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Què és el coronavirus SARS-CoV-2? On es va originar? Quins símptomes provoca? Com es 
transmet? Què podem fer per prevenir el contagi? Coneix les claus informatives de la notícia. 

Coronavirus: claus per entendre l’epidèmia   bit.ly/CoronavirusClaus

Què és un virus? Com es transmeten? Llegeix l’article per entendre com, una vegada dins de 
l’organisme que serveix d’hoste, el virus infecta les cèl·lules i es multiplica per sobreviure.

Què és i com funciona un virus?       bit.ly/QueEsVirus

L’OMS ha declarat l’epidèmia Covid-19 com una emergència de salut pública d’importància 
internacional (ESPII). T’expliquem com la Xina intenta controlar l’epidèmia i quines mesures 
internacionals s’han pres per evitar la propagació. 

Estratègia mundial per frenar el virus      bit.ly/CoronavirusGlobal

En alguns casos, el coronavirus s’ha convertit en el pretext per discriminar la comunitat asiàtica a 
països occidentals. T’ho expliquem en aquest article. 

Coronavirus, un pretext per a la discriminació?      bit.ly/VirusDiscriminacio

La grip A (H1N1), la poliomielitis, l’Ebola, el Zika…  El coronavirus no és l’únic virus que ha generat una 
alerta a escala mundial en els últims anys.

Emergències de salut global      bit.ly/EpidemiesSalut

Posa a prova el teu esperit crític amb aquest test interactiu i descobreix quins titulars són veritables 
i quins són falsos.

Veritats i mentides sobre el coronavirus      bit.ly/TestCoronavirus_

Exercici 1. Llegeix el resum de les càpsules informatives i tria les que més t’interessin.
(Cada alumne/a ha de llegir, com a mínim, 3 temes diferents)

https://junior-report.media/temes/coronavirus/
https://junior-report.media/coronavirus-claus-per-entendre-lepidemia/
https://junior-report.media/com-funciona-un-virus/
https://junior-report.media/estrategia-mundial-per-frenar-el-virus/
https://junior-report.media/coronavirus-un-pretext-per-a-la-discriminacio/
https://junior-report.media/emergencies-de-salut-global/
https://junior-report.media/veritats-i-mentides-sobre-el-coronavirus/


FITXA 14

CORONAVIRUS

Exercici 2. Comprensió lectora. Què hem après sobre el coronavirus? 
(Cada alumne/a ha de respondre les preguntes de, com a mínim, 3 temes diferents)

Coronavirus: claus per entendre l’epidèmia

Com funciona un virus?

Estratègia mundial per frenar el virus

Coronavirus, un pretext per a la discriminació?

Emergències de salut global

Veritats i mentides sobre el coronavirus

1. On es va originar el coronavirus SARS-CoV-2?
2. Com es transmet? 
3. Què podem fer per prevenir el contagi?

1. Com és l’estructura d’un virus?
2. Com funcionen les vacunes? 
3. Posa un exemple de virus que pugui trobar-se arreu del món.

1. Quin es creu que és el focus del virus?
2. Quines precaucions estan prenent a la ciutat de Wuhan? 
3. Esmenta algunes mesures que s’han pres a nivell internacional per evitar-ne la propagació.

1. Per què diem que l’alarma global provocada per l’epidèmia Covid-19 té conseqüències 
més enllà de la salut?
2. Com s’ha posicionat l’Organització de les Nacions Unides (ONU)? 
3. Com van tractar els mitjans l’epidèmia de l’Ebola del 2014?

1. Des que el Reglament Sanitari Internacional (RSI) va entrar en vigor el 2005, quantes i quines 
emergències de salut global ha declarat l’Organització Mundial de la Salut (OMS)?
2. Quines característiques té la grip A (H1N1)?
3. Què és el Zika?

1. Fer gàrgares amb aigua salada et protegeix del coronavirus SARS-Cov-2?
2. ‘Els Simpson’ van predir l’epidèmia de Covid-19?
3. Els paquets enviats des de la Xina podrien transportar el virus? 
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1. Busquem informació sobre el coronavirus i seleccionem algunes de les notícies (reals i falses) que 
circulen per internet.
2. Elaborem una enquesta amb les diferents notícies que hem trobat i la passem als nostres 
companys i companyes perquè identifiquin quines notícies són reals i quines no.
3. Mirem els resultats i expliquem als companys i companyes quines eren les notícies falses i per 
què ho eren. Com les podrien haver identificat?
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Exercici 3. Activitat pràctica. Aprenem a ser crítics!
(Cada alumne/a o grup haurà de triar una d’aquestes 3 propostes)

Què fem?
Fem una enquesta entre els nostres companys i companyes per descobrir si estan ben informats 
sobre el coronavirus SARS-CoV-2 i l’epidèmia Covid-19.

Com ho fem?

Què fem?
Escrivim un assaig sobre com ens sentim quan llegim notícies sobre l’expansió del coronavirus, com 
podem gestionar aquests sentiments i què podem fer per protegir-nos del virus.

Què fem?
Reflexionem sobre com la por a contagiar-se del coronavirus SARS-CoV-2, originat a una regió de 
la Xina, ha provocat que algunes persones tinguin comportaments xenòfobs cap a la comunitat 
asiàtica en països occidentals. 

Com ho fem?
Intentem respondre les següents preguntes: Com et sents quan llegeixes notícies sobre el 
coronavirus? Quin tipus de comentaris sents al teu voltant sobre l’epidèmia? Aquesta situació ens fa 
por? Per què? Què podem fer per protegir-nos del virus?

Com ho fem?
Formem grups i debatem al voltant d’aquestes preguntes: 
 - Per què hi ha persones que, arran de l’aparició del coronavirus, tracten malament o eviten  
    entrar en contacte amb les persones d’origen asiàtic?
 - Com creus que se senten aquestes persones?
 - Coneixes alguna iniciativa per lluitar contra d’aquest tipus de discriminació? Si no, se te 
    n’acudeix cap?

Proposta 1. Fem de periodistes!

Proposta 2. Fem un relat!

Proposta 3. Fem un debat!
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