
Brot: Un Món – Una Sola Salut 
Per a estudiants de 14 a 16 anys 

Aquesta presentació ha estat traduïda al Català per Núria Vallverdú Coll. 

Aquesta lliçó traduïda va ser revisada per Josep Rutlant. 

 

Diapositiva 1: 

Aquesta lliçó s’adreça a: 

Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides: (s’adrecen al llarg de la 
lliçó, però s’enumeren les diapositives destacades) 

Bona salut i benestar (diapositives 32-33-higiene personal) 
Educació de qualitat (diapositives 1-36) 
Aigua neta i sanejament (diapositives 8-10) 
Energia assequible i neta (diapositives 9-13- desforestació) 
Ciutats i comunitats sostenibles (diapositives 9-13- desforestació) 
Consum i producció responsables (diapositives 9-13- desforestació) 
Acció climàtica (diapositives 9-11) 
Vida a la Terra (diapositives 8-13) 
Associacions/col·laboracions per assolir els objectius (diapositives 3, 7 i 34) 
 
Visió general: 

Alguna vegada has pensat en com van començar els brots de malalties? Un germen troba 
l’entorn perfecte i queda fora de control. El germen salta entre les espècies i cap a tu. Com 
podem evitar-ho? Obteniu-ne més informació amb Outbreak: One-World – One Health (Brot: 
Un món – Una sola salut!) 

Objectius de la lliçó: 

1.  Els alumnes entendran que la salut de les persones és depenent de la salut dels animals i 
del medi ambient (diapositives 8-13, 32-33) 
2.  Els alumnes entendran la necessitat de les vacunes (diapositives 7 i 34) 
3.  Els alumnes entendran millor la importància de protegir el nostre medi ambient 
(diapositives 8-14) 
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4.  Els alumnes entendran millor la transmissió de les malalties i les mutacions (diapositives 
15-31) 
5.  Els estudiants veuran la lluita dels professionals de la salut (diapositiva 34) 
6.  Els estudiants entendran la importància d’una bona comunicació entre diferents 
professions (diapositives 7 i 34) 

 

Diapositiva 2 

Cadascuna de les paraules clau tindrà la seva pròpia diapositiva amb la definició 
corresponent en les següents 5 diapositives. 

 

Diapositiva 3: 

Destacar aquí que els veterinaris poden treballar estretament amb metges i científics de 
salut ambiental per millorar de manera eficient la salut dels animals, de les persones i del 
medi ambient alhora. 

Des de la web US CDC (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-
shared.html): 

One Health és un enfocament o concepte que reconeix la connexió entre les persones, els 
animals, les plantes i el seu entorn compartit i fa una crida a que els experts en salut 
humana, animal i ambiental treballin junts per aconseguir els millors resultats de salut per a 
tots. 

Revisió: 

Aquest diagrama de Venn està molt simplificat. La realitat és molt més complicada.  

El concepte de Una Sola Salutque està sent utilitzat per adreçar la pandèmia de la COVID-19 
implica: 

- Els professionals de la salut humana o sanitaris - per tal de tractar pacients i fer 
recerca en la determinació de l’efectivitat de possibles nous tractaments i/o vacunes 
- veterinaris – per ajudar a determinar l’origen del virus i desenvolupar possibles 
tractaments i/o vacunes per a les persones, i determinar el risc de transmissió entre 
animals i humans - científics de salut pública (pot incloure veterinaris i professionals 
de la salut humana) – per a protegir la població general contra la propagació de la 
malaltia 

- Investigadors farmacèutics (ex. bioquímics)- per desenvolupar un tractament i/o 
vacuna 



- Viròlegs- per identificar el virus i orientar als professionals sanitaris i investigadors 
farmacèutics 

- Immunòlegs- per proporcionar orientació als professionals sanitaris i als científics 
farmacèutics 

- Ecòlegs- per determinar el grau de canvis ambientals observats a la zona d'origen 
viral 

- Sociòlegs: per determinar l'efecte del distanciament social sobre la població, guiar els 
canvis de política i determinar què causa una interacció més gran entre persones i 
animals 

- Economistes- per determinar com es pot gestionar una societat mitjançant el 
tancament d’empreses/negocis 

- Educadors - per ensenyar al públic sobre la importància de One Health 

- Legisladors - per canviar o crear lleis que promoguin la seguretat pública 

En definitiva, One Health significa treball en equip. 

