
 

 

 



 
 
 

EL CORONAVIRUS  
 
 

Us presentem un treball que hem preparat entre tots els professor@s de 4t ESO. A partir d’ara, tal                  
com ens marca el Departament, reduirem les altres activitats i ens centrarem en aquest petit               
projecte. El temps que disposeu per realitzar-lo serà llarg, no us preocupeu, al voltant de tres o                 
quatre setmanes. Però sí que serà convenient marcar uns terminis setmanals per anar-lo fent poc               
a poc. Tampoc us preocupeu massa per com us repercutirà a les notes, ja que no n´és l’objectiu                  
principal. Ja en parlarem. 
 
A banda d’aquest projecte, tindreu activitats d’altres matèries, per desconnectar una mica, però             
seran poques i intentarem que siguin “diferents” a les habituals. 
 
Recomanació: si disposeu d’impressora imprimiu-vos aquest doc, us serà més fàcil fer-vos una             
idea de tot el que hi ha. Si no podeu, no patiu. En l’índex del treball si feu clic sobre cada ítem us                       
portarà a l’apartat corresponent. Llegiu per sobre tots els apartats d’aquest document, i ompliu la               
petita graella que hi ha a continuació per respondre tot el treball en 4 setmanes. Podeu escollir                 
l’ordre en què el feu, però penseu que heu de planificar-vos una mica.  
 
Aquest document us servirà de guia i tindreu tota la informació en un sol document. Per                
treballar amb celeritat, haureu d’escollir la tasca del classroom que es correspongui amb             
l’activitat que voleu fer i escriure directament sobre el document que hi haurà.  
 
Per respondre el dossier haureu de cercar informació, llegir articles que us proposem, premsa,              
documentals, mirar curtmetratges o escoltant programes. Cal que indiqueu els links dels quals             
haureu extret la informació a cada pregunta.  
 
Per acabar, tot l’equip docent de 4t desitgem que el projecte us sigui útil per desenvolupar                
un punt de vista crític de la situació que estem vivint, alhora que us ajudi a mantenir una                  
actitud tranquil·la i serena. 
 

Graella Seguiment setmanal 
 

Setmana 1 Tenir fet tres blocs Blocs fets:  

Setmana 2 Tenir fet tres blocs Blocs fets:  

Setmana 3 Tenir fet tres blocs Blocs fets:  

Setmana 4 Tenir fet dos blocs i fer el Kahoot final  Blocs fets:  
 

2 
 



 
 

Taula de continguts 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓ 4 

1 - MATEMÀTIQUES I COVID-19 7 

2 - MALALTIES I AVENÇOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS 8 

3 - VIRUS I MEDI AMBIENT 10 

4 - IMPACTE ECONÒMIC 11 

5 - IMPACTE SOCIAL 12 

6 - NOUS ESCENARIS SOCIALS 12 

7 - EMPRENEDORIA 13 

8 - L’AUTOCURA I LA CURA DE LES RELACIONS 14 

9 - AJUDA I VOLUNTARIAT 17 

10 - ON CORONAVIRUS 18 

11 - AMPLIACIÓ 19 

12 - POSA’T A PROVA 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 
 

INTRODUCCIÓ 
No s’alimenta, no creix, no té sensacions i no es reprodueix, però es multiplica: qui és? 

 

 

Visualitza el vídeo de l’any 2010 “Virus: la guerra eterna”  del programa QuèQuiCom.  
En les preguntes i respostes de l´ OMS,i la informació per la ciutadania del Govern de l’Estat                 
Espanyol o la de la Generalitat de Catalunya, podràs respondre la majoria de les següents               
preguntes. Si necessites més informació, avui amb google, ho tens molt fàcil!   
 

