants però, alhora, això pot suposar que alguns 

d’ells demostri peresa per escriure o bé no s’ajusti a la resposta que es 

pretenia. Per altra part, les preguntes tancades són més fàcils d’analitzar 
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i s’ajusten al propòsit previ de l’entrevistador, però condicionen el 

subjecte i a més, poden ser respostes a l’atzar.  

- Context de les preguntes: les preguntes contextualitzades permeten 

recrear situacions familiars que atorguin més comoditat al subjecte.  

- Convergència dels objectius: s’aconsella que es formulin diferents 

preguntes enfocades cap a un mateix objectiu per tal d’evitar realitzar 

interpretacions equivocades.  

- Temps que suposarà la realització del qüestionari. 

- Ambient relaxat, explicant el significat educatiu (per tal de fer-los sentir 

partícips del procés d’ensenyança).  

 

2.4.3. Objectiu concret de cada pregunta  

L’objectiu concret cada una de les preguntes que forma el qüestionari es troba 

detallat a l’apartat d’annexos 1. 

 

2.4.4. Concreció dels nivells de resposta de les preguntes obertes  

La concreció dels nivells de resposta de les preguntes es troba detallada a 

l’apartat d’annexos 2. A més, també es pot trobar una mostra representativa 

dels diferents nivells a l’apartat d’annexos 3.   
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2.4.5. Possibles hipòtesis  

1. Diferenciació entre el recorregut del pa i de l’aigua. Crec que és probable 

que els alumnes dibuixen l’aparell digestiu per indicar el recorregut que 

faria el pa, però no dibuixin el mateix per indicar el de l’aigua. 

2. Connexió directa entre l’aparell digestiu i l’excretor. Alguns alumnes pot 

ser contemplen la possibilitat de que el tassó d’aigua passi per un tub 

més simplificat que desemboqui directament a l’uretra, o bé, connectin el 

sistema digestiu amb els ronyons per indicar que l’aigua es dirigeix de 

l’estómac directament cap als ronyons o bufeta. 

3. Aire estancat als pulmons. Segons el meu punt de vista, molts d’alumnes 

consideraren els pulmons com a destí final de l’oxigen, de manera que 

dibuixaran que aquest entra pel nas o boca recorre un tub i es queda als 

pulmons. El mateix passarà quan hagin de dibuixar l’aire exhalat. L’inici 

d’aquest es trobarà als pulmons.  

4. Anus, nexe d’unió intestí-bufeta i fetge com a parts de l’aparell excretor. 

Crec que si haguessin de dibuixar ells l’aparell excretor no hi inclourien 

aquestes parts, però, el fet de mencionar-les durant la pregunta els 

crearà un xoc cognitiu i farà dubtar. Segurament, molts considerin 

aquest nexe d’unió intestí-bufeta com a causa de la consideració 

comentada a la segona hipòtesi de connectar directament l’aparell 

digestiu amb l’excretor per poder donar sortida als aliments líquids. Per 

altra part, és probable que incloguin l’anus dins l’aparell excretor per la 

confusió lingüística que pot generar excrements-excretor. És probable 

que si ho dibuixessin ells no recordessin els noms “uretra” i “urèters”, 

però amb aquest model de pregunta, crec que un cop ho llegeixin ho 

lligaran fàcilment amb l’aparell excretor. 

5. L’orina com a resultat de la filtració dels aliments líquids. Lligat amb la 

segona hipòtesi, és probable que molts d’alumnes tenguin interioritzat 

que l’orina es forma a partir de l’aigua, sucs, llet.. que beuen. Per això, 

crec que alguns alumnes no contemplaran l’orina com el resultat de la 

filtració de la sang sinó de la filtració d’aliments líquids o de les 

substàncies líquides del cos.  
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6. L’aigua dóna energia i serveix per calmar la set. Considerant que l’aigua 

és directament expulsada després de beure-la, molts d’alumnes poden 

pensar que així, la seva única funció és calmar la set o bé, facilitar el 

descens dels aliments cap a l’estómac. Davant l’opció de que l’aigua 

dóna energia, crec que seran pocs els que ho marcaran com a “d’acord”, 

però no descart que n’hi hagi algun. Finalment, la majoria crec que 

estaran d’acord en aquelles afirmacions que sonen un poc més 

tècniques “reaccions del metabolisme, processos de les cèl·lules, 

temperatura corporal”, tot i no ser-ne massa conscients del seu significat 

i tenir l’opció de contestar “no sé/ no contest”. 

7. La diferència entre l’orina i la femta és l’estat de la matèria. Crec que 

seran molts pocs els alumnes que reconeguin la principal diferència 

entre orina i femta, que se n’adonin de que els residus expulsats amb 

l’orina són resultat del processos metabòlics, mentre que els de la femta 

s’expulsen directament sense haver estat absorbits a l’intestí.  

8. El diòxid de carboni prové dels pulmons. Crec que en el cas de saber 

que amb les exhalacions s’allibera aire amb un elevat contingut de diòxid 

de carboni, pocs sabran que prové del metabolisme cel·lular i que és 

necessari expulsar-lo perquè és tòxic.  

9. L’absorció dels nutrients es dóna a estómac, intestins i fetge. Pocs 

alumnes seran conscients de que l’absorció és exclusiva a nivell 

intestinal.  

10. Només alguns òrgans necessiten oxigen i nutrients. Segons la 

bibliografia que he consultat, m’esper que alguns alumnes considerin 

que estructures com els ossos, les dents o els pulmons no necessitin ni 

nutrients ni oxigen.  
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2.4.6. Execució del qüestionari  

Inicialment, el present qüestionari va ser dissenyat amb la intenció de que una 

mostra heterogènia d’uns 80 alumnes de 4t d’ESO de l’IES Sineu el realitzés. 

S’esperava que tardessin uns 20 minuts en completar-lo, però es va estipular 

que se’ls donaria un temps màxim de 55 minuts. 

Al final, la mostra va ascendir a 117 alumnes, entre els quals s’hi troben 

alumnes de 3r i 4t d’ESO. El motiu de passar-lo també a 3r d’ESO va ser per 

disponibilitat horària amb els tutors i professors corresponents. Destacar que 

tant a finals de 3r d’ESO com a 4t ja s’han vist tots els continguts de nutrició 

marcats pel currículum (ja que a 4t, l’assignatura de Biologia i Geologia és 

optativa i la nutrició no es troba contemplada dins el temari). 

El qüestionari va ser duit a terme durant el darrer mes del curs acadèmic actual 

(juny 2015) i els alumnes varen tardar aproximadament uns 15 minuts en 

completar-lo. 

Destacar que abans de lliurar el qüestionari a la mostra diana de 117 alumnes, 

un grup de 3 joves d’entre 16 i 19 anys el varen realitzar per tal comprovar la 

seva viabilitat; detectant i comunicant les dificultats que s’havien trobat 

contribuint així a la seva millora. 

 

2.4.7. Resultats i conclusions del qüestionari 

1a pregunta: Recorregut pa i aigua per l’aparell digestiu  

Per tal de poder analitzar les preguntes obertes de manera més objectiva, es 

varen establir quatre nivells segons la complexitat i idoneïtat de les respostes, 

corresponent el nivell 0 a aquelles respostes en blanc, il·lògiques o molt 

pobres, mentre que el nivell 3 s’assigna a les respostes pràcticament 

contestades de manera perfecte. Es poden trobar alguns exemples de 

respostes corresponents a cada nivell a l’apartat d’annexes. 

En aquest cas, quasi la meitat de les respostes corresponen al nivell 0 i de 

manera gradual descendeix el nombre de respostes així com s’ascendeix de 

nivell, fins a arribar a tal sols una resposta de nivell 3. 
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Fig 1. Gràfic representatiu de les respostes a la primera pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A la dreta, resum dels punts establers per diferenciar els nivells (ap; aparell) 

Aquest fet posa de manifest l’escassa comprensió del recorregut que realitza el 

pa i l’aigua dins el nostre cos. Tot i que la majoria d’alumnes sí són capaços de 

dibuixar esquemàticament el sistema digestiu quan pensen en el recorregut del 

pa, també la majoria d’ells demostra un conflicte cognitiu per representar el de 

l’aigua i sovint dibuixen un tub que connecta directament la boca amb l’uretra. 

D’altres, reconeixen que el recorregut és més complex i afegeixen l’estómac 

però no l’uneixen amb l’intestí prim, sinó directament amb els ronyons o la 

bufeta. 

D’altres aspectes que es podrien citar quant als dibuixos serien: connectar 

l’intestí gruixat amb la bufeta; considerar que els ronyons són el destí final de 

l’aigua; dibuixar l’uretra devora els ronyons, a l’interior del cos; incloure els 

ronyons en el recorregut del pa; dibuixar el fetge entre l’intestí gruixat i l’anus; 

considerar que l’aigua i el pa passen per la tràquea; alterar l’ordre dels 

intestins; considerar l’intestí prim anterior a l’estómac; o, finalment, deixar el 

dibuix en blanc. Per altra part, la única resposta del nivell 3 també mereix ser 

citada, ja que l’alumne va dibuixar els vasos sanguinis en el recorregut de 

l’aigua, fent-los passar pels ronyons.   

Els resultats exposats anteriorment confirmen dues de les hipòtesis que 

s’havien comentat: diferenciació de dos recorreguts per al pa i l’aigua i 

43% 

34% 

22% 

1% 

Recorregut pa i aigua 

Nivell 0 

Nivell 1 

Nivell 2 

Nivell 3 

Nivell 0: En blanc, il·lògic 

o dibuix molt pobre 

Nivell 1: En el primer 

dibuix, ap. Digestiu. En el 

segon, ap digestiu però 

no excretor, o al revés. 

Nivell 2: Digestiu en els 

dos casos amb la majoria 

d’òrgans però connexions 

irreals.  

Nivell 3: Tots els òrgans 

ben dibuixats. 



20 
 

connexió directe entre l’aparell digestiu i excretor. Els errors comesos en el 

segon cas reflecteixen la ignorància de l’absorció de l’aigua, i, probablement 

també de les funcions que presenta ja que, de no ser així, no considerarien que 

es pot eliminar immediatament després de beure-la. 

 

2a pregunta: Recorregut aire inhalat i exhalat  

La figura 2 mostra com el percentatge d’alumnes més elevat correspon al nivell 

0, i, així com s’ascendeix de nivell, disminueix el nombre d’alumnes que hi 

formen part. 

Una de les hipòtesis inicials indicava que probablement els alumnes 

considerarien que l’aire es queda estancat als pulmons, dibuixarien aquest com 

a destí de l’aire inspirat i origen de l’exhalat. Efectivament, mitjançant el present 

qüestionari s’ha comprovat la susdita hipòtesi ja que aquest tipus de resposta 

correspondria als nivells 0 i 1.  

Han estat molts pocs els que han inclòs els bronquis al seu dibuix. Alguns han 

dividit els pulmons en quatre cavitats (similars a un cor); d’altres han relacionat 

els pulmons amb la uretra; alguns han considerat que l’aire passava pels 

pulmons però no hi quedava, sinó que seguia descendint per un tub llarg. 

Finalment, també hi ha hagut algun cas que ha considerat que l’aire entra cap a 

l’aparell digestiu. També val a dir que hi ha hagut unes poques respostes molt 

bones, que han reconegut l’intercanvi de CO2 i O2 amb la sang i han inclòs 

també l’aparell circulatori en el seu dibuix.  

 



21 
 

 

Fig 2. Gràfic representatiu de les respostes a la segona pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A la dreta, resum dels punts establers per diferenciar els nivells.. 

 

3a pregunta: Anatomia aparell excretor  

Per tal d’esbrinar el que pensen els alumnes sobre les parts que formen 

l’aparell excretor, es va optar per una pregunta multiopció en la qual havien 

d’indicar la implicació de diferents òrgans en l’aparell excretor. Entre les 

diferents opcions hi havia òrgans que sí formen part de l’aparell excretor, 

d’altres que no i alguns d’inventats. 

A partir de la figura 3 es poden destacar diferents observacions. Per una part, 

un 84% ha considerat que l’anus es troba molt o bastant implicat en l’aparell 

excretor, probablement per l’ambigüitat entre excretor i excrements. Aquest fet 

suggereix que la majoria d’alumnes que han realitzat el qüestionari no 

comprenen la diferència entre els components que han estat prèviament 

absorbits i són eliminats per l’orina, i la matèria fecal. 

Per altra banda, també crida l’atenció que un 67% hagi inclòs l’hipotètic “nexe 

d’unió intestí prim-bufeta” en el sistema excretor. Part de les responsabilitat 

d’aquesta consideració pot ser que recaigui en el fet d’utilitzar un concepte que 

els pot semblar tècnic, com és “nexe d’unió”. Aquest elevat percentatge es 

troba en concordança amb els resultats de la primera pregunta, on molts 

d’alumnes varen manifestar que l’aigua passava directament d’alguna regió del 

sistema digestiu a l’excretor, per tal de poder donar sortida als aliments líquids. 
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Així doncs, les dades obtingudes mitjançant aquesta reduïda mostra, indiquen 

que la hipòtesi 4 era correcte exceptuant l’apartat referit a uretra i urèters. 

Inicialment la hipòtesi recolzava que els alumnes lligarien els conceptes 

d’uretra i urèters fàcilment amb l’aparell excretor un cop llegissin els noms. Tot i 

que han tengut bastant clar que la uretra sí hi forma part, han dubtat més en el 

cas dels urèters. 

 

Fig 3. Gràfic representatiu de les respostes a la tercera pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A l’eix de les ordenades s’hi troba representat el nombre d’alumnes 

 

4a pregunta: Origen de l’orina  

La quarta pregunta pretenia indagar en la concepció que en tenen sobre la 

formació de l’orina.  

La hipòtesi que es va plantejar abans de realitzar els qüestionaris esperava que 

els alumnes contemplessin l’orina com al resultat de la filtració dels aliments 

líquids o bé de les substàncies líquides del cos. En coherència amb aquesta 

hipòtesi, un 80% dels enquestats ha estat d’acord o totalment d’acord en que 

l’origen es forma per la filtració dels aliments líquids; un 0.02% ha estat 

totalment en desacord; i només un 0.09% ha manifestat dubtar o no saber 

aquesta opció. En canvi, només un 36% ha estat d’acord o totalment d’acord en 

que l’orina es forma a partir de la sang; però cal recalcar que un 30% hi ha 
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estat totalment en desacord. Aquests resultats donen suport a la consideració 

de la relació directe entre sistema digestiu i excretor. 

