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SALUT II
Nom i contacte de qui emplena la fitxa:
Maria Llerena Bastida (maria.llerena01@estudiant.upf.edu), estudiant de Biologia Humana, Departament
de Ciències Experimentals i de la Salut (UPF)
Grau/s d’aplicació de la fitxa:
grau en Biologia Humana
Temàtica proposada:
ESCENARI ABP PER TREBALLAR LA CRISI DELS PLÀSTICS DES DE LES PERSPECTIVES DE SALUT,
MEDIAMBIENTAL I SOCIAL
Assignatures:
Biomedicina Integrada I

Temes específics que es tractaran:
1. Què són els plàstics, quins tipus n’hi ha i quin és el seu cicle de producció, consum i posterior gestió.
2. La relació entre els plàstics, els contaminants orgànics persistents (COP) i el Conveni d’Estocolm.
3. Els mecanismes d’entrada dels plàstics al cos humà i els efectes mecànics, químics i microbiològics
que hi tenen (des d’un punt de vista fisiològic i molecular).
4. Els mecanismes pels quals els plàstics alteren els ecosistemes aquàtics i terrestres i les
conseqüències que se’n deriven.
5. Els efectes pejoratius per a les persones i el medi de cada estadi del cicle dels plàstics.
6. Les diferents maneres que hi ha per tractar el conflicte dels plàstics d’un sol ús.

Activitats de seminari que es poden desenvolupar:
• Aquesta proposta de recurs docent es basa en l’aplicació de metodologies d’aprenentatge basat en
problemes (ABP) que estan pensades, en aquest cas en concret, per ser treballades i aplicades en
tres sessions de dues hores en grup amb el seguiment d’un tutor, així com també amb una cloenda
de presentació oral seguida de preguntes per part d’altres tutors i espai de debat entre alumnes.*
El material creat per treballar aquest cas es pot trobar a: <https://drive.google.com/open?id=1C6vGkEth7z-YcY4ZcDlg0VHmH0dDlv-Y>
*En aquest sentit, no hi ha activitats específiques en les quals es treballi la interseccionalitat, sinó que els mateixos objectius i
el desenvolupament de l’ABP busquen treballar-la constantment. Així, el propi escenari del problema ja parteix de relacionar les
perspectives mediambientals, de salut i socials que es poden aplicar al cas, que es desenvolupa totalment a partir de la interrelació d’aquestes tres perspectives i permet als estudiants construir-se una visió transversal del problema.
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