● 1. Què és un virus?  
○ De què està format?.  
○ Què hi ha a l’interior del virus?  
○ On s’injecta? On es multipliquen els virus?  Com surten de la cèl·lula ? 
○ Com es diferencien els virus uns dels altres? 
○  Com es defensa l’organisme contra la infecció? 
○ Com poden mutar els virus? 
○ Quina és la tècnica per veure les proteïnes del virus? Com es pot reproduir en               

una estructura 3D? 
○ Com ha de ser el fàrmac que combati el virus? Quina forma ha de tenir? 

● 2. A quina família de virus pertany el coronavirus? Se'n coneixen de semblants? Des              
de quan es coneix aquest virus en animals? Quan i on es descobreix per primera vegada                
en éssers humans?  

● 3. Per què s’anomena coronavirus aquest virus? A què es refereixen les sigles             
SARS-CoV-2 i les de COVID-19?  

● 4. Quina malaltia provoca? Quins són els símptomes més comuns? En els casos més              
severs, què pot passar? Tota la població tenim el mateix risc? Quines són les persones               
amb més risc? Quines franges d'edat tenen menys risc de contraure la malaltia? Quins              
són els percentatges de mortalitat? Adjunta alguna taula de dades actual per            
acompanyar les dades que hi poses. 

● 5. Com es contagia la malaltia? Contrasta informacions sobre el grau contagi i les              
mesures de prevenció que s'han pres des del principi de l’epidèmia fins a l'actualitat.              
Ajuda´t de la imatge següent. Sobretot, valida les fonts d’on treus la informació. Hi ha               
alguna frase de la lletra petita de la imatge següent que et cridi l’atenció? Quina? Per                
què? Escriu les mesures de prevenció que creguis apropiades.  
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/virus-la-guerra-eterna/video/3015251/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/


 

 
● 6. Si ens quedem a casa el virus es morirà i deixarà d’existir? Analitzant la gràfica                

següent explica quina és la principal raó per la qual estem cadascun@ de nosaltres              
confinats a casa. 

  
Adjuntem una simulació feta amb Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/376656449/ Podeu 
canviar el percentatge de gent que es queda a casa i fer diferents proves.  

● 7. Què és la corresponsabilitat? 
● 8. Tothom es pot quedar a casa? Cerca informació sobre qui segueix treballant i quins               

són els sectors que no teletreballen. Com creus que ho viuen els sensesostre?Cerca             
alguna notícia que en parli i comenta-la. Suposen un percentatge gran de la població?  

● 9. Compara la corba de la gràfica Espanyola amb la de Xina, Japó o Singapur,               
països que han pres mesures abans i que ,per tant, la corba s’ha aplanat molt més.                
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https://drive.google.com/open?id=177fiR-WMj6iv3O8ecz__Kum3YG30LG-1
https://thespinoff.co.nz/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-curves-graphic-social-v2.gif?fbclid=IwAR3VDrF77eMoRcqlP6rjU72j92TF5SmwTMGtUC7LYQaxjmJnr64ownHc4Fk
https://scratch.mit.edu/projects/376656449/


 

Creus que el govern espanyol ha actuat a temps per prevenir el nombre de morts que pot                 
haver-hi? Justifica la resposta. En quin moment de la corba de la gràfica estem ara               
(tingues en compte el moment en què respons la pregunta) ? 

● 10. Creus que el govern local i els supermercats oberts estan prenent mesures? Tu              
o algun familiar teu heu anat a comprar aquests dies i us heu sorprès agraïts de les                 
mesures que es prenen? O tot el contrari, us heu sorprès perquè no se'n prenen ? 
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1 - MATEMÀTIQUES I COVID-19 
 

 

● 1.1 Cerca i explica com es mesura la velocitat en què es propaga un virus. Compara                
la velocitat de contagi del coronavirus amb altres virus com el de la grip, el xarampió,                
les paperes, la SIDA i la pòlio. 

● 1.2 L’evolució d’una epidèmia depèn de l’anomenat número reproductiu R, que indica a             
quantes persones contagia cada persona que contrau la infecció. Si R se situa al voltant               
de 3, com està passant a Espanya, significa que cada pacient infecta de mitjana a altres                
3 persones. 
Per simplificar els càlculs, suposa que el número reproductiu R a Sant Cugat és R = 2 
(cada pacient infecta de mitjana a altres 2 persones) i que la infecció es propaga dia a 
dia. Anem a visualitzar-ho amb el següent esquema: 

 

 

 
 

 

 

 

La persona 1 infectarà a 
 2 persones el dia següent 

El dia 2 hi ha 2 contagis nous.  
En total hi ha 3  persones infectades 

El dia 3 hi ha 4 contagis nous.  
En total hi ha 7 persones infectades 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 
 

- Si a l’INS Leonardo da Vinci hi ha unes 625 persones (alumnat, professorat, PAS, etc.), 
quants dies són necessaris per tal que tothom estigui contagiat? 

- I si R = 3 , quants dies són necessaris per tal que tothom estigui contagiat? 
- I si en 4 dies s’han infectat les 625 persones de l’institut, quin és el valor enter mínim 

de R? 
● 1.3 Fes una còpia del document següent i fes la progressió dels infectats fins el dia                

6 amb R=2 (i si t’atreveixes fins el dia 10).  
 

● 1.4 Fes una còpia del següent document i ves completant les dades de les persones               
infectades a Espanya. Fes servir aquestes planes web Corona19TrackerES i          
https://covid19.isciii.es/ per  completar la taula. 

● 1.5 Fes una predicció del número de contagiats (línia de tendència exponencial i             
polinòmica). Per aprendre’n fes clic a l’enllaç següent. Segueix el vídeo anterior i tria el               
dia per fer la predicció (tria un dia a partir del 23 de març). Copia el contingut del vídeo a                    
la pàgina web: https://calcme.com/ (compte!, veuràs que les equacions que obtens són            
diferents a les del vídeo ja que has actualitzat les dades). Entrega una captura de               
pantalla de la web https://calcme.com amb la teva predicció (dia triat i número de casos) 
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https://docs.google.com/presentation/d/1zpAu5JF45nDci2b3UcT0eTFvAndX9Lcrks2cqiZ5FDc/template/preview
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbdK3iyyExvOraXLSPxKbiYdjnqVtv1lijdyv0RnOHo/template/preview
https://t.co/wBg6gfs41r?amp=1
https://covid19.isciii.es/
https://www.loom.com/share/3b51cfe7822b4a6399e5bcef94cbd333
https://calcme.com/
https://calcme.com/


 
 

2 - MALALTIES I AVENÇOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS 
 

 

● 2.1 Cerca i compara les dades de morts pel coronavirus amb dades de morts per la 
grip; morts per accidents de trànsit; morts d’accidents laborals, i dades de morts de 
càncer a l’Estat Espanyol l'any passat.  
Cerca quantes morts hi ha anualment a Europa causades per la contaminació ambiental. 
Busca quantes morts de nens es produeixen a causa de la fam al món ; quantes morts hi 
ha de malària, dengue, sida,... o altres malalties que no ens afecten al primer món. 
Comenta el que vegis que et sorprengui i posa les dades que trobis en una taula. 

● 2.2 Molts investigadors d'arreu del món estan treballant per entendre com es 
contagia el coronavirus, d’on surt, com prevenir-lo i com curar-lo.  

○ Els antibiòtics són útils per curar el coronavirus? Justifica la resposta. 
○ A Catalunya es farà el primer assaig clínic al món per prevenir el 

coronavirus. Qui el farà? En què consisteix la seva proposta? Com ho faran?  
○ Actualment no hi ha vacuna pel coronavirus. Per què no n’hi ha?  
○ Creus que aconseguiran la vacuna pel coronavirus? Cerca notícies en relació a la 

recerca de vacunes de malalties víriques com la SIDA, la grip, l’hepatitis, la 
varicel·la, l'Ebola i altres per justificar la resposta.  