Així, es pot llegir entre línies que els alumnes desconeixen l’origen de l’orina, 

impedint que puguin assimilar-ne el seu contingut i la relació entre aparell 

circulatori i excretor. 

 

Fig 4. Gràfic representatiu de les respostes a la quarta pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A l’eix de les ordenades s’hi troba representat el nombre d’alumnes 

 

5a pregunta: Funcions de l’aigua  

L’objectiu de la quinta pregunta era conèixer les funcions que atribueixen a 

l’aigua.  

Tal i com es pot observar a la figura 5,  un 67% està d’acord o totalment 

d’acord en que l’aigua dóna energia. La hipòtesi inicial considerava que aquest 

percentatge seria molt menor. De fet, considerar que l’aigua dóna energia 

sembla que es contradictori amb el fet de que molts connecten la uretra 

directament amb la boca o estómac. La mateixa hipòtesi també considerava 

que els alumnes marcarien com a funcions de l’aigua aquelles que sonen més 

tècniques, com metabolisme, processos cel·lulars o temperatura corporal. 

Efectivament, en els tres casos hi ha hagut més d’un 62% que ha estat d’acord 

o totalment d’acord. Destacar que un altre grup nombrós d’alumnes 

(aproximadament un 23%) probablement hagi estat més sincer i, desconeixent 
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el significat exacte de metabolisme i processos cel·lulars, hagi marcat l’opció de 

“no sé, no contest”. 

Per altra part, segons la hipòtesi inicial, s’esperava que un grup més nombrós 

considerés que la funció de l’aigua era principalment calmar la set (i que per 

aquest motiu pogués ser eliminada quasi immediatament després de ser 

incorporada), però només un 54% ho ha considerat així. 

 

Fig 5. Gràfic representatiu de les respostes a la quinta pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A l’eix de les ordenades s’hi troba representat el nombre d’alumnes. 

 

6a pregunta: Diferències entre orina i femta 

La present pregunta era de resposta oberta per tal de no donar pistes sobre les 

diferències entre orina i femta.  

El gràfic de la figura 6 indica que la majoria d’alumnes elaboren respostes del 

tipus 0 i 1, concretament, un 36% i un 47% respectivament. El nivell 0 reunia 

respostes en blanc o il·lògiques, com “l’orina mescla els elements i la fema 

extreu l’aliment”. Algunes respostes del nivell 3 van ser sorprenents (després 

de veure el nivell general), com “la femta és tot el que l’intestí prim no agafa 

perquè no té nutrients, i això és el que expulsa”, o “l’orina està formada d’aigua 
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i residus, mentre que la femta de restes d’aliments”, o també “l’orina és líquida i 

ve de la sang, la femta és sòlida i prové de l’aparell digestiu”. 

Així, s’ha confirmat la hipòtesi que descreia que la majoria d’alumnes 

considerarien que la diferència era referent a l’estat de la matèria, mentre que 

una minoria molt reduïda se n’adonaria de que els residus de l’orina són el 

resultat de processos metabòlics, i els de la femta s’expulsen directament 

sense haver estats absorbits a l’intestí.  

 

Fig 6. Gràfic representatiu de les respostes a la sexta pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A la dreta, resum dels punts establers per diferenciar els nivells.. 

 

7a pregunta: Components de la sang 

També es tracta d’una pregunta oberta per tal de donar llibertat als alumnes per 

redactar els components que els sembla que conté la sang. 

Algunes de les respostes que a recalcar són “glòbuls vermells, blancs i 

placenta”, “les venes i les artèries”, “fins als pulmons” o “la sang transporta les 

venes”. Molts han mencionat que els components de la sang són els cèl·lules, 

citant els glòbuls blancs, vermells i plaquetes.  

Com s’observa en el gràfic de la figura 7, també en aquest cas la majoria 

d’alumnes tenen concepcions de nivell 0 o 1. No obstant, recalcar que és la 

pregunta que conté més respostes de nivell 2 i 3.  
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El desconeixement dels components sanguinis és un indicador de la manca de 

relació que estableixen els alumnes entre els diferents aparells. Si no són 

conscients de que la sang transporta oxigen, és que no relacionen l’aparell 

circulatori amb el respiratori. El mateix ocorre en el cas dels nutrients i  

substàncies de rebuig: no identificar-les a la sang sembla indicar el 

desconeixement de la relació entre aparell circulatori i digestiu i excretor, 

respectivament. 

 

Fig 7. Gràfic representatiu de les respostes a la sèptima pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A la dreta, resum dels punts establers per diferenciar els nivells.. 

 

8a pregunta: CO2 i cèl·lules 

L’octava pregunta consta de quatre apartats, els tres primers referits a 

l’exhalació i els dos darrers al destí final de nutrients i oxigen. 

El gràfic 8 indica que també en aquest cas la majoria d’alumnes han redactat 

respostes errònies o senzilles dels nivells 0 i 1. 

Algunes respostes quant al destí final de l’oxigen que crec que mereixen ser 

citades són: “donar oxigen”, “els pulmons”, “poder respirar”, “sortir del cos”, “la 

sang”, “exterior i òrgans”, “extreure-lo per la boca”, “expulsar nitrogen que prové 

de l’aire que respiram”. Quant al destí final dels nutrients “expulsió per l’anus”, 

“estómac”, “intestí gran”, “femta” o “pulmons”. No obstant també hi ha hagut 

respostes bones com “en cada exhalació expulsam una petita quantitat d d’O2 i 
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una gran quantitat de CO2, a més d’altres gasos en petites quantitats. El CO2 

prové de les cèl·lules (és el seu residu). És important exhalar perquè al no 

rebre O2 les cèl·lules s’asfixiarien i moriríem per un fall multiorgànic, atur 

cardíac, etc. Les destí final d’oxigen i nutrients són les cèl·lules”. 

Aquests resultats indiquen que, almenys en aquesta reduïda mostra, els 

alumnes obvien l’existència i importància de les cèl·lules, així com els seus 

requeriments. Segurament si se’ls oferia la possibilitat de marcar l’opció 

correcte, hi hauria més alumnes que tendien en compte el paper de la cèl·lula. 

Però, si ho han de pensar ells, no ho recorden.         

 

Fig 8. Gràfic representatiu de les respostes a l’octava pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A la dreta, resum dels punts establers per diferenciar els nivells. 

 

9a pregunta: Causa de l’acceleració de la respiració  

Aquesta pregunta es va dissenyar amb la finalitat de conèixer l’opinió que en 

tenen els alumnes sobre la causa que provoca una acceleració de la respiració 

durant l’exercici. Es troba molt vinculada a la pregunta 2 i la 8, ja que realment 

el que pretén es demanar-los el destí de l’oxigen però des d’una altra 

perspectiva. 

A partir del gràfic es pot observar com un 85% està d’acord o totalment d’acord 

en que són els pulmons els responsables d’aquesta acceleració; un 66% creu 

que són els òrgans; i un 64% defensa que és la sang. Crida l’atenció el fet de 
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que el percentatge de “en desacord” més elevat sigui el corresponent als 

òrgans precisament. 

Aquestes dades també indiquen com els òrgans i les cèl·lules romanen cauen 

en l’oblit dels estudiants i reforça la idea de considerar els pulmons com a 

darrers acceptors d’oxigen.  

 

Fig 9. Gràfic representatiu de les respostes a la novena pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A l’eix de les ordenades s’hi troba representat el nombre d’alumnes 

 

10a pregunta: Zones d’absorció  

Segons la hipòtesi inicial, s’esperava que els alumnes consideressin l’estómac, 

intestins i fetge com a regions d’absorció de nutrients, però, sorprenentment, 

també hi han considerat la boca. 

En el gràfic de la figura 10 es poden observar els percentatges referits a la 

quantitat d’absorció (molta, bastant, poca o gens) que han assenyalat per a 

cada òrgan. Un 59% ha consideració que l’absorció a la boca era molta o 

bastant; un 99% ho ha considerat per l’estómac, un 80% pels intestins, un 38% 

pel pàncrees i un 51% pel fetge. Atribuir l’absorció a la boca, pàncrees o al 

fetge pot posar de manifest el desconeixement de les funcions reals d’aquests 

òrgans, o bé, la no assimilació del concepte d’absorció.  
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Fig 10. Gràfic representatiu de les respostes a la primera pregunta obtingudes mitjançant el 

qüestionari. A l’eix de les ordenades s’hi troba representat el nombre d’alumnes 

 

11a pregunta:  Requeriments de nutrients i oxigen   

Finalment, la darrera pregunta pretenia determinar l’opinió dels alumnes sobre 

les necessitats de nutrients i oxigen de diferents òrgans. Inicialment s’havia 

considerat que gran part de la mostra pensaria que només alguns òrgans 

necessiten oxigen i nutrients, no pertanyent a aquest grup els ossos, dents o 

pulmons. 

Analitzar el gràfic de la figura 11, permet adonar-se’n de que una mostra 

considerable d’alumnes (més del 50%) pensa que fetge, ossos, cor, cervell, 

intestí, múscul i estómac necessiten molts de nutrients. Un percentatge un poc 

inferior, entre el 30 i 50%, consideren que ronyons, ull i dent necessiten molt 

d’oxigen; i només el 22% considera que també els pulmons en necessiten molt 

d’oxigen. Aproximadament un 10% ha deixat aquesta pregunta en blanc o bé, 

per algun motiu, ha estat anul·lada. El més sorprenent d’aquests resultats és 

probable que sigui la consideració (i quasi “unanimitat”) de les elevades 

necessitats nutritives dels ossos, en contradicció a l’hipòtesis inicial.  Pot ser 

que aquest fet es degui a la idea urbana de que, durant l’adolescència, s’han 

de menjar per poder créixer, i és l’etapa en la que els “ossos s’estiren”. Així, pot 

ser que sigui per això que pensin que els ossos necessitin nutrients.També 

sorprèn que el percentatge més baix de requeriments nutritiu sigui pels 
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pulmons, i que, a més, aproximadament també el 20% pensi que els pulmons 

no necessiten gens de nutrients.  

 

Fig 11. Gràfic representatiu de les respostes sobre els requeriments nutritius obtingudes a 

l’onzena pregunta.  

Pel que fa als requeriments d’oxigen, la majoria d’alumnes (≥80%) són 

conscients de que cor, cervell i pulmons en necessiten molt. No és d’estranyar 

que el 85% hagi considerat que els pulmons necessiten molt d’oxigen, si 

recordam els resultats de la pregunta 2 i 8, en les quals consideraven els 

pulmons com a destí final de l’oxigen. Entre el 40 i 60% també defensen que 

ronyons, múscul i estómac en necessiten elevades quantitats.   

Així com molts consideraven que os i dent necessiten nutrients, en aquest cas, 

el 42% defensa que ambdues estructures no necessiten gens d’oxigen, 

concordant aquest resultat amb la hipòtesi esperada. 
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Fig 12. Gràfic representatiu de les respostes sobre el requeriment d’oxigen obtingudes a 

l’onzena pregunta. 
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3. Desenvolupament de la proposta 

3.1. INTRODUCCIÓ   

La present proposta didàctica es centra en un nou enfocament per a 

l’ensenyament i aprenentatge dels processos de nutrició a partir de la mesura 

de les constants vitals.  

Des del meu punt de vista, el coneixement de l’anatomia i fisiologia humana és 

fa imprescindible, no només per saciar la curiositat d’entendre’s a un mateix, 

sinó també per tal de poder comprendre la importància dels hàbits saludables, 

així com també disposar d’una cultura científica bàsica que faciliti la inserció a 

la vida ciutadana, atorgant eines que permetin al ciutadà entendre, per 

exemple, des de les causes i conseqüències de malalties d’un familiar a brots 

d’epidèmies d’escala mundial.  

Segons el Decret 73/2008, de 27 de juny, el currículum considera que durant el 

3r curs d’ESO, l’assignatura de Biologia i Geologia hauria de permetre que els 

alumnes aprenguessin certs coneixements sobre 4 blocs diferents. El primer 

d’ells du per títol “L’organització i el funcionament del cos humà” i és durant 

aquest quan s’espera que els alumnes aprenguin les bases de l’alimentació i 

nutrició humana, reproducció i relació. El segon bloc “Les persones i la salut”, 

també es troba vinculat amb la diana d’aquesta proposta didàctica, ja que 

reuneix els continguts relacionats amb la salut, corresponent-ne una part a les 

malalties i prevenció dels aparells i sistemes relacionats amb la nutrició. Això 

posa de manifest la gran quantitat de continguts que cal assimilar durant un 

curs, i la limitació de temps que pot dedicar-se a la didàctica de la nutrició 

humana. Cal recordar que precisament 3r d’ESO és el darrer curs on 

l’assignatura de Biologia i Geologia és obligatòria, de manera que és probable 

que les confusions i mancances conceptuals que presenten els alumnes en 

acabar aquest curs, es perllonguin durant molt de temps. 

Per altra part, la LOMCE suposa una reestructuració del pla d’estudis i alteració 

del currículum. Aquesta llei dóna més llibertat i autoritat als centres per tal de 

distribuir els continguts de Biologia i Geologia al llarg de l’etapa d’educació 
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secundària obligatori.  Biologia i Geologia continua sent de caràcter obligatori a 

1r i 3r d’ESO. Del total de 8 blocs que es proposen, un d’ells rep el nom de “Les 

persones i la salut. Promoció de la salut” i conté 17 punts bàsics sobre els que 

s’espera que els alumnes adquireixin una base. D’aquests 17, 3 fan referència 

a la funció de nutrició i alteracions més freqüents associades. Així, també es 

pot preveure que el temps del que disposaran els alumnes per poder conèixer 

una part de la seva pròpia fisiologia tan important com és la nutrició, es farà 

molt breu.  

Aquesta breu pinzellada presentant els dos currículums que competeixen 

actualment és per defensar que, davant la limitació de temps que un professor 

pot dedicar a ensenyar els processos de nutrició, cal que la metodologia 

elegida sigui útil i eficaç perquè, de no ser així, serà impossible que els 

alumnes puguin assolir tots els conceptes que es pretén segons la normativa.  

Aquesta falta d’assimilació dels processos de nutrició per part dels alumnes 

d’educació secundària obligatòria ha estat demostrada en diferents articles ja 

mencionats a l’apartat de l’estat de la qüestió. Per altra part, recalcar que, tot i 

que el qüestionari que jo mateixa vaig dissenyar i analitzar va ser duit a terme 

per una mostra relativament petita, de manera que no es poden extrapolar 

resultats definitius, aquest qüestionari es troba en concordança i corrobora els 

resultats de la bibliografia consultada, també demostrant la gran manca de 

conceptes que presenten, així com també els conflictes mentals que els 

sorgeixen davant el plantejament de preguntes que requereixen un poc de 

raonament. Per citar alguns exemples, molts d’alumnes han demostrat el 

desconeixement davant la relació entre els diferents aparells, ignorant els 

components que transporta la sang; també sembla  que obviïn l’existència i 

necessitats de la cèl·lula; que considerin els pulmons com a darrers acceptors 

de l’oxigen; confonguin el tipus de contingut de la femta i orina, així com el 

procés de formació i l’origen de l’orina. 

