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1 D’on ve?
-De Tailandia
-El 7 d’ Octubre del 2019, la científica Sam Sun estava 
intentant crear una nova medicina contra l’ insomni i 
va acabar creant el POTAVIRUS C . Miraculosament, 
ella i els seus ajudants no han mort, encara que  estan 
molt  greus.
Hi ha més de 208.000 persones mortes per culpa 
d’aquest virus i hi ha més de 500.000 persones 
infectades.



 2 Què produeix a les persones que afecta?Pot matar?

Produeix :
-Set 
-Vomit
-Febre
-Al.lucinacions
Primer produeix més set💧 de la normal, després provoca febre i per últim 
provoca al·lucinacions🤪 i vòmit🤢🤮 a la vegada.
Pot arribar a matar però no sempre ho fa. Mata de febre, primer tens molta 
calor, després sents que et cremes i al final et mors.



3 Aspecte del virus
L’aspecte del nostre virus és aquest:



4 Aspecte de l’anticòs
L’aspecte de l’anticòs que genera el teu cos contra el virus és aquest:



5 Com s’alimenta?
Els virus no s’alimenten com els éssers humans, s'alimenten de les nostres 
cèl·lules.                                                                                                                                                                                 
Resumint, els virus no mengen. 



6 Com es reprodueix?
Per reproduir-se, un virus necessita una cèlula, perquè ell no té la 
maquinària genètica necessària fer fer-ho.
Parts d’una infecció:
1.FIXACIÓ El virus detecta una célula i s’hi enganxa.
2.PENETRACIÓ El virus o el seu material genètic penetren dins la celula.
3.REPLICACIÓ GENÈTICA Es copia el material genètic i les protéines del 
virus 
4.ENSAMBLATGE Les partícules (cópies) s’acaben de crear donant forma 
a nous virus
 5.LLIBERACIÓ Es lliberen els nous virus que se’n van a infectar altres 
celules.



6.2 Com es reprodueix?

 Il·lustració del procés 

de reproducció



7 Què és un virus?
Un virus és un microorganisme, que causa diverses malalties 
introduint-se com paràsit en una cèl·lula per reproduir-se en 
aquesta,també aprofita per infectar- la .



8 Com el podem combatre?Ens hem de confinar?

Aquest virus l’hem de combatre abans de les tres setmanes, no volem dir que a la 
tercera setmana el pacient morirà si no,que a partir de 21 dies el pacient s’ha d’ 
ingresar a la UCI

Si, ens hem de confinar.



9 Com s’elimina? Tindrà vacuna?

S’elimina només amb desinfectant “Bombibota”.
No, l’experta en el potavirus “Rebeca Rebenttinni” ha contestat en una 
roda de prensa especial que és imposible crear una, el virus és: “massa 
rebel” deia.



10 Com ens contagiem?

-Mitjantnçant el contacte físic, el virus necesita 30 

segons per contagiar 🚫👫👬👭🚫
-I amb les partícules de saliva



11 Com es desplaça?
Un virus no es desplaça, el  desplacen coses com la tos, els estornuts, ...



12 Quant temps pot viure a les superfícies?



13 D'on hem tret la informació

Aquesta és la web on hem mirat. És un article sobre la reproducció dels 
virus molt interessant.

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-human-bod
y-systems/hs-the-immune-system/a/intro-to-viruses
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