 

Diapositiva 4: 

(Nota: aquesta diapositiva requereix una vista de presentació de diapositives. Si encara no 
està utilitzant aquest mètode de revisió, és millor començar ara). 

Pregunti quantes espècies hi ha a cada imatge. Tingueu en compte que hi ha més de 3 
espècies a la imatge superior degut a les diferents espècies de plantes que hi apareixen. 

Una bona manera d'explicar aquesta diapositiva és: 

”Dos gats poden fer gatets i dos gossos poden tenir gossets. Poden un gat i un gos junts tenir 
cadells? No, perquè són espècies diferents". 

 

Diapositiva 5: 

Pregunti quantes espècies estan representades en aquesta diapositiva (resposta: 5 perquè 
els humans són un tipus d'espècie animal) 

Consell per a mestres: emfatitzi el "zoo" en zoonòtica. 

Pregunteu si poden endevinar què significa "zoo" en grec (significa “animal o ésser viu”). 
Desafieu l'alumnat per pensar d'altres mots amb “zoo” com a arrel (ex. zoologia, zoòleg, 
zooparàsit). 



(Un enllaç divertit amb d’altres mots amb “zoo-” com a arrel: 
https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-and-suffixes-zoo-or-zo-373875) 

Des de la web US CDC (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-
shared.html): 

El 60% de totes les malalties infeccioses que afecten a les persones són zoonòtiques.  Per 
aquest motiu, és crucial que cada nació afermi les seves capacitats per tal de prevenir i 
donar resposta a aquestes malalties a través del concepte “Una Sola Salut”. Una Sola Salut és 
un concepte que reconeix la connexió o lligam entre la salut humana, animal, de les plantes, 
i del seu ambient o entorn compartit, i fa una crida als experts en salut humana, animal i 
mediambiental, per tal de treballar junts i aconseguir els millors resultats de salut per a tots.  

 

Diapositiva 6: 

Remarqueu aquí que els virus, els bacteris, els paràsits i fins i tot les cèl·lules de les persones 
i els animals poden mutar (ex. Algunes persones, com aquest gat, tenen un dit o dos més!). 

Consell: feu que tots els alumnes repeteixin la frase: "La mutació és canvi". (Més endavant, 
els estudiants aprendran que una mutació pot enfortir o debilitar la capacitat d'un virus per 
infectar una cèl·lula i replicar-se. De vegades, una mutació no fa molta diferència, és només 
un canvi benigne. Altres vegades, la diferència és important) . 

Els científics (març del 2020) creuen que la COVID-19 és una malaltia causada per un virus 
que: 

1. Va mutar dins d’un animal per facilitar-ne la propagació als humans i entre persones o 

2. Va mutar a l’interior d’un humà per facilitar la difusió entre els humans 

 

Diapositiva 7: 

Les vacunes estan destinades a enfortir el cos per combatre un germen. Tingueu en compte 
que una persona (o animal) que rep una vacuna no és invencible contra aquell germen / 
microbi en concret (que la vacuna està desenvolupada per combatre). Una persona o animal 
encara es pot emmalaltir a causa del germen, però, sovint, no es posa tan malalt com una 
persona o animal que mai no va rebre aquesta vacuna. 

A tenir em compte  que: 

Cal destacar un punt important per evitar confusions: la vacuna NO és un medicament. Una 
vacuna s’administra ABANS de que algú s’exposi a un germen (ex. virus o bacteris) i només 



se li dona un medicament (ex. fàrmac antiviral o antibiòtic) DESPRÉS que algú es posi malalt 
d’aquest germen. 

- Tant veterinaris com metges i investigadors treballen junts per desenvolupar la millor 
vacuna per protegir les persones contra el virus causant de la COVID-19. 

- Es poden desenvolupar medicaments a partir de plantes, microbis i altres recursos que es 
troben al medi. 

        à  Exemple: Penicil·lina https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-
functional-fungus/  

- Els especialistes que treballen amb el medi ambient, les persones i els animals treballen 
tots junts per protegir les persones contra SARS-CoV-2 (el virus que provoca la COVID-19). 
Han de comunicar-se de manera eficient per tal de no perdre el temps. Això és Una Sola 
Saluten acció! 

Consell per a professors: utilitzeu un exemple des del punt de vista d'un veterinari. 