També és important tenir en compte la desmotivació i falta d’interès que 

presenten els alumnes davant l’educació obligatòria. Crec que aquest problema 

sovint radica en la monotonia de les classes, sent aquestes sobretot de tipus 
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magistral. Molts alumnes conceben l’educació com a un repte d’haver de 

superar proves per les quals la memorització n’és el punt clau.  

Així doncs, la manca d’assimilació dels conceptes i de curiositat per aprendre 

sobre el propi cos representen, per a mi, dos punts febles de l’ensenyança dels 

processos de nutrició. El que pretenc mitjançant la meva proposta didàctica és 

reconvertir aquests punts febles en punts claus. Com? Per una part, pretenent 

l’assimilació dels processos de nutrició des d’una perspectiva general i 

integradora, estructurant les classes de manera que es tractin els conceptes 

més importants i s’interrelacionin entre ells. Per altra, i no menys important, 

recercant la motivació dels alumnes a partir de la incorporació d’activitats 

pràctiques que els facin sentir-se partícips. Més endavant s’aprofundirà sobre la 

metodologia per tal d’assolir ambdues finalitats. 

Per tal d’elaborar aquesta proposta didàctica, a més de les orientacions 

curriculars, el contingut del currículum, els resultats del qüestionari específic i 

l’opinió personal, acabada de mencionar, sobre l’estat de la qüestió, s’ha tingut 

en compte el nivell de desenvolupament cognitiu dels alumnes i la diversitat 

dins les aules. 

És ben sabut que a les aules es presenta una gran diversitat d’alumnes, amb 

diferents capacitats, ritmes i estils d’aprenentatge i interessos. Per tal de 

satisfer aquestes necessitats i inquietuds, aquesta proposta contempla 

diferents mesures. Per una part, es proposa el treball cooperatiu mitjançant 

equips heterogenis, on els alumnes puguin complementar-se i aprendre un de 

l’altre. Per altra, es planteja un enfocament de les classes de manera que 

aquestes constin d’una primera fase inicial pràctica (on s’entén que es 

realitzarien les activitats proposades en sí, detallades a continuació) i una 

segona més teòrica (de continguts conceptuals). Dins la fase més pràctica es 

poden trobar diversitat d’activitats: completar espais en buit, contestar 

preguntes obertes, dibuixar, dissenyar i dur a terme procediments 

experimentals i webquests, entre d’altres.  

A més, tot i que totes les activitats segueixen una mateixa estructura per tal de 

poder anar construint un coneixement ordenat, es proposen diferents 

complexitats de preguntes. És a dir, es pretén demostrar que les potencialitats 
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dels aparells de mesura de les constants vitals són flexibles i, a partir 

d’aquests, es poden desenvolupar des d’activitats senzilles de simple mesura, 

a petites investigacions més complexes.  

Finalment, per si de cas la diversitat de preguntes i heterogeneïtat del grups de 

treball es fa escassa per satisfer tot l’alumnat, es proposen diferents grau 

d’obertura de les activitats. Inicialment es cediria el guió més obert possible a 

tots els alumnes per forçar-los a raonar. No obstant, si el professor creia 

convenient donar-los una ajuda, podria anar donar pistes successives fins al 

moment de que els alumnes poguessin continuar per si sols. Per això, les 

activitats inclouen una petita guia amb les paraules claus que podrien facilitar-

se als alumnes que ho necessitessin (simbolitzades mitjançant **). 

 

A continuació, un cop introduït i justificat aquest enfocament didàctic, es 

presentaran els objectiu. L’estratègia didàctica s’ha estructurat en dues parts, 

cada una recolzant respectivament els dos pilars fonamentals de la proposta. 

Així, la primera fa referència a la visió integral i global dels processos de 

nutrició, i la segona a la motivació de l’alumnat mitjançant les activitats 

pràctiques d’autoconeixement de les constants vitals. Per acabar, el darrer 

apartat d’aquesta proposta conté l’estratègia d’avaluació.  
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3.2. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

Els objectius que es pretenen assolir mitjançant aquest nou enfocament de la 

didàctica dels processos de nutrició humana, basat en la interrelació dels 

susdits processos i la mesura de les pròpies constants vitals, són els següents:  

1. Motivar l’alumnat i incrementar l’interès per a la biologia, incorporant 

activitats dinàmiques que els converteixin a ells en protagonistes. 

 

2. Propiciar el coneixement de la fisiologia del seu propi cos, a partir de 

la mesura i interpretació de les pròpies constants vitals 

 

3. Canviar la concepció que tenen els alumnes de l’estudi del cos humà 

des d’un enfocament memorístic i avorrit a un pràctic i dinàmic. 

 

4. Aconseguir que els alumnes assimilin els processos de nutrició 

partint d’un enfocament integral on la cèl·lula n’és la protagonista. 

 

5. Afavorir l’atenció a la diversitat a partir del treball col·laboratiu 

mitjançant grups heterogenis, la presentació de diferents tipus 

d’activitats i graus d’obertura.  

 

6. Afavorir actituds de treball en equip, com per exemple la tolerància, 

empatia i habilitats de comunicació oral.  
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3.3. INTERRELACIÓ DELS PROCESSOS DE NUTRICIÓ (1r pilar) 

A diferència de la concepció popular de la nutrició com a simplement digestió,  

la nutrició engloba diferents processos: són la digestió, respiració, circulació i 

excreció, tots ells interrelacionats. Així doncs, sembla impossible intentar 

comprendre i assimilar cadascun dels processos de manera individualitzada, 

pretenent deixar de banda la relació que presenten ja que la fisiologia depèn 

directament d’aquesta relació. 

Per tal de destacar la importància de l’estudi de la nutrició com a font 

integradora de diferents sistemes, és important posar especial esment a les 

fisiològiques i fisiològiques. Entre les primeres destaquen el transport de 

nutrients i oxigen per la sang, així com la utilització d’aquestes substàncies a 

nivell cel·lular. Entre les segons, les elements com els alvèols pulmonars, 

vellositats intestinals o el nefró.   

Per això, mitjançant aquest enfocament i per tal d’aconseguir conscienciar als 

alumnes de la relació entre els diferents processos es prenen dues mesures.  

En primer lloc, es situa la cèl·lula com a protagonista de la nutrició. Els 

qüestionaris varen posar de manifest que, tot i el reduït tamany mostral, molts 

dels alumnes consideren que el destí final dels nutrients és l’estómac, intestí 

gran, femta o pulmons, mentre que el de l’oxigen són els pulmons, la sang, 

poder respirar o sortir del cos. Aquestes creences es varen corroborar 

mitjançant altres preguntes, on també indicaren que sobretot són els pulmons 

els qui requereixen més demanda d’oxigen quan es fa exercici. Davant aquests 

resultats, és important dissenyar un canvi en la didàctica per tal de que els 

alumnes se n’adonin de la importància de les cèl·lules i facilitar-los la 

comprensió de la finalitat i interrelació dels diferents processos. 

En segon lloc, per tal de que aquesta visió integradora pugui arrelar, és molt 

important l’organització i seqüenciació dels continguts. Des del meu punt de 

vista, és fa imprescindible disposar d’un esquema mental inicial molt clar i anar-

hi construint a sobre; establint ponts cognitius entre els nous continguts que es 

pretenen ensenyar i l’esquema antic.  
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Per això, davant aquestes dues finalitats, s’ha fet idoni el següent esquema, ja 

que presenta de manera clara la relació entre els quatre aparells i la cèl·lula. 

Les fletxes indiquen el recorregut de diferents components; sent les contínues 

les que representen els components que entraran dins la cèl·lula, i les 

discontínues els que en surten. Així es representa esquemàticament la 

fisiologia de la nutrició, però, a més, apareix el dibuix de cada aparell, podent-

ne extreure també l’anatomia.  

Es començaria la unitat didàctica presentant aquest esquema bàsic mitjançant 

una metodologia inductiva, de manera que es podrien conèixer les idees 

prèvies que en tenen els alumnes sobre la nutrició. A partir d’aquest esquema, 

s’introduiria el concepte de nutrició i es donarien dues pinzellades de cada un 

dels aparells que s’hi troben implicats. Un cop feta la breu presentació, ja es 

donaria pas a la cèl·lula, explicant-ne l’organització cel·lular i les activitats que 

s’hi duen a terme (utilització de nutrients i oxigen, així com secreció i excreció 

cel·lular). 

 

Fig 0. Esquema inicial extret del llibre Ciències de la naturalesa (Albaladejo E., Crusellas, A., 

Escudé-Cofiner, M., Porredón,, P., Vallvé E., Vilella, M, 1995). 2n cicle 1r curs. Castellnou 

Edicions.  
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Coneixent la cèl·lula i els principals processos ja es podria començar a indagar 

en cada un d’ells. Per aconseguir-ho, es proposen un seguit d’activitats 

pràctiques que es troben detallades al següent pilar. 

Val a dir que tot i que aquestes activitats pràctiques tenen l’objectiu fonamental 

de motivar l’alumnat, també presenten el rerefons de continuar amb el fil 

conductor del primer pilar i aconseguir que els alumnes se n’adonin de la 

relació present entre els diferents processos. 
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3.4. MOTIVACIÓ A PARTIR DE LA MESURA DE CONSTANTS VITALS 

(2n pilar) 

3.4.1. Introducció 

Tal i com s’ha defensat a la introducció d’aquesta proposta didàctica, el segon 

pilar fonamental és la motivació de l’alumnat, intentar despertar el seu interès 

mitjançant activitats que els facin més partícips. És per això que en aquest 

apartat es detallaran diferents activitats de caire pràctic. Cada activitat es girarà 

al voltant d’un instrument de mesura de constants vitals (excepte l’activitat de la 

reanimació cardiopulmonar) i anirà destinada a conèixer un aparell humà o la 

relació entre diferents aparells.  

Per començar, s’ha dissenyat una activitat basada en l’espiròmetre, la qual 

permetrà un apropament a l’aparell respiratori. A continuació, una activitat amb 

el manòmetre s’enfocarà a l’aprenentatge de l’aparell circulatori. Per tal de 

relacionar ambdós aparells, s’ha considerat oportú incloure una tercera activitat 

basada, per una part, en la utilització del pulsioxímetre i, per altra, en el 

coneixement de la maniobra de reanimació cardiopulmonar. La quarta activitat 

permet avançar una passa més sobre l’esquema inicial i presentar l’aparell 

circulatori. En ella s’utilitzarà el manòmetre per conèixer la glucosa en sang, de 

manera que no sols es presentarà l’aparell digestiu aïlladament, sinó que es 

podrà relacionar fàcilment amb el circulatori. Finalment, per estudiar l’aparell 

excretor s’ha elegit simular un anàlisis d’orina, que permeti, alhora, relacionar 

directament aparell excretor, digestiu i circulatori.  

Totes les activitats presenten la mateixa estructura. De cadascuna es pot trobar 

una breu introducció, el guió en sí que rebrien els alumnes, i una proposta de 

com es podria relacionar la pràctica amb els continguts conceptuals que 

s’espera que els alumnes coneguin abans d’acabar l’ESO.  

El guió dels alumnes també presenta una estructura homogènia, començant 

per una breu introducció de l’instrument en qüestió, similar a la de la proposta. 

Es segueix d’una sèrie de preguntes que pretenen crear un conflicte cognitiu 

als alumnes i permetre que se n’adonin del que saben i del que no respecte al 

tema en qüestió. S’espera que quan comença l’activitat presentin dificultats per 
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contestar les preguntes amb seguretat, però que un cop finalitzada ho puguin 

fer perfectament. La tercera part de l’activitat conté una base d’orientació, que 

en algunes ocasions podrà ser cedida a tots els alumnes, i en d’altres, només a 

aquells que ho necessitin. La quarta part, és la procedimental, en la qual els 

alumnes es faran les mesures corresponents. Finalment, es presenta un darrer 

apartat d’interpretació dels resultats, conclusions i, sovint, una breu ampliació. 

Per qüestions de límit d’extensió, podreu trobar aquest guió dels alumnes a 

l’apartat d’annexes.  

Com s’ha comentat anteriorment, els instruments de mesura de constants vitals 

tenen aplicacions molt útils i flexibles dins l’aula. Es poden utilitzar de manera 

senzilla, limitant-se a una simple mesura, o es pot completar el grau de 

complexitat tant com es vulgui, dins a dissenyar petites investigacions on es 

requereixi major càrrega de treball, raonament, recerca d’informació, etc. Per 

tal de demostrar aquesta potencialitat, les activitats que es presenten a 

continuació segueixen un mateix patró, però amb diferents graus de dificultat. 

La més senzilla probablement sigui la del pulsioxímetre i la més complicada, la 

petita investigació “Què me passa, doctor?”, sobre l’aparell excretor.  

A continuació es detallaran les activitats organitzades segons l’aparell humà 

que permetin estudiar. 
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3.4.2. APARELL RESPIRATORI 

Per explicar l’aparell respiratori es començaria 

amb una activitat basada en l’ús de 

l’espiròmetre. 

L’espirometria medeix el volum d’aire que es 

mobilitza amb la respiració, però, a més, 

introdueix l’element “temps” per tal de valorar la 

velocitat amb la que es mou aquest volum aeri durant un esforç d’espiració 

forçada. Amb el temps s’ha aconseguit desenvolupar espiròmetres portàtils 

electrònics, de fàcil ús i rapidesa de les proves. (Casan, 2003). 

A partir de l’espiròmetre es poden mesurar diferents volum. En aquesta pràctica 

els alumnes mesuraran el seu volum tidal, volum de reserva espiratòria i de 

reserva inspiratòria. A partir dels volums es poden calcular les capacitats 

pulmonars, en aquest cas, estudiaran la seva capacitat vital. 

 

Guió de l’alumne  

Es troba a l’apartat d’annexes. 

 

Continguts conceptuals 

Un cop realitzada l’activitat i interpretat lleugerament els resultats, es podria 

enllaçar amb els continguts conceptuals que s’espera que els alumnes 

aprenguin respecte de l’aparell respiratori.  