○ Explica si té algun sentit la següent frase escrita al twitter “Tengo un amigo en 
China que me ha dicho que no conviene pillar el COVID 19 porque en septiembre 
sale el 20” 

● 2.3 Mira dos dels curts del documental INVISIBLES . Comenta si es destinen els 
mateixos recursos per investigar, prevenir o curar malalties del 1r món i del 3r 
món. Quan hagis vist els curtmetratges, explica què t’ha impactat, sorprès, enfadat, 
entristit… 

○ El Sueño de Bianca: la enfermedad del sueño. Sus consecuencias, la necesidad 
de conseguir nuevos tratamientos más efectivos. 

○ Cartas a Nora: la enfermedad de Chagas. Las consecuencias de la misma, la 
necesidad de mejorar el diagnóstico y el tratamiento. 

https://www.documaniatv.com/social/invisibles-video_a6a3c1109.html 
● 2.4 Què és la grip espanyola? Quan es va produir? Quantes morts van haver-hi ?               

Aquestes morts quin percentatge de la població van suposar? Aleshores de quines            
tecnologies de la informació i comunicació disposaven? També van estar confinats? Com            
devien viure el confinament? De quines tecnologies disposes ara que te'l faciliten?  

● 2.5 Mira la imatge següent on hi ha un esquema de la Història de les pandèmies i                 
comenta el que et sorprengui.  
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https://www.documaniatv.com/social/invisibles-video_a6a3c1109.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/
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https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/de-la-peste-negra-al-coronavirus-cuales-fueron-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/


 

3 - VIRUS I MEDI AMBIENT 
 

 
 

● 3.1 La destrucció i manipulació accelerada de la naturalesa pot ser la causa del              
coronavirus? Llegeix aquest article de Le monde Diplomatique i resumeix-ne el           
contingut. 
https://www.lemondediplomatique.cl/2020/03/de-donde-viene-el-coronavirus.html 
(Entenem per resum la capacitat de reduir un text a 1/4 part dels seus mots. 
Amb el resum s'ha d'aconseguir reproduir fidelment (no copiar) el contingut i l'organització d'un 
text original, però de manera reduïda. Cal, doncs, saber-hi distingir primer la informació que és 
 essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d'una manera condensada  
i objectiva.) 

● 3.2 Anomena els impactes positius que està tenint en el medi ambient el coronavirus i               
explica per què. 
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https://www.lemondediplomatique.cl/2020/03/de-donde-viene-el-coronavirus.html


 
 

4 - IMPACTE ECONÒMIC  

 
 

● 4.1 Cerca un mapa que mostri els països del món on hi ha coronavirus actualment i                
d’altres per veure com ha anat evolucionant des de la Xina cap arreu del món. Et sembla                 
casualitat que començant al país més exportador del món s’hagi anat propagant primer             
pel primer món?  

● 4.2 Quan tot just començava l’epidèmia del coronavirus es va anul.lar el World Mobile              
Congres de Barcelona. Quina paradoxa veus quan justament tenien d’eslògan          
LIMITLESS? 

● 4.3 Com creus que afecta l’economia familiar, local, estatal i mundial el coronavirus?             
Creus que pot portar a una crisi?  

● 4.4 Et sembla que algú pot treure profit d’aquesta crisi? Quins et sembla que són els                
sectors laborals més desprotegits? 

● 4.5 Llegeix aquest article de Mujica, l’expresident d’Uruguay. “Mujica alertó sobre las            
consecuencias económicas que el coronavirus traería a Uruguay” i comenta el més            
rellevant. 

● 4.6 Fes un recull de premsa del mes de març amb les notícies que facin referència                
a les decisions preses pel Banc Central Europeu (BCE) i la Reserva Federal (Fed).              
Què han fet per pal·liar els efectes del coronavirus en l’economia? Dins quin tipus de               
política monetària ho emmarcaries, expansiva o restrictiva? Com han rebut els mercats i             
les economies mundials aquestes mesures? 

