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Les Fitxes d’Activitats de Junior Report volen ser una eina educativa per fomentar el pensament crític 
dels alumnes de secundària i fer-los partícips de la realitat que els envolta, alhora que s’informen i 
aprofundeixen sobre una qüestió d’actualitat global.

Per fer-ho, treballem un dels temes publicats al diari digital Junior Report a partir de tres activitats: 
un primer exercici de lectura, un segon apartat amb preguntes de comprensió lectora i una tercera 
activitat més pràctica, que ofereix la possibilitat de reflexionar sobre el tema d’actualitat de forma 
individual o en grup.

Com treballem?

FITXA 14

INTRODUCCIÓ

1. Descarreguem la fitxa temàtica que ens interessa treballar i llegim el resum de les càpsules 
informatives. Els alumnes han de triar els articles que els interessin més (mínim tres) i llegir-los 
atentament per poder respondre les preguntes de la següent activitat.

2. El següent exercici és una activitat de comprensió lectora, es realitza de manera individual i en 
funció dels articles escollits prèviament. Cada alumne haurà de respondre únicament les preguntes 
dels articles que ha llegit.

3. L’últim apartat té com a objectiu fer reflexionar els alumnes sobre el tema d’actualitat en qüestió. 
De les tres propostes que es presenten, cada alumne (o grup) haurà de triar-ne una i desenvolupar-la 
seguint les indicacions de l’enunciat.
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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/
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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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Coronavirus: claus per entendre l’epidèmia

Com funciona un virus?

1. On es va originar el coronavirus SARS-CoV-2? 
El 31 de desembre del 2019, les autoritats xineses van avisar a l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) de diversos casos de pneumònia a la ciutat de Wuhan. El que preocupava d’aquests casos 
era que el virus tenia un origen desconegut i el personal mèdic no sabia com tractar-lo.

2. Com es transmet? 
El coronavirus es transmet a través de l’aire. El virus afecta el sistema respiratori així que, cada 
cop que una persona amb el virus tus o esternuda, pot encomanar-lo a altres persones. El període 
d’incubació del virus, des que una persona s’infecta fins que apareixen els primers símptomes, 
pot durar fins a dues setmanes.

3. Què podem fer per prevenir el contagi? 
Les recomanacions de l’OMS inclouen rentar-se les mans amb freqüència, usar desinfectant i 
tapar-se la boca abans de tossir o esternudar (millor amb l’interior del colze que amb la mà, 
per no passar el virus a altres superfícies). També es recomana evitar el contacte amb qualsevol 
persona que tingui febre i tos, no menjar carn crua i evitar el contacte amb animals salvatges.

1. Com és l’estructura d’un virus? 
L’estructura d’un virus és força senzilla: té un nucli de genoma, que en defineix les característiques 
i la forma com es multiplica, i un embolcall de proteïnes anomenat càpside. 

Els virus no tenen citoplasma ni ribosomes (elements necessaris per formar una cèl·lula), i per això 
no es poden multiplicar per si mateixos i els cal infectar la cèl·lula d’un altre organisme per fer-ho.

2. Com funcionen les vacunes?
Les vacunes permeten que el sistema immunitari reconegui el virus com un intrús i el destrueixi. 
Alhora, les vacunes creen una mena de memòria contra el virus. Així, cada cop que entra al 
nostre cos, les cèl·lules immunitàries reconeixen les proteïnes que recobreixen el virus i hi actuen 
en contra.

3. Posa un exemple de virus que pugui trobar-se arreu del món.
Resposta lliure. Poden escollir una d’aquestes opcions:
• La influença: un dels virus més estesos i el responsable de la grip. N’hi ha de diferents tipus i 

d’un any per l’altre va mutant. 
• La febre groga: és provocada per un virus que es transmet per la picada d’un mosquit i si no 

es tracta, pot resultar mortal. 
• El virus VIH: un dels més coneguts perquè causa la síndrome d’immunodeficiència adquirida 

(SIDA). Des que es va detectar per primer cop el 1980, es calcula que més de 35 milions de 
persones han mort de sida.
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Estratègia mundial per frenar el virus

Coronavirus, un pretext per a la discriminació?