Es podria començar relacionant els resultats obtinguts mitjançant l’espiròmetre 

amb els dos processos bàsics de la fisiologia de la respiració. En primer lloc, 

s’explicaria la ventilació pulmonar, perfectament relacionable amb les mesures 

preses durant la pràctica. També s’aprofitaria per analitzar l’anatomia de 

l’aparell respiratori, seguint el recorregut que realitza l’oxigen. Per exemple, en 

aquest punt es podria relacionar l’anatomia amb el volum residual. 
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Un cop s’arribi a nivell d’alvèols pulmonar, es podria passar al segon provés 

bàsic de la respiració: l’intercanvi de gasos entre els alvèols i la sang.  

A continuació, es retornaria a l’esquema inicial i es continuaria el recorregut de 

l’oxigen cap a la cèl·lula. Seria el moment ideal per explicar la respiració 

cel·lular. Caldria posar especial esment en la necessitat d’oxigen que té la 

cèl·lula, i també en l’eliminació de substàncies de rebuig, com el CO2. Es 

reseguiria l’esquema inicial per explicar la tornada de gasos cap als pulmons. 

Finalment, i a mode de curiositats, es podria donar una pinzellada sobre la 

relació entre l’aparell respiratori i tos, esternut, singlot, refredat, faringitis, 

laringitis, bronquitis, asma, pneumònia, tuberculosi. 

  



44 
 

3.4.3. APARELL CIRCULATORI:  

Cada vegada que el cor es contreu, envia 

un volum de sang determinat a l’aorta. 

Aquesta injecció periòdica fa que la 

pressió a les artèries s’elevi i després 

disminueixi, marcant unes oscil·lacions 

repetitives. La pressió màxima correspon 

a la pressió sistòlica i la més baixa, a la 

diastòlica. 

L’esfigmomanòmetre, també conegut com a manòmetre o tensiòmetre, és un 

instrument mèdic utilitzat per a mesurar de manera no invasiva la pressió 

arterial. L’auscultació (reconeixement de sons del flux sanguini) permet 

reconèixer tant la pressió sistòlica com diastòlica. Està format per un braçalet 

inflable, un manòmetre i un estetoscopi que permet auscultar de forma clara 

l’interval entre els sons de Korotkoff. El primer renou que s’escolta correspon a 

la pressió arterial sistòlica, mentre que el darrer fa referència a la pressió 

arterial diastòlica. 

Durant aquesta activitat els alumnes hauran de prendre a utilitzar el 

manòmetre, medir-se la pressió sistòlica i diastòlica i entendre’n el significat. 

 

Guió de l’alumne  

Es troba a l’apartat d’annexes. 

 

Continguts conceptuals 

Un cop hagin acabat amb la part experimental de l’activitat, es podria procedir a 

la part dels continguts conceptuals. 

Una proposta seria començar pels resultats de la tensió arterial, el valor que 

han obtingut. Es podria demanar a que es deu aquest valor? I l’existència d’un 
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màxim i mínim? Així s’enllaçaria amb les artèries i el cor, de manera que seria 

el moment ideal per explicar l’anatomia de l’aparell circulatori. 

Aprofitant que s’està estudiant el cor com a òrgan, es podria fer especial 

esment al seu funcionament, al batec i cicle cardíac. Val a dir, que quan 

s’expliqués es podria fer menció un altre pic dels resultats de la tensió arterial i 

la seva justificació.  

També aprofitant que s’ha mencionat l’anatomia dels vasos sanguinis i que així 

ja s’haurien citat les venes, artèries i capil·lars, es podria dirigir l’explicació cap 

al recorregut que realitzen les dues primeres, enllançant-ho així amb la doble 

circulació de la sang. Així, explicant la doble circulació, seria inevitable parlar 

dels pulmons i dels òrgans (sempre fent-ne les cèl·lules protagonistes), de 

manera que hauria arribat el moment d’explicar les funcions, i, vinculades amb 

aquestes, els components sanguinis.  

Per acabar, es podria ampliar un poc més d’informació tractant el pols, anèmia, 

leucèmia, hemofília, angina de pit, hipertensió, infart de miocardi, embòlia, 

trombosi i varius. 

 

 

  



46 
 

3.4.4. RELACIÓ APARELL CIRCULATORI I RESPIRATORI  

Per tal de relacionar els aparells circulatori i 

respiratori es poden utilitzar dues activitats 

complementàries, una a partir de l’ús del 

pulsioxímetre i l’altra basada en les maniobres de 

la reanimació cardiopulmonar (RCP).  

El pulsioxímetre és un instrument que permet 

determinar el percentatge de saturació d’oxigen de 

la hemoglobina en sang arterial de manera no 

invasiva. Aquest aparell també indica la freqüència 

de pols (Neuman, 1987). Els avenços tecnològics han permès la reducció del 

tamany i cost d’aquests aparells, facilitant la seva incorporació a les consultes 

d’atenció primària i el seu ús domèstic (International COPD Coalition, 2010). 

Utilitzaran aquest aparell per a mesurar-se el pols i la saturació d’oxigen per 

parelles i també en treuran conclusions. 

Per altra part, la RCP és el conjunt de maniobres utilitzades per revertir l’atura 

brusca, inesperada i reversible de la respiració i circulació. El seu principal 

objectiu és mantenir les funcions cerebrals completes substituent les funcions 

circulatòria i respiratòria (López-Herce et al., 2000). 

 

Guió de l’alumne  

Es troba a l’apartat d’annexes. 

 

Continguts conceptuals 

Mitjançant aquesta activitat, més que introduir nous continguts conceptuals, es 

pretén recapitular i relacionar el que s’ha vist fins al moment. No obstant, si el 

professor ho considerés oportú, podria incloure-hi una ampliació, per exemple, 

amb malalties 
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3.4.5. RELACIÓ APARELL CIRCULATORI I DIGESTIU 

Una bona manera de relacionar l’aparell 

circulatori i el digestiu és atenent als 

nutrients que s’aconsegueixen a partir 

dels aliments i que poden arribar a les 

cèl·lules gràcies a l’aparell circulatori. Per 

això, s’ha elegit l’estudi de la glucosa en 

sang com a activitat per a relacionar 

ambdós aparells.  

La glucosa provinent dels aliments és el principal combustible que utilitzin les 

cèl·lules per obtenir energia i poder realitzar totes les funcions corresponents. 

Si la glucosa és insuficient o bé no pot ser captada per les cèl·lules, aquesta 

s’acumula a la sang. Aquesta augment dels nivells s’anomena hiperglicemia. 

Després de les menjades, es produeix l’absorció de glucosa a l’intestí i aquesta 

passa al torrent sanguini, així que es produeix un increment dels nivells 

normals. No obstant, el pàncrees sintetitza una hormona, la insulina, que 

permet regular aquestes variacions glicèmiques (Carrasco et al., 2007). 

Per a estudiar la glicèmia, caldria obtenir una mostra de sang de cada alumne, 

i, tot i que només seria una gota destinada exclusivament a l’anàlisi de glucosa, 

es demanaria que obtinguessin prèviament una autorització dels pares o tutors 

legals. Val a dir que cada parella estaria sota la supervisió del professor i 

s’inculcaria la responsabilitat i prudència en l’extracció i tractament de les 

mostres.  

 

Guió de l’alumne  

Es troba a l’apartat d’annexes. 

 

Continguts conceptuals  

Donat el cas de que en activitats prèvies ja s’hauria tractat l’aparell circulatori, a 

partir d’aquesta activitat s’haurien de revisar principalment conceptes sobre 

l’aparell digestiu. Una possible manera d’enllaçar l’activitat del glucòmetre amb 
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els continguts conceptuals seria començant per la relació entre la glucosa i el 

pa, per tal d’introduir els aliments i nutrients.  

Es podria continuar analitzant la conversió de pa a glucosa, aprofitant així per 

introduir els dos processos bàsics de la fisiologia de l’aparell digestiu: la 

digestió i l’absorció. Mentre s’expliqués la digestió, es faria menció del 

recorregut que fa el pa, de manera que, alhora, s’estaria estudiant l’anatomia 

de l’aparell digestiu. A continuació, quan s’estudiés l’absorció es podria 

relacionar perfectament amb la pràctica del glucòmetre: nivell de nutrients en 

sang, oscil·lacions i regulació. Finalment, s’arribaria a nivell de cèl·lula i es 

podria fer menció dels requeriments d’aquesta. 

Per acabar, es podrien citar algunes curiositats com puguin ser l’obesitat, 

anorèxia, hepatitis, càries dentals o estrenyiment i diarrea.  
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3.4.6. RELACIÓ APARELL EXCRETOR, CIRCULATORI I DIGESTIU  

En aquest cas, per a relacionar 

l’aparell excretor, circulatori i 

digestiu, s’ha dissenyat una 

petita investigació específica, 

més complexa que la resta 

d’activitats proposades. Per això, 

l’estructura d’aquesta activitat 

serà lleugerament diferent a la 

resta.  

PETITA INVESTIGACIÓ: QUÈ ME PASSA, DOCTOR?  

Introducció 

Un dels blocs que inclou el currículum de 3r d’ESO és “Les persones i la salut. 

Promoció de la salut”. Durant aquest s’espera que els alumnes aprenguin sobre 

la nutrició, relació i reproducció. La nutrició engloba els processos de digestió, 

circulació, respiració i excreció. Aquesta petita investigació és una proposta que 

podria ser englobada dins aquest bloc per tal de facilitar als alumnes la 

comprensió d’aquest darrer procés mencionat, l’excreció. 

“Què me passa, doctor?” és una proposta coherent amb un nou model 

d’enfocament per a la didàctica dels processos de nutrició. Aquesta proposta 

està basada en dos pilars: l’assimilació de la nutrició des d’una perspectiva 

integradora i global, així com la realització d’activitats més dinàmiques i 

participatives per part dels alumnes. 

Objectius 

1. Crear un conflicte cognitiu als alumnes, per tal de que se n’adonin dels 

conceptes que tenen assimilats i del que no. 

2. Contribuir a que els alumnes siguin capaços de dissenyar un 

procediment experimental que permeti resoldre diferents situacions que 

se’ls plantegen. 

3. Facilitar el coneixement dels principals components que formen l’orina. 
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4. Facilitar la comprensió de l’origen d’aquests components, relacionant els 

diferents processos de la nutrició. 

5. Permetre que els alumnes es familiaritzin amb el material de laboratori 

vinculat amb l’anàlisi d’orina. 

6. Motivar l’alumnat a conèixer el seu propi cos a partir d’un enfocament 

més pràctic. 

Desenvolupament de la pràctica  

Aquesta activitat consta de diferents parts, que giren al voltant de l’anàlisi 

d’orina. 

La primera part consisteix en una captació d’idees prèvies i posada en comú 

dels coneixements que presenten els alumnes respecte a l’excreció. Més que 

fer un recull d’idees prèvies i reajustar l’activitat segons els resultats, el que es 

pretén es crear un conflicte cognitiu als alumnes, per tal de que siguin 

conscients del que saben i del que no. Per dur-ho a terme, es farà mitjançant 

un breu debat per parelles oral a partir d’unes preguntes. 

La segona part es basa en una recopilació d’informació per tal de refrescar els 

seus coneixements. Si no ho saben, poden ajudar-se d’internet.  

La tercera part consisteix en el disseny i realització d’un procés experimental 

que els permeti als “joves doctors” esbrinar l’estat patològic de 4 pacients. Per 

això, se’ls presenten quatre casos que haurien d’intentar resoldre mitjançant 

uns anàlisis d’orina. Val a dir que es tracta d’orina simulada, no real, per tal 

d’evitar problemes de rebuig davant el tractament d’orina o d’informació legal.  

Per això, “l’orina” seria preparada prèviament pel professor. Es tractaria de 

preparar diferents mostres amb pH concrets depenent del color que es 

pretengués obtenir. Cada mostra seria assignada amb el nom d’un pacient i 

una característica a analitzar. Els alumnes utilitzarien tires reactives per 

analitzar cada mostra i determinar si el pacient X dóna + o – per a la 

característica Y.  

La darrera part reuneix les conclusions i consisteix en l’ampliació d’informació i 

raonament sobre els resultats directes que s’hagin obtingut anteriorment. 
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Conscients de la heterogeneïtat que presenten les aules, es proposen dues 

mesures: la creació de grups de treball cooperatius que reuneixin alumnes amb 

diferents capacitats, així com ventall de graus d’obertura que permetin fer front i 

satisfer aquesta diversitat. Inicialment, tots els grups disposarien d’un manual 

de feina molt esquemàtic, amb la informació necessària per poder dur a terme 

l’activitat. No obstant, quan un grup es trobés estancat, podria ser reencaminat 

ampliant gradualment la informació per part del professorat. Concretament, a 

continuació es presentarà l’obertura més tancada. 

Es preveu que aquesta activitat duraria aproximadament dues sessionss. La 

segona part de la segona sessió es podria completar amb la resta d’informació 

que es cregui convenient que els alumnes haurien de saber sobre l’aparell 

excretor.  

Guió de l’alumne  

Es troba a l’apartat d’annexes. 

Continguts conceptuals ap excretor  

Molts dels continguts conceptuals sobre l’aparell excretor ja s’haurien vist 

durant el desenvolupament de la petita investigació, ja sigui mitjançant la part 

inicial introductòria, o part final de conclusions. 

No obstant, caldria afegir un poc més d’informació. Es podria retornar a 

l’esquema inicial i començar per la funció de l’aparell excretor, relacionant-lo 

amb l’aparell digestiu i circulatori. Seria un bon moment per recordar la relació 

que s’ha posat de manifest durant l’activitat. Després, es podria passar a 

l’anatomia i veure dues pinzellades dels ronyons i vies urinàries. Aprofitar quan 

es tracta el ronyó per explicar-ne la fisiologia a nivell del nefrons (filtració i 

reabsorció). També es podria recórrer a la pràctica mencionant quines 

substàncies s’ha vist que es filtren i reabsorbeixen completa o parcialment i el 

motiu. A més, es podria citar el fetge com a òrgan excretor de toxines i 

productes de degradació.  

Finalment, com a la resta d’apartats, es podria ampliar els continguts 

conceptuals amb curiositats, com puguin ser els càlculs renals, diàlisi, cistitis o 

insuficiència renal. 
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3.5. ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT I 

APRENENTATGE  

L’avaluació de l’ensenyament cal que sigui considerada com una estratègia 

amb un important caràcter regulador dels processos educatius (Sanmartí, 

2007). No només s’ha d’entendre l’avaluació com el procés que pretén 

exclusivament obtenir informació sobre l’aprenentatge dels estudiants per 

poder prendre mesures per aquells alumnes que necessitin reforç; també cal 

que l’avaluació orienti sobre com adaptar i modificar els programes 

d’ensenyament amb la finalitat de millorar els resultats educatius (Banet, 2008). 