● 4.7 Cerca l’evolució dels principals índexs borsaris mundials (Ibex35, Nasdaq, Dow           
Jones, Eurostoxx, Nikkei) durant el mes de març, i representa’ls en uns eixos de              
coordenades. Observaràs uns quants esfondraments borsaris en algunes dates clau; ets           
capaç d’esbrinar què va passar en aquestes dates clau? 

● 4.8 S’està parlant molt de les conseqüències econòmiques d’aquesta crisi. Com           
afecta i afectarà els següents agents econòmics? 

Famílies  

Petites empreses  

Grans empreses  

Estat   

● 4.9 Els darrers dies els governs d’Espanya, França, la UE o els EEUU han anunciat               
grans partides de despesa pública per pal·liar els efectes de la crisi, de centenars de               
milers de milions. Com afectarà això els pressupostos de l’Estat? Raona-ho emprant            
termes com ara dèficit/superàvit/equilibri pressupostari/deute/prima de risc.  
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https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Mujica-alerto-sobre-las-consecuencias-economicas-que-el-coronavirus-traeria-a-Uruguay-uc744673
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Mujica-alerto-sobre-las-consecuencias-economicas-que-el-coronavirus-traeria-a-Uruguay-uc744673
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Mujica-alerto-sobre-las-consecuencias-economicas-que-el-coronavirus-traeria-a-Uruguay-uc744673


 

5 - IMPACTE SOCIAL 
 

 
 

● 5.1 Cerca notícies relacionades amb les actituds de rebuig i, fins i tot ,de caire racista 
contra les persones xineses arreu del món o la comunitat gitana en algunes regions de 
l’Estat espanyol. Expressa què et sorprèn i què sents en llegir-ho.  

● 5.2 Cerca informació sobre la Pesta Negra (s. XIV) i compara-la amb tot allò que has 
anat descobrint del coronavirus. Quines conclusions pots extreure´n?  
Pots consultar el següent enllaç a part d’altres que puguis trobar  
https://www.eldiario.es/arsenioescolar/peste-negra-coronavirus_6_991860845.html.  

● 5.3 Mira la reflexió que fa Francino i respon a la pregunta final que proposa amb la 
teva opinió. La reflexión de Francino sobre el coronavirus que invita a pensar sobre 
cómo hemos gestionado la inmigración y la sanidad 

 
 
 

6 - NOUS ESCENARIS SOCIALS 
 

 

 
● 6.1 Cerca informació referent a l’estat d’alarma. Quins procediments ha de seguir per a 

aplicar-se i què restringeix? 
● 6.2 A part de l’estat d’alarma, la Constitució Espanyola (CE) a l’article 116 recull dos 

escenaris polítics més: l’estat d’excepció i l’estat de setge. Cerca´n informació  i explica 
per a quins supòsits estan previstos.  

● 6.4 Com relacionaries l’article 128 de la CE amb l’escenari actual?  
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https://www.eldiario.es/arsenioescolar/peste-negra-coronavirus_6_991860845.html
https://cadenaser.com/programa/2020/03/10/la_ventana/1583845780_723331.html
https://cadenaser.com/programa/2020/03/10/la_ventana/1583845780_723331.html


 

 
7 - EMPRENEDORIA 
 

 
 
 

● 7.1 Digues quin tipus d’empreses són necessàries per aquesta situació actual d’alerta. 
● 7.2 Quan passi aquesta situació , imagina't  que vols iniciar un negoci.Quin mercat hauria 

d´atendre? Fes un graella amb els punts forts i els punts febles. Satisfà les necessitats 
del teu futur client? Quines vendes estimes? Quin tipus de producte  

            o servei oferiràs? 
Característiques de la  societat : Contractaries personal? Et cal  formació per engegar 
aquest projecte? Quines inversions faries? Quin finançament utilitzaries? Fes una 
prospecció de quins beneficis calcules que obtindres durant 10 anys. 
http://carlacristinasantgervasi.blogspot.com/p/17-classificacio-segons-la-forma.html (tipus 

d´empreses segons la forma jurídica). 
● 7.3 Defineix ERO i ERTO . Quina diferència hi ha? 
● 7.4 Fes una estadística entre el nombre d’ERO  i ERTO que hi ha hagut des de la crisi 

del 2008 fins al desembre de 2019 a Catalunya, a Espanya i a un altre país de la Unió 
Europea que triïs.  