1. Quin es creu que és el focus del virus? 
Les autoritats xineses han confirmat que el focus del virus va ser el mercat de peix i mariscos de 
Wuhan, on també es venen animals salvatges de manera il·legal.

2. Quines precaucions estan prenent a la ciutat de Wuhan per no propagar el virus? 
En el moment d’escriure la notícia, la ciutat estava en quarantena: s’han tancat l’aeroport i els 
accessos per carretera. Les classes s’han suspès, molts negocis han tancat i en alguns supermercats 
comencen a escassejar els aliments. Les autoritats recomanen a la gent quedar-se a casa.

3. Esmenta algunes mesures que s’han pres en l’àmbit internacional per evitar-ne la propagació. 
Al principi, alguns països van prohibir l’entrada de persones procedents de la Xina. Ara, però, la 
majoria de contagis es produeixen dins el mateix país, així que cada vegada són més importants 
les mesures de contenció: tancar escoles i centres públics, cancel·lar actes multitudinaris com els 
esdeveniments esportius i els congressos internacionals.

1. Per què diem que l’alarma global provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 té conseqüències 
més enllà de la salut? 
La por generalitzada provoca actituds xenòfobes i discriminatòries cap a la població asiàtica a 
països occidentals. Això es deu, en part, a la falta d’informació i la propagació de notícies falses 
que circulen per la xarxa que estenen rumors i mentides sobre el virus.

2. Com s’ha posicionat l’Organització de les Nacions Unides?
L’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha enviat un missatge per aturar els atacs: “L’alarma 
pel coronavirus és comprensible. Però la por no pot justificar els prejudicis i la discriminació 
contra la comunitat asiàtica. Lluitem contra el racisme, acabem amb l’odi i donem-nos suport en 
aquesta emergència de salut global”.

3. Com van tractar els mitjans l’epidèmia de l’Ebola del 2014?
La dotzena de víctimes de l’Ebola a països occidentals va tenir molta més presència als mitjans 
que els milers de morts a l’Àfrica. Això fa que ens preguntem si la gravetat de l’epidèmia té el 
mateix pes per a tothom.
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Emergències de salut global
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)? 
L’OMS ha declarat sis emergències de salut global: la grip A (2009), l’epidèmia de poliomielitis 
(2014), l’Ebola (2014 i 2019), el Zika (2016) i el coronavirus SARS-CoV-2 (2020).
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Veritats i mentides sobre el coronavirus

2. Quines característiques té la grip A (H1N1)?
Aquesta malaltia era provocada pel virus H1N1, un tipus de virus que produeix infeccions 
respiratòries i és molt contagiós. La malaltia va sorgir d’uns porcs infectats que van contagiar el 
virus als humans, per això va rebre el nom de “grip porcina”. L’alerta no va acabar fins a l’agost 
del 2010.

3. Què és el Zika? 
Aquesta malaltia és causada pel virus del Zika, que es transmet per la picada d’un mosquit. 
Els símptomes més lleus són febre, erupcions cutànies, dolor muscular i mal de cap, com en un 
refredat o una grip. Però en dones embarassades suposa un risc greu, perquè pot provocar 
microcefàlia i altres malformacions en el nadó, parts prematurs i fins i tot avortaments.

1. Fer gàrgares amb aigua salada et protegeix del coronavirus SARS-CoV-2? 
No. Una cadena de WhatsApp explica que el doctor xinès Zhong Nanshan, un metge destacat, 
recomana prendre aigua salada per prevenir el virus, però és fals. El mateix equip del doctor ho 
ha desmentit.

2. ’Els Simpson’ van predir l’epidèmia Covid-19? 
No. En realitat, l’episodi de ‘Els Simpson’ de 1993 parlava d’un virus procedent del Japó, no de la 
Xina. A les xarxes socials s’han publicat imatges manipulades per donar suport a aquesta teoria.

3. Els paquets enviats des de la Xina podrien transportar el virus?
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) aclareix que és segur comprar productes de la Xina. Els 
coronavirus no sobreviuen molt temps en objectes.