És important que els professors avaluïn el desenvolupament de la planificació 

que s’ha fet, podent així retroalimentar la pràctica educativa (Banet, 2008). 

Aquesta proposta didàctica no conté una unitat didàctica en sí, sinó que es 

tracta d’un nou enfocament basat en dos pilars fonamentals i amb un seguit 

d’activitats orientatives innovadores que entren en concordança amb els dos 

pilars. Per això, l’avaluació no es troba enfocada a les activitats en sí, sinó a 

l’èxit del nou enfocament en general. No obstant, ja que el disseny de la petita 

investigació és més complex, sí que s’ha fet complet i incorporat diferents 

mostres d’avaluacions (autoavaluació, coavaluació, avaluació de l’activitat i 

avaluació per part del professorat) que podrien ser extrapolades (i lleugerament 

modificades si calgués) a la resta d’activitats.  

Per avaluar aquest enfocament es fa una proposta de dues parts. En primer 

lloc, passar a una mostra d’alumnes de 3r i 4t d’ESO un qüestionari molt similar 

al que s’ha exposat al llarg d’aquest TFM. Tenir els resultats del qüestionari 

previ a l’aplicació d’aquest enfocament serà molt útil per comparar-los amb els 

resultats un cop aplicada la proposta. És per això que, des del meu punt de 

vista, caldria utilitzar les mateixes preguntes, tot i que no hi hauria cap 

problema en introduir petites millores d’expressió o contingut. Un cop realitzat 

el qüestionari a la nova mostra, es podria analitzar les preguntes i determinar si 

s’ha aconseguit produir el canvi cognitiu que es pretenia, arrelant la visió global 

i integradora. Així, aquests resultats serien un indici de si s’ha assolit el primer 

pilar o no, és a dir, si mitjançant aquest nou enfocament els alumnes han tengut 

més facilitats per entendre i assimilar els processos de nutrició. 
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En segon lloc, per avaluar l’èxit del segon pilar, i conèixer si les activitats 

proposades han permès motivar l’alumnat i augmentar el seu interès pel cos 

humà, crec que seria útil dissenyar un segon qüestionari amb preguntes 

similars a “l’avaluació de l’activitat” de la petita investigació, on se’ls demanés 

directament la seva sincera opinió sobre l’enfocament didàctic. 
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4. Conclusions 

 

1. La revisió del currículum ha posat de manifest la necessitat d’impartir 

molt de continguts amb un temps limitat durant l’etapa secundària 

obligatòria, suggerint l’escassa dedicació que se li pot invertir a la 

didàctica dels processos de nutrició humana. 

 

2. La revisió de la bibliografia vinculada al coneixement dels alumnes sobre 

els processos de nutrició un cop finalitzen l’etapa secundària obligatòria 

ha demostrat l’abundància de concepcions errònies com a resultat de la 

percepció sensorial, creences familiars i socials, establiment d’analogies 

i formació acadèmica simplificada o insuficient, sent-ne el darrer el punt 

millorable des de l’àmbit educatiu.  

 

3. La revisió de la bibliografia ha indicat que molts dels alumnes que 

finalitzen l’educació secundària obligatòria presenten greus conflictes 

cognitius respecte dels processos de nutrició, dels quals destaquen: 

connexions anatòmiques inexistents, desconeixement de les necessitats 

nutritives i d’oxigen de les cèl·lules, limitació de la respiració a la 

ventilació pulmonar, desconeixement dels components de la sang, així 

com també de la diferència entre orina i femta.  

 

4. Els resultats de la revisió bibliogràfica han permès l’elaboració d’una 

sèrie d’hipòtesis molt clares, així com també el disseny d’un qüestionari 

específic amb objectius molt concrets per tal de poder identificar 

directament les principals dificultats presents en l’aprenentatge dels 

processos de nutrició.  

 

5. Els resultats del qüestionari específic entren en concordança amb la 

bibliografia consultada, corroborant els principals errors conceptuals, just 

esmentats anteriorment, quant als processos de nutrició. 
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6. La proposta del present TFM conté un nou enfocament per a la didàctica 

dels processos de nutrició que es considera viable ja que en el seu 

disseny s’han pres en consideració les orientacions i contingut curricular, 

la bibliografia consultada, els resultats del qüestionari específic, el nivell 

de desenvolupament cognitiu dels alumnes i la diversitat dins les aules.  

 

7. La proposta del present TFM conté un nou enfocament que es considera 

útil per millorar la didàctica dels processos de nutrició ja que radica en la 

conversió dels dos principals punts febles en punts forts.  

 

8. Davant la demostrada manca d’assimilació dels conceptes de nutrició 

humana es proposa un enfocament global i integrador on s’interelacionin 

els processos, facilitant-ne la seva comprensió. 

 

9. Davant la desmotivació de l’alumnat, es proposa un seguit d’activitats 

innovadores i motivadores, dissenyades a partir de l’ús d’instruments de 

mesura de les constants vitals, les quals captaran l’atenció dels joves i 

els faran sentir més partícips en el procés d’aprenentatge.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Tot i que l’extensió pugui semblar més de 50 pàgines, descomptant l’índex i les 

pàgines destinades a gràfics, no s’arriba al límit.  
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ANNEX 1. Qüestionari específic 
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QÜESTIONARI PROCESSOS DE NUTRICIÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola company! El qüestionari que et present forma part del meu Treball de fi de 

Màster. Durant aquest he de fer una recerca dels coneixements que teniu els 

alumnes que esteis acabant l’etapa d’educació secundària obligatòria sobre els 

processos de nutrició. Després, analitzaré la informació que reculli amb aquests 

qüestionaris i en dissenyaré una proposta didàctica per tal de millorar la 

metodologia que s’utilitza actualment.  

Per això, és molt important per a mi, saber el que VOSALTRES coneixeu sobre els 

processos de nutrició i te demanaré que siguis completament SINCER/A. No et 

preocupis si hi ha preguntes que no saps, no passa res.  

Recorda que no has d’escriure el teu nom, és ANÒNIM, ningú sabrà que aquestes 

són les teves respostes!! 

MOLTES GRÀCIES per la vostra col·laboració!! 

 

1. Quin recorregut creus que fan un tros de pa 

per l’aparell digestiu des del moment que ens 

ho ficam a la boca fins que surt? Dibuixa’n els 

òrgans per on passa esquemàticament i 

afegeix-hi fletxes que indiquin el moviment. 

COM SURT 

I quan bevem un tassó d’aigua? Quin 

recorregut fa fins a sortir del cos? Dibuixa 

els òrgans i afegeix fletxes que indiquin la 

direcció.   
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3. Dóna la teva opinió sobre el grau de participació dels òrgans o estructures següents en l’aparell 

excretor. 

 Molt  Bastant  Poc Gens 
No sé / no 

contest 

Fetge      

Ronyons      

Venes i artèries      

Uretra      

Anus      

Bufeta      

Intestí prim      

Nexe d’unió intestí-bufeta      

Urèters      
 

4. Dóna la teva opinió sobre l’origen de l’orina. L’orina es forma a partir de...  

 
Totalment 

d’acord 
D’acord 

En 
desacord 

Totalment 
en 

desacord 

No sé / no 
contest 

La filtració dels aliments líquids que bevem 
(aigua, sucs, llet, etc) 

 
    

La filtració de la part líquida que en resulta 
després de la digestió de tots els aliments 

 
    

La filtració de la sang      

La filtració de totes les substàncies líquides 
del cos que no necessitam (saliva, sucs 
gàstrics, etc) 

 
    

 

I l’aire que expiram, d’on ve? Dibuixa’n el 

recorregut des del seu inici fins al seu final, 

i també afegeix fletxetes.  

2. Quin recorregut segueix l’aire que inspiram 

per l’aparell respiratori a partir del 

moment que passa pel nas o la boca? 

Dibuixa per on passa i afegeix fletxes que 

indiquin el recorregut fins al destí final.  
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5. Tots sabem que necessitam beure aigua, però... per què? Indica el teu grau d’acord o desacord 

amb les següents afirmacions: 

 
Totalment 

d’acord 
D’acord 

En 
desacord 

Totalment 
en 

desacord 

No sé / no 
contest 

L’aigua és necessària ja que intervé en 
reaccions del metabolisme. 

     

Entre d’altres coses, l’aigua ens dóna 
energia. 

     

Bàsicament, la principal funció de l’aigua és 
calmar la set, sobretot quan fa calor o 
s’està fent exercici. 

     

L’aigua és imprescindible ja que la seva 
funció és sobretot ajudar a la digestió, 
facilitant el descens dels aliments cap a 
l’estómac.  

     

L’aigua serveix de medi per als processos 
que es donen dins les cèl·lules. 

     

L’aigua ajuda a regular la temperatura 
corporal. 

     

 

6. Quines diferències creus que hi ha entre els residus expulsats per l’orina i els de la femta? 

 

 

 

7. Referent al aparell circulatori... Què transporta la sang? 

 

 

 

  

8. Què expulsam en 

cada exhalació? 

D’on prové? 
El destí final de l’oxigen és 

.............................................. 

 

 

 

Per què és necessari expulsar-ho? 

 

El destí final dels nutrients és 

................................................ 
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9. Tots ens hem adonat de que quan correm respiram més ràpid. Dóna la teva opinió sobre la causa 

d’aquesta acceleració de la respiració. 

 
Totalment 

d’acord 
D’acord En desacord 

Totalment en 
desacord 

No sé, no 
contest 

Perquè els nostres pulmons necessiten 
més oxigen 

     

Perquè alguns dels nostres òrgans 
necessiten més oxigen 

     

Perquè la nostra sang circula més aviat i 
necessita més oxigen  

     

 

10. Dóna la teva opinió sobre el grau d’absorció dels nutrients que es produeix a cadascuna d’aquestes zones:  

 Molt Bastant Poc Gens 
No sé, no 
contest 

Boca      

Estómac      

Intestins      

Pàncrees      

Fetge      
 

11. Indica el grau d’oxigen i nutrients que necessiten els següents òrgans per funcionar correctament:  

 
      

Nutr Oxi Nutr Oxi Nutr Oxi Nutr Oxi Nutr Oxi Nutr Oxi 

Molt             

Poc             

Gens             

No sé, no 

contest 

            

 

 

     

Nutr Oxi Nutr Oxi Nutr Oxi Nutr Oxi Nutr Oxi 

Molt           

Poc           

Gens           

No sé, no 

contest 
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ANNEX 2. Objectius concrets de cada 
una de les preguntes que formen el 

qüestionari 
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Les dues primeres preguntes presenten el mateix format i el seu objectiu es 

recollir informació sobre els coneixements d’anatomia i fisiologia que tenen els 

alumnes a partir d’un dibuix que hauran de realitzar ells mateixos sobre una 

silueta completament buida. Concretament, la primera pretén fer-ho de l’aparell 

digestiu, però posant especial esment a la concepció que tenen els alumnes del 

recorregut que faria un tros de pa i el d’un tassó d’aigua. Un dels principals 

errors dels joves que acaben l’ESO és pensar que ambdós recorreguts són 

diferents i vincular els aliments líquids amb l’orina i els sòlids amb la femta. 

També solen confondre faringe i laringe, alterar l’ordre dels intestins i connectar 

el fetge i pàncrees amb l’estómac. Es prendrà en consideració les diferències 

que han dibuixat entre els dos recorreguts, els òrgans que apareixen i les 

connexions entre ells, així com la disposició espacial.  Alguns subjectes 

d’estudis previs, tot i relacionar l’orina com a producte d’excreció i relacionar-ho 

amb els ronyons, ho vinculen directament amb l’aigua ingerida mitjançant 

connexions directes entre estómac i/o intestí amb el sistema excretor renal.  

Aquest raonament estaria vinculat al desconeixement de les funcions de l’aigua 

dins l’organisme. En aquest desconeixement és on radicarà precisament la 

quinta pregunta 

La diana de la segona pregunta és l’aparell respiratori, però aquest cop posant 

atenció a les diferències entre la concepció de la inspiració i de l’expiració. 

Alguns alumnes no reconeixen el destí final de l’oxigen i origen del diòxid de 

carboni, per això, s’esperaria que no fessin menció de la respiració tissular ni 

cel·lular. En aquest cas, es valoraran també les semblances i/o diferències 

entre els dos recorreguts, els òrgans, disposició espacial i relacions que hi han 

dibuixat i l’origen del diòxid de carboni i destí de l’oxigen. La connexió de 

l’aparell respiratori amb el circulatori demostraria una clara comprensió de la 

fisiologia a aquest nivell.  

La tercera pregunta està orientada cap a l’aparell excretor. Mitjançant un 

pregunta de resposta graduada (des de molt a gens, incloent l’opció de “no 

sé/no contest”) es demana la seva opinió sobre el grau de participació d’un 

llistat d’òrgans o estructures en l’aparell excretor. Entre les possibles respostes 

s’han inclòs els elements del sistema excretor, però també alguns d’altres 

aliens, com ara l’anus, l’intestí prim o el nexe d’unió intestí-bufeta.  
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La quarta pregunta continua fent referència a l’aparell excretor, però a aquest 

cas es demana per la seva funció. També es tracta d’una pregunta de resposta 

graduada, des de totalment d’acord a totalment en desacord, incloent també 

l’opció de no sé/no contest. Concretament, es demana com es forma l’orina i es 

proposen quatre possibilitats. Com s’ha comentat anteriorment, en 

concordança en la primera pregunta, molts d’alumnes pensen que l’aigua es 

excretada directament així com la bevem, i relacionen l’orina amb les 

substàncies líquides.  

La quinta pregunta es troba relacionada amb la segona i la quarta. Mitjançant 

aquesta pregunta graduada i de múltiple resposta, des de totalment d’acord a 

totalment es desacord, es demana directament quines són les funcions de 

l’aigua.  

La sexta pregunta és oberta i el seu objectiu és identifica quines diferències 

reconeixen els alumnes entre els residus expulsats per l’orina i els de la femta. 

La justificació d’aquest apartat és el desconeixement que presenten molts 

alumnes quant a que els residus del sistema excretor provenen de l’interior del 

cos, metabolisme, mentre que els del sistema digestiu són aquells que no han 

arribat a ser absorbits.  

La sèptima pregunta també es de resposta oberta i està dirigida cap als 

components que transporta la sang. Així, s’espera poder conèixer les relacions 

que els alumnes estableixen entre el sistema circulatori, respiratori i excretor. 