● 7.5 Fes un seguiment estadístic  d’EROs i ERTOs des de l´ 1 de març fins al dia que 
finalitza aquest confinament dels mateixos països. 

● 7.6 Quines mesures s’estan adoptant per a les empreses des del Govern per aquesta 
crisi del Coronavirus ? 
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-reforca-seus- 
serveis-atendre-donar-suport-permanent-pimes  
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=383921 
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http://carlacristinasantgervasi.blogspot.com/p/17-classificacio-segons-la-forma.html
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-reforca-seus-
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-reforca-seus-
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=383921


 

 

8 - L’AUTOCURA I LA CURA DE LES RELACIONS  
L’aïllament pot generar pors, violència, ansietat, etc. Transitem-ho i cuidem-nos 

 
● 8.1 Què és la por? Cerca informació sobre les 5 emocions bàsiques i descriu-les. 
● 8.2 Digues algun titular, notícia, audio, meme o vídeo que has vist o llegit sobre el 

coronavirus que t’hagi provocat pànic, por, ansietat o alguna altra sensació no agradable. 
Descriu-lo, explica quina emoció t´ha generat i  per què. 

● 8.3 Creus que totes les persones estem sentint pors semblants en relació al que 
estem vivint amb el coronavirus? Quines creus que són aquestes pors? Són pors 
rares o pors comunes en la humanitat? 

● 8.4 Creus que ens agrada sentir la por? 
Sergi Torres, un conferenciant i escriptor impulsor d’una nova consciència diu en un dels 
seus vídeos diu “El nostre sistema de pensament comprèn al món com una amenaça, quan 
curiosament la manera que tenim de veure’l està basada en la por. Por a que no em respectin, a 
que em puguin veure, a que tingui èxit, a que no vingui, a que vingui, a que es mori... Si sentim 
por ens sentim, ens veiem i si ens reconeixem ens adonem de la de vegades que sentim por 
sense cap necessitat ni justificació real. Nosaltres mateix@s som les que sovint ens generem la 
por i la veiem, però ens fa por sentir-la ja que creiem que si prenem la decisió de sentir-nos més 
enllà de la por sentirem por perquè també hi haurà por. Per anar generant un estat de pau hem de 
creuar el lloc on vam enterrar tot el que no volíem viure: por a estar sol, a estar massa 
acompanyat, a no ser suficient, a no poder... Tenim tantes versions de por que fa por! Si som 
honestos amb nosaltres ara mateix el més segur és que tots sentim por.” 
Creus que mostrar indiferència o negar les pors ajuda a transitar-les i estar més en pau? 
O cal sentir les pors per anar-les transitant i anar cap a un estat de pau? 

● 8.5 Creus que els infants i els adolescents sou la franja d’edat que esteu vivint 
pitjor el fet d’estar confinats? Argumenta la resposta. 

● 8.6 Quines eines estàs fent servir per cuidar-te aquests dies de confinament? 
Anomena-les, a continuació te’n proposem unes quantes: 

○ Fes una graella personal per planificar el teu dia a dia i organitzar-te. 
T’ajudarà a estar ocupat i aprofitar molt millor el temps. En aquesta graella cal 
que hi hagi coses no només del treball que t’encomanem des de l’institut i potser 
altres extraescolars, sinó també del treball que no t’hem encomanat, el que no és 
obligat, el que t’ajudarà a estar millor amb tu i els altres. 