Un gos que rep una vacuna (per exemple, la vacuna contra la ràbia) no estarà tan malalt pel 
germen contra el qual va ser dissenyat per lluitar (per exemple, el virus de la ràbia) en 
comparació amb un gos que NO rep la vacuna. Aquest mateix principi passa amb les 
persones. 

(Si els estudiants demanen, l’exemple de la ràbia, el gos sense vacunar molt probablement 
moriria per la malaltia si s’infecta amb el virus de la ràbia, i el gos podria mossegar a 
persones i difondre-la perquè és una malaltia zoonòtica.) 

Per a estudiants més grans: 

Si els estudiants tenen nocions d’immunologia (entenen els conceptes de anticossos i 
antígens), aquest seria un bon moment per relacionar-ho amb aquest tema. 

 

Diapositiva 8: 

Pregunteu als estudiants: "quines són les tres parts d’una sola salut (One Health)?" 
(Resposta: salut humana, salut animal i salut ambiental) 

Digues que es tracta d’una imatge d’un bosc ocupat i saludable. Els animals estan repartits 
uniformement i sense cap estrès. Els arbres també semblen sans. 

(El professor pot discutir que l'aigua neta també té un paper en aquest ecosistema forestal. 
Aquesta diapositiva cobreix els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions 
Unides d’"Aigua Neta i Sanejament" i "Vida a la Terra"). 



Diapositiva 9: 

Pregunteu als estudiants: 

1. "Per què hi ha menys arbres?" (Ja sigui des de la desforestació a causa de la gent o 
pel canvi climàtic que dificulta la vida a les plantes en aquella zona del món.) 

2. "On van els animals quan hi ha menys arbres?" (Comencen a agrupar-se en una zona 
més petita. Estan més estressats perquè tenen més competència per trobar menjar o 
refugi i tenen menys espai per viure. Alguns animals fins i tot surten del bosc per 
trobar menjar i ara estan més a prop de la gent). 

(El professor pot discutir que la qualitat de l'aigua també té un paper en aquest ecosistema 
canviant. Si els animals beuen aigua bruta que està contaminada per persones o animals, es 
poden emmalaltir. A més de la desforestació, el professor pot discutir com el canvi climàtic 
pot alterar hàbitats naturals i conduir a que els animals (incloent insectes) es desplacin cap a 
nous territoris. Aquesta diapositiva inclouria els objectius de desenvolupament sostenible de 
les Nacions Unides sobre “Acció climàtica”, “Energia assequible i neta”, “Ciutats i comunitats 
sostenibles”, “Consum i producció responsables”, “Aigua neta i sanejament” i “Vida a la 
terra”.) 

 

Diapositiva 10: 

Pregunteu als estudiants: 

1. "Quins canvis veieu en aquesta diapositiva en comparació amb la diapositiva 
anterior?" (hi ha més gent, menys arbres, més animals a prop de persones). Tingueu 
en compte que no hi ha canvis en el nombre total d'animals entre les diapositives. 

2. "Què és una malaltia zoonòtica?" Reviseu que, en aquesta diapositiva, hi ha més gent 
a la zona on viuen animals. Aquesta és una zona on les malalties zoonòtiques poden 
emergir fàcilment i es poden estendre entre animals i persones. Emfatitzar que la 
COVID-19 és una malaltia ZOONÒTICA. 

 

Diapositiva 11: 

Com es veu, els ocells abandonen el bosc més petit o es moren a causa de la creixent 
competència per menjar i refugi (arbres). 

El canvi climàtic pot reduir encara més l'hàbitat d'un animal i provocar l'extinció d'espècies 
en canviar quines plantes creixen en l'àrea o fent que la temperatura no sigui adequada per 



a la vida d'aquesta espècie (animal o vegetal). El canvi climàtic afecta els animals, les 
persones i les plantes d'aquesta manera. 

(Aquesta diapositiva tracta l'objectiu de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides: 
"Acció climàtica") 

 

Diapositiva 12: 

Compareu i contrasteu aquesta diapositiva amb la diapositiva anterior. Aneu cap enrere i 
endavant diverses vegades 

Pregunteu als estudiants si poden anomenar els 5 canvis entre les dues diapositives. (Les 
respostes es troben a la secció "notes" de la diapositiva següent.) 