L’octava pregunta pretén reforçar la resposta de la segona. Es recomana la 

convergència d’objectius mitjançant diferents preguntes per tal d’assegurar-ne 

la validesa. Per això, com que pens que segurament davant la segona pregunta 

els subjectes dibuixaran directament el típic esquema de pulmons, tràquea, 

faringe, laringe i boca, he pensat que seria millor tornar a fer èmfasi en la 

procedència del diòxid de carboni i la importància d’expulsar-lo mitjançant tres 

breus preguntes obertes. El darrer apartat d’aquesta mateixa pregunta, també 

obert, demana directament quin és el destí final de l’oxigen i dels nutrients.  

La següent pregunta, la novena, és graduada (des de totalment d’acord a 

totalment en desacord) i de múltiple resposta per tal de conèixer a quina causa 
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atribueixen l’acceleració de la respiració quan correm, si a les necessitats dels 

pulmons, òrgans o de la sang. D’aquesta manera es podrà indagar en la 

concepció que tenen sobre la funció de la respiració.  

La desena pregunta es centra en les zones del nostre cos on es produeix 

l’absorció dels nutrients. Es proposen 5 opcions i a cada una li han d’atorgar un 

paràmetre de l’escala graduada, des de molt a gens, segons considerin que a 

aquella regió s’hi produeix absorció o no. 

La darrer pregunta, l’onzena conté 11 dibuixos i se’ls demana que encerclin 

aquells que requereixen oxigen i/o nutrients per funcionar correctament. S’ha 

considerat oportuna aquesta pregunta per esbrinar si, d’acord amb la 

bibliografia consultada, els alumnes pensen que la sang no arriba a tots els 

òrgans ja que alguns, com els ossos, estómac o ronyons no en necessiten 

perquè no són estructures vives.  
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ANNEX 3. Concreció dels nivells de 
resposta de les preguntes obertes 
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Com s’ha comentat anteriorment, aquest qüestionari està format per diferents 

tipus de preguntes: en algunes cal dibuixar, d’altres completar la frase, 

encerclar l’opció correcta, marcar amb creus, elegir el valor que considerin 

oportú d’una escala graduada, o redactar respostes obertes.  

En el cas de les preguntes tancades, per poder-ne treure conclusions caldrà 

analitzar la freqüència de cada una de les respostes. Per altra part,  per facilitar 

l’extracció d’informació a partir de les preguntes obertes, caldrà establir una 

sèrie de nivells de resposta. Tenint en compte que les preguntes obertes són la 

1a, 2a, 6a, 7a i 8a, els seus respectius nivells de resposta són els següents: 

Nivell Resposta a la primera pregunta 

0 
Pràcticament només dibuixa la boca, estómac i anus. En el cas de l’aigua, es tracta 

d’un tub que connecta boca i uretra. 

1 

Dibuixa alguns dels òrgans que formen l’aparell digestiu (boca, faringe, esòfag, 

estómac, intestins, anus, per exemple) però s’oblida de bastants altres (glàndules 

salivals, vesícula biliar, pàncrees i fetge, per exemple). Dibuixa l’aparell digestiu per 

ambdós casos, pa i aigua. En el segon dibuix, no inclou el sistema excretor, o bé 

dibuixa l’excretor però no el digestiu. 

2 

Dibuixa pràcticament tots els òrgans que formen l’aparell digestiu, però alguns pocs 

no es troben connectats correctament o algunes de les connexions no són reals 

(amb el sistema excretor) 

3 

Dibuixa tots els òrgans que formen l’aparell digestiu, amb l’ordre corresponent i les 

respectives connexions que existeixen. No s’ha oblidat les fletxes i estan ben 

orientades. 
 

Nivell Resposta a la segona pregunta 

0 Els dos dibuixos, o un d’ells, estan en blanc. 

1 
Només dibuixa unes poques parts de manera esquemàtica, com ara el nas/boca, 

laringe, tràquea i pulmons.   

2 

Dibuixa la majoria de les parts, oblidant-se només, per exemple, els bronquis o 

bronquíols. O bé, dibuixa poques parts però reconeix que es dirigeix cap a tot el 

cos. O bé, dibuixa poques parts però al manco el recorregut de les fletxes és el 

correcte.  

3 

Dibuixa totes les parts de l’aparell respiratori (foses nasals/boca, faringe, laringe, 

esòfag, tràquea, pulmons, bronquis, bronquíols, alvèols pulmonars) i, a més, 

afegeix que l’aire que inspiram es dirigeix a les cèl·lules i el que expiram, en prové, i 

en dibuixa algunes fletxes correctament. 
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Nivell Resposta a la sèptima pregunta 

0 Resposta en blanc o il·lògica.  

1 
Només identifica algun component de la sang, per exemple, cèl·lules, oxigen o 

nutrients. 

2 
Reconeix dos dels components de la sang, per exemple cèl·lules sanguínies i 

oxigen, o diòxid de carboni i nutrients, etc. 

3 

Té en compte que la sang com a mínim tres components. Per exemple, cèl·lules 

sanguínies, oxigen i diòxid de carboni, o bé cèl·lules, nutrients i substàncies de 

rebuig (acceptarem plasma com un component més). 

 

Nivell Resposta a l’octava pregunta 

0 

Considera que en cada exhalació s’elimina aire que prové dels pulmons i que és 

necessari expulsar-lo per poder-lo agafar de nou sense que els pulmons explotin, 

per exemple. No identifica el destí final de nutrients i cèl·lules. Una o més respostes 

en blanc. 

1 

Reconeix que en cada exhalació s’allibera aire amb un alt contingut de diòxid de 

carboni, que prové dels pulmons i que es necessari expulsar-lo per poder respirar 

un altre pic. N’endevina 1 de les 3. No identifica el destí final de nutrients i cèl·lules, 

i menciona, per exemple, els pulmons. 

2 Sap que en cada exhalació s’allibera aire amb diòxid de carboni, provinent del 

Nivell Resposta a la sexta pregunta 

0 Resposta en blanc o il·lògica. 

1 
Només és conscient de la diferència pel que fa a l’estat de la matèria o a la regió 

per on s’expulsen. 

2 

Totes les respostes intermitges entre el nivell 1 i el 3. Per exemple 

- “ els residus de l’orina provenen de totes les restes líquides, mentre que la 

femta és el que sobra dels aliments que ingerim”. 

- “per l’orina s’expulsen els líquids i per la femta la resta de menjar que no és 

necessari o que sobra pel nostre cos” 

- “els residus de l’orina són líquids mentre que la femta és sòlida. L’orina és 

el resultat de la filtració de la sang”. 

3 

És conscient de que els residus sòlids són aquells que no han arribat a ser 

absorbits i són directament expulsat a través de l’anus (diríem que no han entrat a 

l’interior del cos), mentre que l’orina conté els residus provinents del metabolisme 

cel·lular (de l’interior del cos). 
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metabolisme cel·lular i que és necessari expulsar-lo per poder inspirar aire nou // o 

bé que en cada exhalació s’allibera aire amb diòxid de carboni, que es tòxic i prové 

dels pulmons. És a dir, n’endevina 2 de 3. Reconeix que el destí final dels nutrients i 

oxigen són les cèl·lules. 

3 

Reconeix que en cada exhalació s’expulsa aire amb un alt contingut de diòxid de 

carboni i vapor d’aigua. El diòxid de carboni es produeix com a residu del 

metabolisme cel·lular i  és necessari eliminar-lo perquè es tòxic. 
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ANNEX 4. Mostra representativa 
dels diferents nivells estipulats per a 

les preguntes obertes del qüestionari 
específic 
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PREGUNTA 1 

Nivell 0: 

 

Nivell 1: 

 

Nivell 2: 
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PREGUNTA 2 

Nivell 0: 

 

Nivell 1: 

 

Nivell 2: 

 

Nivell 3: 
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ANNEX 5. Guió per a l’alumnat 
amb totes les activitats proposades  
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APARELL RESPIRATORI 

1. Espiròmetre 

L’espirometria medeix el volum d’aire que es 

mobilitza amb la respiració, però, a més, 

introdueix l’element “temps” per tal de valorar la 

velocitat amb la que es mou aquest volum aeri 

durant un esforç d’espiració forçada. Amb el 

temps s’ha aconseguit desenvolupar espiròmetres 

portàtils electrònics, de fàcil ús i rapidesa de les proves. 

L’espiròmetre és molt utilitzat per esportistes d’elit i bussejadors per tal de 

determinar la funció dels seus pulmons. Entre les indicacions de la espirometria 

també es troben el diagnòstic, monitoreig per avaluar graus d’incapacitat o de 

trastorns, valoració de la resposta terapèutica després de la utilització de 

diferents fàrmacs o estudis epidemiològics i obtenció de valors normals i de 

referència. 

El volum tidal és el volum de respiració pulmonar habitual, sense forçar i s’obté 

a partir del volum d’aire expulsat en una respiració rutinària.  

El volum de reserva espiratòria és el màxim volum que es pot espirar 

forçadament, exercint pressió als músculs intercostals, diafragma, abdominals i 

accessoris, després d’una inspiració normal i restant-li el volum tidal. És a dir, 

representa el volum d’aire que ens queda als pulmons quan hem alliberat el 

volum tidal. 

El volum de reserva inspiratòria fa referència a la diferència entre el volum 

màxim que la nostra capacitat pulmonar ens permet captar i el volum tidal.  

Les capacitats pulmonars representen la suma de dos o més volums 

pulmonars. Per exemple, la capacitat vital és el volum màxim d’aire que pot ser 

exhalat després d’una inspiració forçada i s’obté a partir de la suma del volum 

tidal, el volum de reserva inspiratòria i el volum de reserva expiratòria.  
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Fig X... 

 

2. Conflicte cognitiu 

- Quin recorregut segueix l’aire des de que entra pel nas/boca fins a que 

torna sortir? Pots ajudar-te de l’esquema inicial.  

 

- Quines parts coneixes de l’aparell respiratori? 

- Quina funció té cadascuna d’aquestes parts? 

- Si et diuen que la respiració consta de dos processos: ventilació i 

intercanvi gasós, què et suggereix que indica cada un d’ells? 

- Quin volum d’aire creus que caben dins els teus pulmons en una 

inspiració normal? I en una inspiració forçada? 

- Te pareix que els pulmons es buiden completament després d’una 

espiració? Per què? 

VC: volum tidal 

VRI: volum reserva inspiratori 

VRE: volum reserva espiratori 

VR: volum residual 

CPT: capacitat pulmonar total 
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3. Base d’orientació per a mesurar els diferents volums 

*Per mesurar volum de ventilació pulmonar (o volum tidal) i la freqüència 

respiratòria: 

1. El subjecte s’ha de relaxar 

2. Tapar-se el nas i respirar normalment 8 inspiracions i espiracions 

normals 

3. Després d’una inspiració normal col·locar-se el tub a la boca per fer una 

espiració normal 

4. Repetir les tres primeres passes 5 vegades per fer la mitjana, que serà 

el volum tidal en repòs 

5. Anotar el temps (en segons) utilitzat per fer aquestes 5 respiracions 

6. Calcular la freqüència respiratòria (nº inspiracions/minut). Per fer-ho 

caldrà dividir 300 pel nombre de segons requerits per fer les 5 

inspiracions. 

7. Calcular el volum ventilatori minut (quantitat d’aire que es mou dins el 

sistema respiratori per unitat de temps): multiplicar el volum tidal per la 

freqüència ventilatòri 

*Per mesurar el volum de reserva espiratòria: 

1. Realitzar 5 respiracions normals 

2. Després de la quinta inspiració normal, col·locar-se el tub a la boca i 

exhalar tant d’aire com sigui possible 

3. Restar el volum tidal a aquesta resultat obtingut, per tal d’aconseguir el 

volum de reserva inspiratòria 

*Per tal de mesurar el volum de reserva inspiratòria 

1. Realitzar 5 respiracions normals amb el nas tapat 

2. Col·locar-se el tub a la toca i inhalar tant d’aire com sigui possible 

3. Anotar el resultat i restar-li el volum tidal, per tal d’aconseguir el volum 

de reserva inspiratòria. 
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*Per tal de mesurar la capacitat vital 

1. Sumar les tres mesures anteriors: volum tidal + volum reserva 

inspiratòria + volum reserva espiratòria 

 

4. Mesura  

Per parelles i seguint la base d’orientació corresponent, durien a terme la 

mesura dels volums citats anteriorment. 

 

5. Resultats i conclusions 

o Quin ha estat el teu volum tidal? 

o I el volum de reserva espiratòria? I inspiratòria? 

o Així doncs, quina és la teva capacitat vital?  

o Són els teus valors normals? Comprova-ho utilitzant alguna font 

d’informació. 

o Què és el volum residual? A quin valor correspon normalment? 

o De quins factor creus que depèn que una persona tengui major o 

menor capacitat pulmonar? 

**Ajuda útil per qui la necessiti sobre els valors normals 

- Volum de ventilació pulmonar o volum tidal: és de l’orde de 400 o 500 ml 

en repòs, lleugerament inferior a les dones. Pot estar incrementat en 

individus atlètics i augmenta consierablement duant l’exercici- És major 

en funció de la complexió. 

- Volum de reserva inspiratòria: en individus adults joves és 

d’aproximadament 3000mL. 

- Volum de reserva espiratòria: en adults joves es troba al voltant de 

1100ml 

- Volum residual: no es pot mesurar amb l’espiròmetre, és la quanitat 

d’aire que queda als pulmons després d’una espiració forçada. En 

individus adults joves és d’aproximadament 1200mL en homes i 900 en 

dones. 
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APARELL CIRCULATORI 

1. Manòmetre  

L’esfigmomanòmetre, també conegut com 

a manòmetre o tensiòmetre, és un 

instrument mèdic utilitzat per a mesurar de 

manera no invasiva la pressió arterial. 

L’auscultació (reconeixement de sons del 

flux sanguini) permet reconèixer tant la 

pressió sistòlica com diastòlica. Està format 

per un braçalet inflable, un manòmetre i un estetoscopi que permet auscultar de 

forma clara l’interval entre els sons de Korotkoff. Així com el braçalet s’infla, 

oprimeix l’artèria humeral i atura el flux de sang cap a l’avantbranç. Quan es va 

desinflant, la sang pot retornar a circular amb normalitat.  

Els esfigmomanòmetres digitals faciliten la mesura de la pressió arterial sense 

requerir específics coneixements de medicina ni sortir de casa.  

 

2. Conflicte cognitiu 

o A partir de l’esquema inicial, quines funcions diries que realitza 

l’aparell circulatori? 

o Quines parts coneixes de l’aparell circulatori? 

o Quins components transporta la sang? 

o Què significa que la padrina vagi a revisar-se la tensió arterial? 

