
 INTRODUCCIÓ
Les actituds i els hàbits relacionats amb la salut 
que s’adquireixen al llarg de la infància incidiran, 
de manera significativa, en la manera en què 
durant les etapes de l’adolescència i la joventut, les 
persones s’enfronten a factors de risc que danyen 
la salut; d’ací, la importància de la prevenció en 
aquest moment. 
Els hàbits saludables, l’actitud positiva cap 
al propi cos, la valoració de la salut com a 
element imprescindible per a la qualitat de vida, 
o la bona planificació de l’oci, a més de prendre 
consciència d’alguns dels efectes que produeix 
el consum d’alcohol i els problemes que pot 
ocasionar el consum abusiu o mal ús de noves 
tecnologies i internet, són aspectes essencials en 
les característiques que conformaran el tipus de 
persona que seran en el futur.

 OBJECTIUS
 Fomentar un compromís en l’ alumnat dirigit a adquirir i aplicar hàbits 
saludables especialment la cura del cervell.

 Reflexionar sobre com utilitzen el seu temps lliure.
 Fomentar el debat i la reflexió sobre l’alcohol i l’ús de les NNTT.

 TÈCNIQUES
 Debat en grup
 Col·loqui. Posada en comú

 MATERIALS
 Fitxes grandària DIN A3 (On dibuixar la silueta d’un cervell roig i un altre verd).

Sisé de
Primària

EXCM. AJUNTAMENT D’ALACANT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Per favor, dóna’ns la teua opinió del joc

Gràcies

AVALUACIÓ
Si jugues des d’un 
col·legi a la ciutat 

d’Alacant

AVALUACIÓ
Si jugues

des d’una altra 
localitat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIE3h6PCtkNZx_lhLwoWCg3U6SC9w5vNkbJCt_Bg9jKI6jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEAWj7atT9mgZzazP_pEQIT8UqFxTK-vYBegdZjr5cVcVfA/viewform


PARLEM DE …
Després de la conclusió amb èxit del 
joc, ara, ens toca fer la vista arrere per a 
recopilar i reflexionar sobre els coneixements 
presentats.
Per a això, pretenem treballar una dinàmica de 
reflexió en què haurem de realitzar grups de 
treball. 
Mínim tres grups. El nombre de membres per 
grup es deixa a elecció del professorat. 
L’activitat consisteix:

A cada grup se li repartirà un dels tres 
temes a tractar:
NNTT. / Salut / Alcohol.
Cada grup ha de treballar amb la seua fitxa 
del “SEMÀFOR CEREBRAL”.
Hauran de debatre i reflexionar sobre el 
tema en qüestió i afegir en les seues fitxes 
les idees que puguen recopilar.
• Cervell roig: les idees negatives.
• Cervell verd: les idees positives. 
Després de la reflexió i recopilació de dades 
de forma grupal, hauran de presentar a la 
resta de la classe les seues idees, obrint 
la possibilitat de debat i afegint noves 
aportacions si fóra necessari.
El tutor o la tutora podrà seleccionar les tres 
activitats més completes per a exhibir-les al 
panell de l’aula durant el curs, a manera de 
recordatori.

PARLEM DE NNTT…
Quant temps dediquem a activitats digitals? 
Aprén a desconnectar, que no t’atrape 
la xarxa, viu una vida real, que les noves 
tecnologies no siguen la teua única diversió. 
Passar molt de temps davant de la pantalla 
pot produir-nos dependència, i podem acabar 
desenvolupant un problema greu. A més dels 
riscos que assumim amb la informació que 
compartim en internet.

Recorda que el CERVELL és un múscul 
que està creixent, cuida’l, cal exercitar-lo, 
acostuma’l a fer tot tipus d’activitats, és 
necessari saber divertir-se de moltes maneres, 
posa imaginació a la teua vida.

Abús, mal ús i bon ús.
Pensa, creus que n’hi ha un ús correcte o 
un bon ús? És el mateix abusar que fer-ne 
un mal ús?

Debat en grup i ESCRIU EN LA TEUA FITXA 
DEL CERVELL, avantatges i inconvenients o 
riscos de l’ús de les NNTT. 

PARLEM DE SALUT… 
La salut no sols és no estar malalt o malalta; 
la salut és un estat de complet benestar.
La salut és trobar-se bé amb nosaltres 
mateixos i mateixes, i amb tothom. Un estil 
de vida saludable és el resultat d’una SÈRIE 
D’HÀBITS SANS. 

Hem d’evitar hàbits que NO AJUDEN a cuidar 
la nostra salut, com la mala alimentació.

Pensa hàbits que ajuden a cuidar la teua 
salut. Pensa hàbits que no ajuden a cuidar 
la teua salut
Debat en grup i ESCRIU EN LA TEUA FITXA 
DEL CERVELL, hàbits saludables i no 
saludables. 

PARLEM D’ALCOHOL…
Totes les begudes alcohòliques tenen una 
substància encarregada d’alterar, perjudicar i 
trastornar EL NOSTRE CERVELL. Recorda, el 
cervell està en el seu procés de maduració i 
creixement fins quasi els 30 anys.
Efectes sobre el cervell:
• Adorm les teues neurones. 
• Entorpeix els teus reflexos. 
• Canvia la teua visió de la realitat, enfoques 

malament. 
• Creus que eres simpàtic o simpàtica quan, 

en realitat, molestes, fas coses que no faries 
normalment. 

• Entorpeix el creixement sa del teu cervell, 
que ha de durar-nos tota la vida!
Pensa, l’alcohol no és bo per a la salut i 
està considerat una droga. Es pot viure 
sense prendre alcohol.
Debat en grup i ESCRIU EN LA TEUA FITXA 
DEL CERVELL, problemes que podria 
produir l’alcohol en persones jóvens i 
avantatges que té no consumir alcohol.

 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT


