ACTIVITATS 1r ESO per no aturar el procés d’aprenentatge
Els virus
1.- Què són?
2.- Com són? Parts que podem diferenciar. Feu un dibuix d’aquests 2 tipus

Bacteriofags
3.- Quins tipus hi ha?

Virus amb embolcall

4.- Què és el coronavirus? Feu un dibuix
5.- A qui afecta?
6.- A totes les franges d’edat?
7.- A tots els països?
Els antibiòtics
1.- Els antibiòtics poden servir per lluitar contra els virus?
2.- Per què no hi ha ara mateix una vacuna contra el coronavirus?
3.- Are antibiotics effective to prevent and treating Coronavirus?
Les vacunes
1.- Què són?
2.- Com funcionen?
3.-Per què és convenient vacunar-se?
Seguiment de la pandèmia
1.- Definició d’epidèmia i pandèmia
Consulteu cada dia la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de
Salut com: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019- ncov/.
La grip espanyola
1.-Què és?
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2.-Quan es va produir?
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3.-A qui va afectar?
Els impostos i la pandèmia
1.- Què és l’IVA?
2.- Per a què serveixen els impostos?
El creixement econòmic
3.-Què és el PIB?
4.- Com es pot veure afectat per la pandèmia?
El nombre d’afectats pel coronavirus
Aquí teniu una taula amb els casos acumulats a Espanya del coronavirus
1.-Farem un gràfic de punts fent servir l’excel o altres programes de fulls de càlcul. Posarem les dates en
l’eix X i els valors en Y
16-feb
28-feb
03-mar

0
41
151

04-mar

200

05-mar
06-mar
07-mar

261
345
441

08-mar

589

09-mar

1204

10-mar

1639

11-mar

2152

12-mar

3004

13-mar

4231

14-mar

6252

15-mar

7948

16-mar

9191

17-mar

11178

Gràfic de punts ( Exemple)

2.-Busqueu dades sobre el nombre d’afectats a Catalunya del dia 9 de març en davant Intenteu fer un
gràfic com l’anterior.
3.- Pots buscar també informació del teu país
Com ens sentim?
1.- Fes una petita redacció de com passes un dia a casa, ara que no podem anar a l’institut
2.- Què podemos hacer para ayudar a detener esta pandemia?
3.- Completeu l’esquema següent per ajudar a combatre aquesta pandèmia (Anglès i si és possible en
francès també )
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I la resta del món?
Observeu aquest mapa, és de fa uns dies.
1.- Escriu el nom de 10 països on s’han detectat casos de coronavirus [blau]
2.- Escriu el nom de 10 països que en aquesta data no tenien casos positius [gris]