 

3. Base d’orientació per mesurar la pressió sistòlica i la diastòlica.  

1. Situar el braçalet inflable, prèviament connectat a un manòmetre, 

enrotllat al braç. 

2. Dispoasr un estetoscopi o fonendoscopi sobre l’artèria humeral, a l’altura 

del colze 

3. Inflar el braçalet fins uns 200mm de mercuri. 
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4. Disminuir lentament la pressió exercida pel braçalet mitjançant una petita 

vàlvula d’escapament. 

5. Escoltar l’aparició dels renous de Korotkov. Quan ho facin, anotar la 

pressió. Aquesta és la pressió màxima o sistòlica. 

6. Seguir escoltant fins que desapareixin els renous de Korotkov. En fer-ho, 

anotar la pressió. Es tracta de la pressió mínima o diastòlica.  

 

4. Mesura 

Aquesta pràctica és molt senzilla ja que per parelles s’haurien de mirar la 

pressió arterial i anotar-ne els resultats. 

 

5. Resultats i conclusions 

o Quins resultats has obtinguts? 

o Cerca informació a Internet i comprova si aquests resultats es 

troben dins el rang esperat. 

o Què indiquen la màxima i la mínima? 

o I els renous de Korotkov, per què apareixen? 

** Ajuda útil per qui ho necessiti sobre els valors normals: La pressió sistòlica 

normal oscil·la entre 100 i 140mm de Hg, mentre que la diastòlica entre 60 i 90. 
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Fig X. Uso clínico de la 

pulsioiximetría. 

Referencia de bolsillo 

2010 (International 

COPD Coalition et al. 

2010) 

RELACIÓ APARELL CIRCULATORI I RESPIRATORI 

A1.  Pulsioxímetre 

El pulsioxímetre és un instrument que permet 

determinar el percentatge de saturació d’oxigen de 

la hemoglobina en sang arterial de manera no 

invasiva. Aquest aparell també indica la freqüència 

de pols. 

Per tal de poder assolir aquesta finalitat, cal 

disposar la pinça d’aquest instrument a una part 

translúcida del cos i que presenti un bon flux 

sanguini, com poden ser els dits o lòbuls de l’orella. 

El seu funcionament es basa en l’absorció de 

diferents longituds d’ona, vermella i infraroja. Un 

emissor irradia llum vermella i infraroja, de manera 

que aquesta passa a través del pacient abans de ser 

captada pel receptor. La llum que rebi depèn de la 

diferència d’absorció de l’hemoglobina oxigenada 

front a la desoxigenada. Així, s’analitza l’absorbància 

de cada longitud d’ona causada per la sang arterial, 

excloent-ne la resta de parts del cos que ha travessat 

la llum. Aquesta metodologia permet calcular la 

saturació d’oxigen en sang (National Health Service 

UK, 2009) 

 

2. Conflicte cognitiu 

- Quins components conté la sang? 

- Breument, quin recorregut segueix l’oxigen? 

- Tens qualque idea de com es transporta l’oxigen? 

- Què creus pot indicar la quantitat d’oxigen en sang? 
 

3. Base d’orientació  per a la utilització del pulsioxímetre  

1. Introduir el dit del pacient en el dispositiu per l’obertura de la zona corba, 

sense forçar l’obertura. 
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2. Assegurar-se de que l’extrem del dit es troba entre el feix de llum i el 

sensor. 

3. Pressionar el botó on/Selector. 

4. Mantenir el dit estable 

5. Les lectures de SpO2 (saturació de l’oxigen) i Pols apareixeran a la 

pantalla 

6. Anotar els resultats obtinguts 

 

4. Mesura 

Per parelles hauran de mirar-se les dues pressions arterials de cadascun 

mitjançant el manòmetre. 

 

5. Resultats i conclusions 

- Quin valor de saturació de l’oxigen has obtingut?  I pols? 

- Què representa la saturació de l’oxigen en sang (SpO2)? 

- Creus que aquest valor de saturació és normal? Si no ho fos, quines en 

podrien ser algunes de les causes? 

- Entens que aparell circulatori i respiratori estan relacionats? Com 

explicaries aquesta relació que s’estableix entre ambdós? 

 

Vos podeu ajudar de les dues guies següents: 

- Uso clínico de la pulsioximetría. Guia de bolsillo 2010 (COPD Coalition) 

- Manual de Usuario, CMS 50D Pulsioxímetro (HCM&C, 2009) 

 

** Ajuda útil per qui ho necessiti: Una de les limitacions que cal tenir en compte 

és que els pulsioxímetres poden sobreestimar la saturació d’oxigen, 

especialment en pacients amb pigmentació cutània obscura. En casos 

d’anèmia el valor de saturació de l’oxigen pot ser normal, tot i que 

l’administració d’oxigen als teixits sigui inadequada. Certs medicaments 

antiretrovirals també afecten a l’afinitat de l’oxigen per la hemoglobina. També 

és important tenir en compte que l’esmalt d’ungles, ungles postisses o brutor 
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poden desencadenar lectures baixes falses o absència de lectures 

(International COPD Coalition, 2010). 

 

B1. RCP 

Una de les principals causes de mort del món occidental són les malalties 

cardiovasculars. Tot i els avenços científics i tècnics en medicina, el pronòstic 

de la parada cardiorespiratòria no ha millorat significativament, sent-ne un dels 

principals motius la llarga espera entre el moment de la parada i l’inici de la 

reanimació. L’eficàcia de la reanimació és directament proporcional a 

l’entrenament rebut per la persona que realitza la reanimació i inversament 

proporcional al temps d’espera (Minguez et al., 2008)  

La parada cardiorespiratòria fa referència a l’aturada brusca i inesperada de la 

respiració i circulació espontàniament, de forma potencialment reversible 

(López-Herce et al., 2000). La reanimació 

cardiopulmonar és el conjunt de maniobres utilitzades 

per revertir aquesta situació, amb l’objectiu fonamental 

de recuperar les funcions cerebrals completes. Això 

s’aconsegueix substituint les funcions circulatòria i 

respiratòria sense cap material, només amb una tercera 

persona (Sánchez et al., 2005). 

 

2. Conflicte cognitiu  

- Saps que significa RCP? Sinó, atenent a les paraules que ho formen, 

què et suggereix reanimació cardiopulmonar? 

- Quan creus que és necessari realitzar-la? 

- Segur que has vist alguna pel·lícula on es faci el “boca a boca” 

(insuflacions). Per què deu servir? 

- I també segur que has vist alguna sèrie on es facin compressions a nivell 

toràcic. Quina creus que deu ser la seva finalitat? Perquè hi ha un ritme 

de comprensions orientatiu? 

- Per què s’ha d’anar alternant les ventilacions i les compressions? 
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3. Base d’orientació per a realitzar la RCP  

Cerca un protocol sobre quan i com realitzar les maniobres de RCP de manera 

correcte:  

**Link per qui necessiti ajuda: Salinas, S (2013). Soporte vital básico y 

avanzado en atención primaria 

 

4. RCP 

Depenent de la disponibilitat de temps i del material necessari, es podria 

demanar als alumnes que intentessin simular el protocol. 

 

5. Resultats i conclusions 

- Cerca informació per poder respondre correctament les 5 preguntes 

inicials.  

- Per tant, consumim tot l’oxigen que inspiram? Et sembla que pugui tenir 

alguna relació amb el volum residual que estudiàrem a l’activitat del 

tensiòmetre? 

- Així doncs, com explicaries als teus pares, i des del punt de vista 

fisiològic, la importància de la RCP després d’una parada 

cardiorespiratòria?  

**Paraules claus per qui necessiti ajuda: respiració, circulació, cervell, funcions 

vitals.  
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RELACIÓ ENTRE APARELL CIRCULATORI I DIGESTIU 

1. Glucòmetre 

 La determinació de la glicèmia es pot 

fer a través d’una mostra de sang 

venosa o sang capil·lar. Aquesta 

darrera és molt comuna entre diabètics 

ja que es tracta d’una tècnica simple, 

ràpida i fiable que permet conèixer la 

pròpia glicèmia a partir d’una petita 

mostra de sang. Es poden utilitzar cites 

o tires reactives que, quan entren en 

contacte amb la mostra, canvien de color segons el nivell de glucosa 

corresponent. A continuació es compara aquest color amb una escala 

proporcionada pel fabricant. Una altra manera és mitjançant un equip digital, el 

reflectòmetre, que permet obtenir una lectura més exacte de forma automàtica 

(Carrasco et al., 2007). 

 

2. Conflicte cognitiu 

- Quins components transporta la sang? 

- Què és la glucosa? D’on s’obté?  

- Quin recorregut faria un tros de pa des del moment en que entra per la 

boca fins al seu destí final? Anota’n esquemàticament les passes i 

òrgans.  
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- Coneixes algú que tengui diabetis? Saps quina és la causa de presentar 

aquesta malaltia? I les conseqüències? 

 

3. Base d’orientació  

Com que es tracta d’una activitat amb un procediment més complex que la 

resta d’activitats, se’ls donaria directament una base d’orientació concreta 

depenent del protocol de la casa comercial elegida pel glucòmetre. Així, se’ls 

facilitaria el document on es detalla com obtenir la mostra de sang mitjançant el 

dispositiu de punció, com aplicar la sang a la tira reactiva del glucòmetre, llegir 

els resultats, i desfer-se’n de les mostres i llancetes, així com també 

precaucions i recomanacions. Un exemple de protocol seria: 

“OneTouch UltraMini®. Sistema de supervisión de glucosa en la sangre. Guía 

del usuario (2009). Disponible a:  https://www.onetouch.com/sites/d7admin-

onetouch.jnj.com.professional/files/docfile/1391163359UltraMini_Sp_User_Guid

e.pdf. 

 

4. Mesura 

Aquesta activitat es tractaria de que els alumnes comprovessin els seus nivells 

de glucosa en sang per parelles, però de manera ordenada i sota la supervisió 

del professor. 

 

5. Resultats i conclusions 

- Quin resultat has obtingut quant a la teva glucèmia? 

- En dejú, es considera un valor de glucèmia normal quan es troba 

comprès entre 80 i 115mg/dl, mentre que després de menjades, sol 

ascendir entre 80 i 140mg/dl. Concorden els teus resultats amb aquestes 

dades? 

- Què pot significar una elevada concentració de glucosa en sang? 

- Què és la insulina i quina és la seva funció? 

- Quins factors afecten als canvis de glicèmia? 

https://www.onetouch.com/sites/d7admin-onetouch.jnj.com.professional/files/docfile/1391163359UltraMini_Sp_User_Guide.pdf
https://www.onetouch.com/sites/d7admin-onetouch.jnj.com.professional/files/docfile/1391163359UltraMini_Sp_User_Guide.pdf
https://www.onetouch.com/sites/d7admin-onetouch.jnj.com.professional/files/docfile/1391163359UltraMini_Sp_User_Guide.pdf
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- Com es converteix un tros de pa a glucosa? Quin d’aquests dos 

elements és un aliment i quin un nutrient? Quines semblances i 

diferències es presenten entre aliments i nutrients? 

- Així doncs, entens que aparell digestiu i circulatori estan relacionats? 

Com explicaries aquesta relació? 

 

**Ajuda útil per qui ho necessiti: 

La glucosa provinent dels aliments és el principal combustible que utilitzin les 

cèl·lules per obtenir energia i poder realitzar totes les funcions corresponents. 

Si la glucosa és insuficient o bé no pot ser captada per les cèl·lules, aquesta 

s’acumula a la sang. Aquesta augment dels nivells s’anomena hiperglicemia. 

Després de les menjades, es produeix l’absorció de glucosa a l’intestí i aquesta 

passa al torrent sanguini, així que es produeix un increment dels nivells 

normals. No obstant, el pàncrees sintetitza una hormona, la insulina, que 

permet regular aquestes variacions glucèmiques (Carrasco et al., 2007). En el 

cas de les persones amb diabetis, la manca d’insulina o la seva mala utilització 

impedeixen la regulació correcte de la glucosa en sang (Carrasco et al., 2007). 

  



91 
 

RELACIÓ ENTRE APARELL EXCRETOR, CIRCULATORI I DIGESTIU  

PETITA INVESTIGACIÓ: “QUÈ ME PASSA, DOCTOR?  
 

1. Introducció 

Per a aquesta activitat, vos convertireu en joves metges que just heu acabat la 

carrera. Sou dos amics que voleu montar una consulta privada i heu decidit que 

tots els casos els dureu entre tots dos, és a dir, que sempre treballareu junts ja 

que “quatre ulls hi veuen més que dos”. 

Abans de que arribin els pacients decidiu posar en comú entre tots dos el que 

recordau respecte a la nutrició, concretament pel que fa a l’excreció. Comentau 

i elaborau una breu resposta quant a: 

- Què significa excreció? 

 

- Excreció i excrements estan relacionats? Quines semblances i 

diferències presenten? 

 

- Quins òrgans formen l’aparell excretor? 

 

- Quins components formen l’orina?  

 

- Com es forma l’orina? 

 

- Per a que serveixen els anàlisis d’orina? Quina informació poden 

donar? 

 

 

- Quina diferència hi ha entre el que s’analitza mitjançant els anàlisis 

d’orina i els de femta? 
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Ja fa molt de temps que és ben sabut que les propietats físiques i químiques de l’orina 

constitueixen indicadors importants de l’estat de salut. Per això, s’analitzen diferents 

aspectes com el color, l’aspecte, la densitat, el pH, els components químics (sobretot 

proteïnes, glucosa, cetones, sang) i microscòpics.  

Els _______________________ són els òrgans responsables del manteniment de la homeòstasis, 

englobant la regulació dels líquids corporals, de l’equilibri àcid-base, de l’equilibri 

electrolític, manteniment de la pressió arterial i l’excreció dels productes de rebuig. 

La formació de l’orina comprèn els processos de filtració de __________________________, reabsorció 

de substàncies essencials, incloent l’aigua, i secreció tubular de certes substàncies. 

Després de la seva formació al ronyó, l’orina passa per l’____________________________ dirigint-se 

cap a la _________________________, on s’emmagatzemarà fins l’hora de ser expulsada a través de 

la _________________________________. 

El _________________________ és la unitat funcional del ronyó, format pel _____________________, que és una 

xarxa capil·lar, i un llarg _____________________. El _________________________ és una xarxa capil·lar formada 

per milers d’arterioles molt petites que provenen de la ramificació de l’________________________ 

renal. A mesura que la sang passa a través del glomèrul, una gran porció d’aigua, 

clorur sòdic, bicarbonat potassi, calci, aminoàcids, fosfats, proteïnes, glucosa i altres 

substàncies necessàries per l’organisme són reabsorbides retornant al torrent 

sanguini. 