 

Diapositiva 13: 

Respostes del professor: 

Ja no hi ha ocells, perquè hi ha massa competència per menjar i refugi (a causa de la pèrdua 
d'hàbitat o el canvi climàtic) 

Menys arbres: perquè les persones els talen o perquè algunes aus són responsables de 
menjar fruits i dispersar llavors i poden servir de pol·linitzadors. 

Més ratolins: perquè altres tipus d’aus mengen ratolins i quan ja no hi ha aquestes aus al 
bosc, augmenta la població de ratolins 

Més guineus: quan augmenta la població de ratolins, hi ha més ratolins per les guineus per 
alimentar-se. 

Més animals a les àrees humanes, perquè els animals no tenen altre remei (la seva llar ha 
desaparegut o els resulta més fàcil sobreviure / trobar menjar a prop de les persones). 
Emfatitza que aquesta situació pot augmentar la propagació de malalties zoonòtiques i 
que el nou Coronavirus és una malaltia ZOONÒTICA. 

 

Diapositiva 14: 

Emfatitza que la COVID-19 (causada pel nou Coronavirus, també conegut com “SARS-CoV-
2”) és una malaltia ZOONÒTICA. 

Reviseu els termes “malaltia zoonòtica i mutació” (a les dues diapositives següents) 



COVID-19 = la malaltia causada pel nou Coronavirus (la manera científica de referir-se al 
virus és "SARS-CoV-2") 

Revisió: Aquest és un bon moment per a parlar sobre el fet que en algunes zones del mon la 
gent menja animals salvatges per diverses raons.  Per exemple, en determinades zones, la 
carn d’animal salvatge es pot considerar com una delícia cara i exquisida, o bé el seu consum 
és culturalment acceptat com a normal, o la gent no te alternatives per tal d’ingerir proteïna. 
Sigui quin sigui el motiu, el consum de carn d’animals salvatges augmenta la probabilitat 
d’una persona a posar-se malalta per causa dels gèrmens de l’animal. Se sap que als mercats 
d’animals vius, els animals salvatges es mantenen en gàbies col·locades a prop de gàbies que 
contenen altres espècies d’animals amb els quals mai estarien en contacte de forma natural. 
Aquest entorn no natural augmenta el nivell d’estrès d’un animal i el fa susceptible a 
mostrar signes de malaltia. Si un animal defeca o orina a la zona d’un altre animal, augmenta 
el risc de propagació de malalties entre els dos animals (independentment de que es tracti 
d'espècies diferents, ja que hi poden haver mutacions). 

 

Diapositiva 15: 

Expliqueu que: 

1. El motiu pel qual avui parlem de mutacions és perquè el Coronavirus muta. Així és 
com aquest virus ha pogut saltar d’animals a persones i després entre persones. 

2. Els models ajuden als científics a endevinar el futur perquè puguem mantenir-nos 
sans (per exemple, els científics creen models que intenten endevinar que la 
quantitat "x” de persones s’emmalaltirà d'un virus, per tant tots hem de practicar el 
distanciament social per la quantitat “y” de temps). 

 

Diapositiva 16: 

Revisa que “la mutació és canvi”. Demaneu a 2-3 voluntaris que llegeixin ràpidament 
aquesta frase en negreta cinc vegades. 

Aquest exemple serveix de model per a un tipus de mutació, el tipus més simple de mutació 
anomenat “mutació puntual”. 

 

 

 

 



Diapositiva 17: 

Trieu dos estudiants voluntaris abans de passar a la diapositiva següent   

Revisió: Aquesta activitat modelitza què pot passar durant la traducció o quan s’està fent 
una proteïna dins d’una cèl·lula. El missatge instructiu es troba a l’ARNm, però el producte 
de la proteïna no és l’esperat. Els científics actualment estan veient (març del 2020) que el 
nou Coronavirus té certa capacitat per arreglar algunes mutacions per permetre una millor 
replicació (és a dir, més exacta). Típicament, altres virus ARN (ex. Virus de la grip anomenats 
“influenza”) no tenen aquest tipus de capacitat i muten sense haver corregit les mutacions 
prèviament. Això fa que el desenvolupament de les vacunes contra la grip sigui molt 
complicat perquè els científics han d’intentar predir quines mutacions succeiran, quan i en 
quina zona del món, i després distribuir la vacuna (en aquella determinada zona del món) 
per protegir a les persones contra aquell virus recentment mutat. Per això, cada any hi ha 
una nova vacuna contra la grip. (Aquest tema es revisa en dues diapositives.) 