○ Fes una mica d’esport cada dia, t’ajudarà a no perdre la forma i a no patir les 
conseqüències d’estar tant temps sense moure’t. A les xarxes hi ha molts que fan 
classes en directe per a tots nosaltres. Incorpora aquestes classes, o el teu 
programa d’entrenament personal, a la teva planificació diària. 

○ Dedica un temps del dia per a comunicar-te amb els teus familiars, els que 
viuen i els que no viuen amb tu, amb els amics i amigues, els/les col·legues. 
També per llegir o seguir a les persones que t’interessa el que diuen o fan. 
També tens temps per comunicar a través de les xarxes el que vols sense 
necessitat de feedback. És un bon moment per practicar la comunicació no 
violenta amb tu mateix i amb aquells amb qui convius el dia a dia. 

○ Fes canvis que t’afavoreixin, petits estructurals de l’habitació, d’hàbits,... o més 
grans 

○ Crea.  Pots crear coses petites i senzilles, manualitats, artístiques, de bricolatge... 
o també projectes de futur. 

○ Revisa les creences que tens. Dedica estones del dia a observar què penses i 
identificar les creences que tens. Mira si et dona força i et fa sentir en pau o no. 
Respira i observa’t. Pots anar deixant anar el que no et dona força, si ho 
identifiques. 
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● 8.7 Diferents entitats i associacions han elaborat recomanacions per la cura i el 

benestar en temps del confinament. Mira el següent doc per si et dona idees per 
ampliar les coses a tenir en compte per l’autocura i la cura de les relacions.  
https://iridia.cat/wp-content/uploads/2020/03/Recomanacions-Confinament-IRI%CC
%81DIA-1.pdf 

● 8.8 A causa del confinament la violència a les cases està augmentant. Cerca 3 
notícies relacionades amb la violència i percentatges que confirmin aquest augment. 
Cerca també alguna entitat o associació que treballi per prevenir-la i ajudar a les 
víctimes. En els seus webs també trobaràs informació. Tens alguna proposta per ajudar 
les víctimes? 

● 8.9 Com ho viuen en els hospitals i a les cases els malalts aïllats pel coronavirus? S’està 
parlant del trauma postcoronavirus. Cerca informació i descriu-ne el més rellevant. 

● 8.10 Comenta què t’inspiren aquestes frases.  

 
 

● 8.11 En Nelson Mandela va estar 27 anys a la presó. Durant el seu confinament a la 
presó, llegia un poema de William Ernest Henley: Invictus. Al 2009, Clint eastwood va 
dirigir la pel·lícula: INVICTUS.La pel.lícula narra els esdeveniments esdevinguts a Sud- 
Àfrica mentre  Nelson 
Mandela ocupava la 
presidència del país després 
d’haver estat tants anys a la 
presó. Escolta aquest 
fragment de la pel·lícula; 
busca la poesia sencera a 
internet i comenta què creus 
que volia dir amb la següent 
frase. Què significa en 
aquests moments per al teu 
confinament obligat? 

 
● 8.12 Llegeix o escolta a internet poesies i cançons sobre la por i altres temes que 

t’interessin per transitar el que sents amb el confinament una estona. Si n’has descobert 
alguna que t’agradi molt que vulguis compartir, copia la lletra i enganxa-la aquí. També 
pots crear cançons o vídeos amb cançons com, per exemple, han fet aquest grup de 
música per a infants i 3 joves confinats.Si crees un vídeo, puja’l al drive i posa el link 
aquí. 
https://www.rac1.cat/cultura/20200318/474242178332/canco-xiula-coronavirus-confinam
ent-casa-musica-video-nens-nenes.html 
https://drive.google.com/file/d/1AZ8jFsMtWcQeBoQfLOF2kZUU14tDDa66/view?usp=sha
ring  

● 8.13 Cerca notícies esperançadores sobre el coronavirus i comenta-les. Podem 
agrair-li alguna cosa al coronavirus a part de l’impacte positiu en el medi ambient?   
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9 - AJUDA I VOLUNTARIAT 
 