 

 

 

Ui, vos n’heu adonat compte de que hi ha certs aspectes que no els sabeu amb 

precisió. Per això, decidiu recercar entre els apunts de la carrera. Però... es 

troben incomplets. Intentau, entre els dos, completar-los. 
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La primera setmana de feina teniu quatre clients a la consulta que vos 

comenten els següents casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

Tot i que per resoldre aquests casos podríeu realitzar varietat i multitud de 

proves, aquesta setmana vos centrareu en començar els diagnòstics mitjançant 

proves d’orina. De cada mostra d’orina decidiu que analitzareu la presència 

dels següents components: glucosa, sang, cossos cetònics, TCH i proteïnes. 

Sabeu que heu de realitzar l’anàlisi d’orina dels quatre pacients. Abans de res, 

tornau a treure els apunts de la carrera i comprovau el que n’aprenguéreu 

sobre aquesta tècnica. 

  

Finalment, na Mireia és al·lota de 35 anys que fa temps que desitja quedar-se 

embarassada, però no ho aconsegueix. Decideix acudir a la vostra consulta 

per veure si al final ho ha aconseguit, i, si no és així, per saber si té algun 

problema de salut que li ho impedeixi.  

 

N’Albert és un padrí de 92 anys que un pic cada dues setmanes va a la unitat 

sanitària a mirar-se la tensió arterial i pesar-se. El seu net l’ha convençut de 

venir a la vostra consulta perquè se n’ha adonat de que l’orina del seu padrí 

presenta una coloració estranya. 

Na Júlia és una dona de 31 anys molt sana, li agrada cuidar la seva salut 

menjant bé i fent molt d’exercici. A més, s’intenta realitzar revisions mèdiques 

periòdicament ja que alguns dels seus antecedents han petit càncers de pit i 

ovaris. 

En Joan és un jove de 18 anys que va acompanyat de la seva mare. Aquesta 

vos explica que en Joan darrerament quasi no està dins ca seva. Passa el dia 

amb un grup de nous amics que ha fet i durant els dos darrers mesos ha 

perdut molt de pes de manera brusca. Per això, la seva mare espera que 

pogueu tranquil·litzar-la explicant-li que li passa.  
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Per a dur a terme la part química dels anàlisis d’orina, normalment s’utilitzen 

tires reactives, que són bandes de plàstic amb petits adhesius els quals contenen 

______________________________ per a reaccions específiques. La prova és molt senzilla, ja que cal 

submergir la tira dins la _______________________ i després comparar el __________________________ 

resultant amb la carta de colors proporcionada pel fabricant. És important 

mantenir les tires en bon estat (evitar exposar-les a medis humits, amb llum 

directe del sol, calor ni substàncies volàtils) ja que d’elles en depenen els 

resultats. També és important no tocar la zona reactiva de cada tira. 

 
 

 

2. Objectius 

S’espera una resposta similar a: 

- Analitzar diferents aspectes (sang, glucosa, proteïnes, TCH, cossos 

cetònics) de mostres d’orina corresponents a diversos pacients. 

- Determinar l’estat patològic dels pacients a partir dels resultats i 

consultes bibliogràfiques  

 

*Paraules claus per qui necessiti reforç: orina, anàlisi, diagnòstic, pacient, 

embaràs, càncer,  

 

3. Material 

S’espera una resposta similar a la següent: 

- 4 mostres d’orina corresponents 

- Tires de reacció per detectar glucosa en orina 

- Tires reactives per detectar TCH en orina 

- Tires reactives per detectar sang en orina 

- Tires reactives per detectar cossos cetònics en orina 

- Tires reactives per detectar proteïnes en orina 

- Guants protectors 

- Pinces  

- Protocol del fabricant per a la catalogació del color 

*Paraules claus per qui necessiti reforç:tires reactives, orina, guants, protocols 
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4. Hipòtesis 

S’esperen respostes del tipus: 

- Els individus sans presentaran una orina amb components i valors 

normals, mentre que els individus amb algun problema de salut 

presentaran orines amb components i/o valors anormals.  

- L’orina de na Júlia pot ser sigui normal, ja que és una al·lota que se 

cuida molt 

- N’Albert és un home bastant major, així que és probable que la seva 

orina presenti components estranys. 

- En Joan segurament tengui algun problema de salut que pot ser es 

posi de manifest a través de l’anàlisi d’orina, detectant-hi a aquesta 

algun valor alterat.  

- Na Mireia ha intentat quedar-se embarassada diferents cops, així que 

és probable que tengui algun problema que li ho dificulti. 

*Paraules clau per qui necessiti reforç: orina, component estrany, símptomes 

 

 

4. Disseny experimental  

Així que, mans a l’obra!  

Base d’orientació per a qui necessiti reforç: 

1. Introduir la part reactiva de l’orina dins la mostra d’orina durant dos 

segons. 

2. Moure la tira suaument per eliminar l’excés d’orina i mantenir-la en la 

mà. 

3. Esperar el temps indicant a l’envàs de les tires reactives. 

4. Comparar els colors de la tira reactiva amb l’escala impresa a l’envàs.  

5. Anotar el resultat al quadern 

 

 

6. Resultats  

Un cop analitzada l’orina és hora de posar en ordre els resultats. Elabora una 

taula amb els components que presenta cada mostra d’orina que has analitzat.  

S’espera una taula com la següent: 
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 Sang 
Cossos 
cetònics 

Glucosa Proteïnes TCH 

Albert      

Júlia      

Mireia      

Joan      
 

*Ajuda clau per qui necessiti reforç: Aquesta taula podrà ser proporcionada  als 

grups que no puguin arribar-hi  

 

7. Conclusions 

Per tal de poder treure conclusions a partir dels resultats que heu trobat, primer 

seria convenient que com a joves metges, recordeu el significat de detectar 

sang, cossos cetònics, glucosa, proteïnes i TCH a la l’orina. Per completar els 

antics apunts, vos podeu ajudar dels següents links:  

- Anàlisis d’orina general: 

o Graff L. (2007). Análisis de orina. Altas color. Editorial Médica 

Panamericana. Traducció de “A handbook of Routine Urinalysis”, 

realitzada per Ruben P. Disponible a: 

https://books.google.es/books?id=Eq3NnaVyNIQC&pg=PA19&dq=anali

sis+de+orina&hl=en&sa=X&ei=0VyjVYOgCerfywOp7bco&ved=0CDMQ

6AEwAQ#v=onepage&q=analisis%20de%20orina&f=true 

 

- Sang: 

o Villanueva, V. (2001). Enfoque diagnóstico de la hematuria. Revista de 

Posgrado de la Cátedra VIa Medicina. Nº1. Pág 31-35. Disponible a: 

http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista101/enfoque_diag_hematuria

.htm  

 

- TCH:  

o Yale Medical Group (2012). Prueba de detección y confirmación de 

cannabinoides (en orina). Disponible a: 

http://yalemedicalgroup.org/info/health.aspx?ContentTypeId=167&Conte

ntId=cannabinoid_screen_urine_ES 

o Asociación barcelonesa cannábica de Autoconsumo (2014). ¿Cuánto 

tarda el TCH en la sangre? Disponible a: 

http://www.abcda.es/noticias/cuanto-tarda-el-thc-en-la-sangre/ 

o Balcells Oliveró, M. (2000). Toxicología del cannabis. MONOGRAFÍA 
CANNABIS, 169. Pàg 169-473. Disponible a: 
 http://www.pnsd.msps.es/en/Categoria2/publica/pdf/cannbis.pdf#page=
170  

https://books.google.es/books?id=Eq3NnaVyNIQC&pg=PA19&dq=analisis+de+orina&hl=en&sa=X&ei=0VyjVYOgCerfywOp7bco&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=analisis%20de%20orina&f=true
https://books.google.es/books?id=Eq3NnaVyNIQC&pg=PA19&dq=analisis+de+orina&hl=en&sa=X&ei=0VyjVYOgCerfywOp7bco&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=analisis%20de%20orina&f=true
https://books.google.es/books?id=Eq3NnaVyNIQC&pg=PA19&dq=analisis+de+orina&hl=en&sa=X&ei=0VyjVYOgCerfywOp7bco&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=analisis%20de%20orina&f=true
http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista101/enfoque_diag_hematuria.htm
http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista101/enfoque_diag_hematuria.htm
http://yalemedicalgroup.org/info/health.aspx?ContentTypeId=167&ContentId=cannabinoid_screen_urine_ES
http://yalemedicalgroup.org/info/health.aspx?ContentTypeId=167&ContentId=cannabinoid_screen_urine_ES
http://www.abcda.es/noticias/cuanto-tarda-el-thc-en-la-sangre/
http://www.pnsd.msps.es/en/Categoria2/publica/pdf/cannbis.pdf#page=170
http://www.pnsd.msps.es/en/Categoria2/publica/pdf/cannbis.pdf#page=170
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Glucosa 

Normalment __________________________________ presència de glucosa en l’orina ( ________________________ ), excepte quan els nivells de 

glucosa en ____________________________ (glucèmia) són molt elevats. La glucosa pot provenir de diferents fonts: de la 

digestió de _______________________________ (glucòlisi), de nova formació a partir de precursors (gluconeogènesi), o de la 

degradació del __________________________ emmagatzemat al fetge (glucogenòlisi). La malaltia més comú que 

s’acompanya d’hiperglucèmia és la ___________________________________________________________________. 

Proteïnes 

Una elevada concentració de proteïnes pot indicar malalties renals però també estats fisiològics com 

l’exercici o la febre. També solen aparèixer proteïnes a _____________________________ (proteinuria) a causa 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cetones 

Els cossos cetònics es formen durant _______________________________ dels àcids grassos per tal d’obtenir ___________________________ 

quan els nivells de ________________________ són baixos. Un dels cossos cetònics és la _______________________________, que s’elimina 

sobretot a través dels pulmons. Normalment la presència de cossos cetònics a la sang és baixa, però quan 

aquesta augmenta (cetonemia), i els teixits no poden utilitzar-los completament, augmenta també el nivell 

de cetones en _____________________________ (centonúria). 

Sang 

Normalment l’orina ______________________________ components sanguinis. Quan sí ho fa pot presentar varietat de colors, 

no sent sempre detectable a simple vista.  

Les causes més importants que poden causar hematuria són: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TCH  

El TCH és el component actiu de ________________. Un dels seus metabòlits, és a dir, un dels productes que es 

formen quan el TCH descompost al _________________, pot ser detectat mitjançant anàlisis d’orina. Per tal de que 

aquest component apareixi a l’orina, és necessari un nivell mínim de consum. No obstant, aquesta prova no 

permet precisar ni el dia ni hora exactes del darrer consum. Es sap que aquest metabòlit roman dins 

l’organisme fins a ___ dies en consumidors casuals i aproximadament ____________ en persones que fumen 

freqüentment.  



98 
 

1. Tenint en compte si la presència d’aquests components és un fet normal, o 

si, per contra, pot ser que indiqui alguna alteració fisiològica.... 

a) Què li diríeu a na Júlia? Es troba bé i es pot sentir orgullosa de lo 

molt que es cuida, o... teniu males notícies per a ella i pot ser tengui 

indicis de la presència d’algun càncer? 

 

 

 

 

 

 

b) Caldrà que n’Albert i el seu net es preocupin per la coloració de 

l’orina? O, tot i la seva avançada edat, es conserva molt bé? Què 

indiquen el seu anàlisis? 

 

 

 

 

 

c) Podreu tranquil·litzar la mare de’n Joan? La seva orina ha presentat 

algun component estrany? Si és així, què indica aquest?  

 

 

 

 

 

d) Tendreu bones notícies per na Mireia? Al final pareix haver-hi indicis 

d’estar embarassada? Què indiquen els seus anàlisis d’orina? 
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2. Quina recorregut ha seguit un tros de pa des de que ha entrat per la 

boca, fins, finalment arribar a la mostra d’orina en forma de glucosa? 

Fes-ne un dibuix esquemàtic dins aquesta silueta, indicant el nom de les 

parts que dibuixes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quin recorregut ha seguit el component estrany de’n Joan, des de que 

ha entrat dins el seu cos fins arribar a la mostra d’orina que has 

analitzat? Fes-ne un dibuix esquemàtic indicant el nom de les parts.  
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4. Com li explicaries a la mare de’n Joan que el component estrany que 

heu trobat a la seva orina, li pugui provocar efectes al cervell? Com hi 

arriba? També dibuixa-ho i indica’n el nom de les parts. 

 

 

8. Avaluació 

De la teva feina, segons el teu punt de vista: autoavaluació 
 
 Molt Bastant Poc Gens 

M’he esforçat per tal de que la pràctica sortís el millor 
possible 

    

He fet aportacions interessants     

He estat respectuós amb les aportacions del meu company i 
les he tingut en compte 

    

He tingut cura del material de laboratori i dels possibles riscs     

 

 
De la feina dels teus companys: coavaluació  

 Molt Bastant Poc Gens 

S’ha esforçat per tal de que la pràctica sortís el millor possible     

Ha fet aportacions interessants     

Ha estat respectuós amb les meves aportacions i les ha tingut 
en compte 

    

Ha tingut cura del material de laboratori i dels possibles riscs     
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De l’activitat 
 Totalment 

d’acord 
D’acord 

En 
desacord 

Totalment 
en 

desacord 

Ha estat motivadora, divertida     

Ha estat útil ja que he après coses noves     

Ha estat assequible pel nostre nivell     

Ha estat ben dissenyada     

Ara tendré més interès per entendre els anàlisis 
d’orina que me facin a mi o a familiars. 

    

Se m’ha fet molt llarga     

Les ajudes que ens ha donat el professor ens han 
ajudat a sentir-nos còmodes per poder completar la 
petita investigació 

    

 
 
Del vostre equip de feina, segons el meu punt de vista 
 
 Totalment 

d’acord 
D’acord 

 
En 

desacord 

Totalment 
en 

desacord 

Participen de manera col·laborativa     

Tenen cura del material i segueixen les normes de 
laboratori 

    

Estan centrats i s’esforcen en la tasca      

Entreguen la memòria dins el termini corresponent     

Han completat els buits en blanc de la introducció     

Han establert objectius coherents     

Han establert material coherent     

Han establert hipòtesis coherents     

Han establert un disseny experimental coherents     

La taula amb resultats és coherent i completa     

Han resolt les conclusions      
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