Per a la següent diapositiva: 

Els dos voluntaris silenciaran un per un els ordinadors i diran una de les opcions de cada 
exemple. La resta d’estudiants ha d’endevinar quina paraula o frase ha “silenciat” l’alumne. 
(Feu que els estudiants aixequin un dit si creuen que és l’opció de la primera paraula i dos 
dits si pensen que era l'opció de la segona paraula.) Un cop s'hagi fet el recompte de vots, es 
pot desactivar el silenci de l'alumne voluntari, per a que torni a dir la paraula i tothom la 
pugui escoltar. 

 

Diapositiva 18: 

Els dos voluntaris silenciaran un a un els ordinadors i diuran una de les opcions de cada 
exemple. La resta d’estudiants necessita endevinar quina paraula o frase l’alumne ha dit 
mouent solament els llavis. (que els estudiants senyalin amb un dit si creuen que és l’opció 1 
i dos dits  si és l’opció 2). Un cop tots els vots estan, que l’alumne repita pero ara en veu alta.   

Revisió: aquesta activitat modelitza què pot succeir durant la traducció o quan s’està fent 
una proteïna dins d’una cèl·lula. El missatge instructiu es troba a l’ARNm, però el producte 
de la proteïna no és el que s’havia de fer. Els científics (març del 2020) veuen que el Novel 
Coronavirus té alguna capacitat per arreglar algunes mutacions per permetre una millor 
replicació (és a dir, més exacta). 

Típicament, altres virus ARN (ex. Virus de la grip anomenat “Influenza virus”) no tenen 
aquest tipus de capacitat i muten sense haver corregit les mutacions mai. Això fa que el 
desenvolupament de les vacunes contra la grip sigui molt complicat perquè els científics han 
d’intentar predir quines mutacions succeiran quan i on al món i després distribuir la vacuna 
(a aquella zona del món) per protegir una persona contra aquell virus recentment mutat. Per 



això, cada any hi ha una nova vacuna contra la grip. (Aquest tema es revisa en dues 
diapositives.) 

   

Diapositiva 19: 

(Aquesta diapositiva s'ha d'incloure si la lliçó té una durada superior a 55 minuts.) 

Emfatitzeu que les mutacions poden ser difícils de predir. 

Feu aquesta activitat lentament. Expliqueu que els virus de la part esquerra de la diapositiva 
es reprodueixen (es multipliquen) i tindran el color original o mostraran una mutació (amb el 
color morat). 

Feu que els estudiants endevinin quan apareixerà el virus morat. Tenen 3 intents! (El 
professor pot dir que el virus morat apareixerà almenys una vegada) 

El virus de la grip (anomenat virus de la influenza) és un altre exemple de virus que muta 
molt. És per això que cal fer vacunes contra la grip cada any. Els científics han d’estudiar de 
prop el virus de la grip (seqüenciant-lo) per veure on pensen que passarà la pròxima mutació 
per tal de desenvolupar el tipus de vacuna adequat. 

 

Diapositiva 20: 

Expliqueu que una altra forma en què els virus poden mutar és barrejant-se en un animal 
(per exemple, un porc, un ratpenat). Reviseu que aquest "animal" també podria ser una 
persona!  

El primer exemple animal aquí és un porc. Això es deu al fet que la grip porcina (un  altre 
virus tipus influenza) va ocórrer després que un porc combinés diferents virus dins seu. (Un 
porc pot barrejar virus d'aus, humans i de porc! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 

El segon exemple animal aquí és un ratpenat. Pregunteu als estudiants si un ratpenat és 
responsable d’alguna cosa així, què es pot fer al respecte? (Alguns estudiants poden 
respondre ’mantenir la distància’ –que és la resposta correcta– i altres estudiants poden dir 
‘matar als ratpenats’. Referent a aquesta segona resposta, anem a la següent diapositiva, 
dient que els ratpenats són MOLT importants per a l’ecosistema!) 

Per al professor: aquesta diapositiva modela un estil de mutació anomenat reassortiment 
genètic (i, més concretament, “desplaçament antigènic”). Mitjançant el “reassortiment 
genètic”, es pot fer un nou virus. 

 



Diapositiva 21: 

A la diapositiva anterior, un ratpenat va ser el segon exemple. Recordar que els ratpenats 
són molt importants: mengen insectes i són pol·linitzadors i dispersen les llavors. 