 
 
 

● 9.1 Quins col·lectius són els més vulnerable en aquesta pandèmia?. 
● 9.2 Analitza les malalties associades a dos tipus de discapacitat i les escrius : 

relaciona-les amb el desenvolupament del covid-19 
● 9.3 En el  teu confinament pots fer alguna tasca que millori aquesta situació? Et pot 

servir d'exemple, aquest grup de voluntaris de FamiliaAMIC que han creat  tres  serveis: 
1- Un grup de voluntaris de l’associació juntament amb molts estudiants universitaris 
per ajudar a alumnes de primària, ESO i Batxillerat en la resolució de dubtes 
acadèmics: 
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1j5ssvm7jcvvg&utm_content=ei7s0c2 
2- Com s’ha explicat en l’apartat 5, hi ha molts malalts aïllats molt de temps sense 
contacte ni de familiars, ni d´amics.Podries redactar una carta només amb el teu nom 
de pila, explicant la teva situació, a què et dediques i encoratjant-los.? Envia aquesta 
carta a :familiaamic@gmail.com . La farem arribar a aquests malalts, de ben segur 
que els ajudarà molt en la recuperació de la seva malaltia. 
3- S’ha obert una línia  per a les persones amb discapacitat que pateixen algun tipus 
d'angoixa o que tenen dubtes . Escriuen un correu a l´adreça familiaamic@gmail.com, 
i , o bé poden fer una consulta,  o bé deixen un mòbil de contacte  per tal que els 
puguin , ajudar, orientar, consolar, etc. 

● 9.4 Tens algú del teu voltant major d’edat que s’ha ofert per fer un voluntariat a hospitals 
o a gent gran? En cas que sí, descriu què fa. 

● 9.5 Des del teu confinament, se t'acut alguna manera d'ajudar a millorar la situació 
actual? Pensa i descriu alguna necessitat que s'hagi generat arran de la situació en què 
vivim i de quina manera hi podries col.laborar. 
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10 - ON CORONAVIRUS 
 

 
Open this link: 
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/  
When you open it, you will see that there are plenty of activities for you to do. Don’t panic! You 
don’t have to spend hours and hours on that item, as there are so many other subjects involved 
in this project. 
 

● 10.1 What I would like you to do is this ... 
1. Watch the video ( you can have the subtitles on if you wish) and then do the quiz. 
2. After that, do the challenge 
3. Forget about the map, the movie and the creative coding and go straight to the 

related reading with two interesting articles: Way Back Then and In Depth. 
4. There are three video games. I have to be honest: I haven’t played them. 

Therefore I don’t know how they function. But I can tell that they look nice to me. 
Can you work it out by yourselves? That would be great! 

 
● 10.2 How much do you have to write? Basically this: 

 
1. Copy the right answers from the quiz 
2. The same with the challenge activity 
3. A very short summary of the two articles: what are the main ideas? 
4. Explain briefly ONE of the video games that you have learnt to use. How does it 

work? 
5. As an optional activity, you can do the worksheet activity (only for the very hard 

working students, and I know there are a few in 4t, believe it or not ...) 
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11 - AMPLIACIÓ 
 

 
 
 

● 11.1 Si vols saber-ne més, pots escoltar aquest programa de A Ciencia Cierta, Especial 
Coronavirus del passat 16 de març on s'analitza amb profunditat, i des de diferents punts 
de vista, l’actual pandèmia mundial de COVID-19. 

● 11.2 Fent aquest projecte has descobert alguna cosa del teu interès que no hàgim tractat 
en cap dels punts? Si és així, explica-la i proposa una activitat per a treballar-la. 

 
 

12 - POSA’T A PROVA 
 

 
 
 

 Per acabar, podeu fer aquest kahoot sobre algunes de les coses que heu après.  

 
Recordeu, tingueu cura de la correcció lingüística. Reviseu-ne l'expressió i l´ortografia. 
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