Reviseu: De vegades, l'ecosistema pot ensorrar-se quan els ratpenats desapareixen. (Això és 
quan els ratpenats són les espècies clau en el seu ecosistema). 

Per a més informació: 

Informació general: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 

PDF ratpenats que viuen en coves (i menciona el Síndrome del nas blanc): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

 

Diapositiva 22: 

(La propera activitat modelitza una altra manera com un virus pot mutar a través del 
“reassortiment genètic”- i més concretament, canvi antigènic). 

 

Diapositiva 23: 

Aquesta activitat modelitza el reassortment genètic (i més específicament el canvi antigènic). 

Els estudiants completaran els espais en blanc en una oració semblant. La següent 
diapositiva mostra un exemple del que els estudiants faran ells mateixos. 

 

Diapositiva 24: 

Si el temps ho permet, feu que les frases siguin llegides per estudiants voluntaris. Reviseu 
que la frase vermella és com el virus vermell. La frase blava és com el virus blau. Què passa 
quan combinem aquestes dues frases juntes per fer una frase mutada? (veure diapositiva 
següent) 

 

Diapositiva 25: 

Tant el mestre com un alumne poden llegir les oracions mutades. 

 

 



Diapositiva 26: 

Demaneu als estudiants que utilitzin el quadre de xat i que escriguin tota la frase amb els 
buits complimentats (idealment, les paraules noves s’escriuen en LLETRES MAJÚSCULES). 
Feu que els estudiants presentin la seva entrada a "tothom" al xat. 

Si el quadre de xat no és possible, els estudiants poden enviar respostes parlant. 

Consell: El temps suggerit per als estudiants és de 2 minuts, però es pot ajustar segons el 
grup. 

Una vegada que tothom ha escrit la frase completa amb els buits emplenats (idealment, a 
LLETRES MAJÚSCULES), el professor pot demostrar com combinar dues frases dels 
estudiants per crear una frase estranya. 

Pregunteu als estudiants, després de crear la frase mutada (combinada), si la mutació ha 
enfortit o afeblit els missatges de les oracions originals (o simplement ha fet que la frase 
sigui molt estranya). 

Demaneu 1-2 voluntaris per combinar altres frases que es trobin al quadre de xat per fer una 
frase recentment mutada. 

Repàs: aquesta activitat amb frases i paraules és un altre model de com pot tenir lloc una 
mutació en un virus o en una cèl·lula. De vegades, les mutacions canvien un virus per tornar-
lo més fort o més feble. 

 

Diapositiva 27: 

Revisió: 

Les dues parts principals d'un virus són: la coberta externa i el nucli interior. 
La coberta externa determina com n'és d'infecciós un virus. El nucli intern determina amb 
quina facilitat es pot replicar el virus. 

 

Diapositiva 28: 

Reviseu que aquesta diapositiva mostra la composició d'un virus "normal" (coberta externa 
vermella + nucli vermell) 

 

 

 



Diapositiva 29: 

Reviseu que aquesta diapositiva mostra la composició d'un virus "mutat" (coberta externa 
vermella + nucli blau) 

 

Diapositiva 30:  

Pregunteu: 

Quins són els dos virus mutats (el virus superior amb coberta vermella i nucli blau; el virus de 
la part inferior amb la coberta externa blava i nucli vermell) 

 

Diapositiva 31: 

Revisió: 

- La coberta exterior representa la facilitat amb la qual un virus pot entrar a una cèl·lula 

- El nucli intern representa la facilitat amb la qual un virus pot replicar-se dins d’una cèl·lula 

Pregunteu: 

Com creieu que una mutació pot canviar un virus? (Pot canviar la coberta externa, o el nucli, 
o tots dos! Per tant, una mutació pot canviar la facilitat amb la qual un virus pot entrar a una 
cèl·lula i/o pot canviar la quantitat de replicació dins d’una cèl·lula.) 

 

Diapositiva 32:  

Pregunteu: 

• Quines cançons canten els estudiants per aconseguir rentar-se les mans durant 
almenys 20 segons? (Ex. Per Molts Anys dues vegades, En Joan Petit com Balla) 

• Per a les tres parts de One Health. Amb aquesta diapositiva, es recorda als estudiants 
que la salut humana depèn de la salut ambiental. Hem d’assegurar-nos que l’ambient 
estigui net per tal que la gent es mantingui sana. 

• Què passa si esternudeu o tossiu al colze i després plegueu els braços? (Haureu de 
tornar a rentar-vos les mans durant almenys 20 segons!) 

Enllaç a la informació d'informació de la diapositiva: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 



(Els estudiants poden tenir alguna pregunta sobre la mascara de protecció. Al març del 2020, 
el CDC dels EEUU recomana portar una màscara només si una persona està malalta. Aquesta 
recomanació pot canviar amb el pas del temps.) 

 

Diapositiva 33: 

AVÍS: La paraula "merda" es troba en aquest vídeo i recorda als estudiants que no facin 
aquesta activitat amb colorants alimentaris a casa. 

Aquest vídeo té una durada de 3 minuts i 20 segons; demostra fins a on pot arribar un 
esternut (utilitzant diferents colorants alimentaris) i què passa si es tapa la tos amb la mà vs. 
contra el colze vs. un mocador. (Tingueu en compte que l’exemple del mocador mostra més 
gotetes al terra i contaminació de les mans. Això demostra encara més motius per rentar-
nos les mans després d’esternudar i eliminar un mocador en una paperera).  

Enllaç original: https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 

Pregunteu als estudiants què els ha sorprès del vídeo. 

 

Diapositiva 34: 

Pregunta: quines són les tres parts de Una Sola Salut? 

Per al primer punt: Emfatitzeu que els veterinaris estan treballant per desenvolupar una 
vacuna HUMANA (els models animals s’utilitzen en el procés de desenvolupament d’una 
vacuna). També, veterinaris i científics en salut mediambiental (com els ecòlegs) han estat 
estudiant virus en animals salvatges durant els últims deu anys. A causa d’aquest treball, els 
investigadors a la Xina ja sabien que el coronavirus era a prop de Wuhan, Xina (la ciutat on 
es van identificar els primers casos humans) i la identificació del nou coronavirus (anomenat 
SARS-CoV-2) es va fer en dues setmanes en lloc de diversos mesos (com el que va passar 
amb el SARS el 2002). 

Per al segon punt: destacar que les persones acostumen a ocupar l’espai on abans vivien els 
animals salvatges. A causa de l'hàbitat natural més reduït per als animals, se'ls ha obligat a 
abandonar el bosc / hàbitat natural per cercar aliments i sobreviure. Recorda que les 
persones tenen gèrmens que es poden estendre als animals i que els animals poden tenir 
gèrmens que es propaguen a les persones i altres animals. 

Per a l’últim punt: Si els estudiants pensen que plantar arbres és l’única manera de 
reconstruir un bosc, destaqueu que disminuir l’ús del paper pot comportar menys 
desforestació. Si la gent exigeix menys del medi ambient, la natura es pot curar amb el 
temps.     



• Exemple de disminució de l’ús del paper: utilitzeu una bossa de tela 
reutilitzable per comprar en comptes de utilitzar cada cop una bossa de paper 
nova. 

 

Diapositiva 35: 

https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 

www.e-bug.eu té jocs fantàstics en línia gratuïts per a qualsevol edat. 

Aquesta pàgina es centra en la resistència antimicrobiana (una altra àrea d'estudi dins One 
Health). 

(Això poden ser els deures a casa, si ho desitja). 

 

Diapositiva 36: 

Enquesta de 2 minuts per completar el professor:  

https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 

Altres activitats en línia One Health per a estudiants: 

Joc perquè els estudiants entenguin millor els microbis i les malalties zoonòtiques: 

http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/Game-Overview.html 

Còmic interactiu que mostra com un veterinari pot ajudar a detectar un nou virus a la ciutat 
de Nova York. 

(Basat en esdeveniments de la vida real amb Virus del Nil Occidental a Nova York a 1999): 

https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  

Xerrada de TEDx d’un veterinari durant el brot del virus del Nil Occidental: 

https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (durada de 15:16)—seria adequat per a 
estudiants de > 15 anys. 

Material de One Health que es pot utilitzar en persona o en línia: 

Informació de com viure amb seguretat amb els ratpenats (es va desenvolupar per a 
comunitats d'Àfrica): 

https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 



Més informació sobre com el medi ambient i els animals estan implicats a la salut humana: 

https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 

Material de seguiment per a l’adult curiós: 

https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 

https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-
of-a-coronavirus 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-
message-says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 

 

 

 


