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—Hola a tots! Com ja sabeu, estem de colònies, i ara farem un
taller. La Núria, que és doctora, ens parlarà de com funciona el
nostre cos.

—Hola! Segur que tots us heu preguntat alguna vegada coses
sobre el vostre cos: com és que us podeu moure, com és que crei-
xeu, per què camineu, per què alguns de vosaltres sou nens i
altres, nenes... Mireu, les responsables de tot això són els milions
de cèl·lules diferents que treballen dins del nostre cos. 

Les cèl·lules són les unitats vives més petites que coneixem. N’hi
ha que s’uneixen entre si per formar els diferents teixits del nos-
tre cos. D’altres circulen constantment per a reparar i nodrir els
diferents d’òrgans:

La pell, que ens cobreix i ens protegeix de l’exterior.

El cervell i el sistema nerviós, el nostre ordinador central, des d’on
es controla tot allò que fem.

Els ossos i els músculs, que ens fan moure i tenir força.

L’aparell digestiu i l’aparell urinari s’ocupen del camí dels ali-
ments i de l’aigua, per a transformar-los i per a eliminar el que no
necessitem.

L’aparell respiratori, el nas, la boca, els pulmons…, ens permeten
respirar per tenir energia.

El sistema circulatori, el cor i la circulació de la sang, transporten
a les cèl·lules l’energia, l’oxigen i tot allò que necessitem per a créixer
i reproduir-nos; i també el sistema immunològic, per a defensar-nos
de les agressions externes i de les infeccions.

I el sistema reproductiu que ens ha permès néixer i gràcies al qual
podrem tenir fills.
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Observeu-vos un moment els uns als altres. El primer que veieu és
la pell. La pell es renova constantment. És l’òrgan més extens del
cos. Fa de barrera als agents externs, però també regula la tem-
peratura corporal i absorbeix la llum del sol, imprescindible per-
què la vitamina D fixi el calci que reforçarà els nostres ossos i les
nostres dents. Gràcies a la pell tenim el sentit del tacte: reconei-
xem els objectes i les textures, notem el dolor, el fred i la calor.
També gràcies a la pell podem gaudir de les carícies i dels petons,
que tant ens ajuden a créixer.

Per a mantenir la pell sana, cal una bona higiene corporal: rentar-
se, assecar-se bé, hidratar-se amb cremes si està seca, protegir-se
de la radiació solar... Si ens fem mal, el primer òrgan que pateix
és la pell i això pot afavorir el contacte amb agents infecciosos
que ens poden causar malalties. 

Per això, quan ens fem una ferida, és convenient netejar-la bé amb
aigua i sabó, aplicar un agent desinfectant o antisèptic i cobrir-la
amb un apòsit net. La persona que ens cura també s’ha de protegir
convenientment i ha d’utilitzar guants si la ferida ha sagnat, ja
que algunes infeccions poden ser transmeses per la sang. No ho
oblideu mai!
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Totes les grans empreses tenen un ordinador central que les con-
trola. Sabeu que el nostre cos també en té un? És el sistema ner-
viós. Els nervis, el cervell i la medul·la espinal són els òrgans
principals d’aquest sistema, que controlen totes les funcions i els
moviments del nostre cos, tant els involuntaris com els voluntaris.
Gràcies a aquests òrgans podem badallar, parlar, caminar... També
estan alerta per controlar aquells moviments que nosaltres no hem
escollit de fer, com, per exemple, quan ens ennueguem bevent o
menjant, o parpellegem a causa dels reflexos.

Les terminacions sensorials de la pell, la vista, l’oïda i l’olfacte
informen el cervell: poden detectar canvis de temperatura o altres
dades de l’exterior –per exemple, quan toquem una cassola que
crema molt–. El cervell, després de processar la informació, emet
un senyal elèctric a través de les neurones. Aquestes neurones
ordenen als nervis que enviïn instruccions precises fins als músculs
a través de la medul·la espinal i el cos reacciona d’una manera
adequada –ens fa retirar ràpidament la mà de la cassola calenta.
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Recordeu que quan éreu petits quèieu sovint? I oi que cada vega-
da que quèieu no us trencàveu pas un os? Això és perquè els
ossos, juntament amb les dents, són els elements més durs del nos-
tre cos, ja que contenen el 98% de tot el calci que tenim. Els ossos
es regeneren per si mateixos. Només cal aportar-los calci a través
de l’alimentació i realitzar una activitat física correcta: si ens
movem, els nostres ossos creixen. En el nostre cos hi ha 206 ossos.
La columna vertebral ens permet mantenir-nos drets i protegeix la
medul·la espinal. El crani protegeix el cervell.

En l’interior dels ossos hi ha el moll de l’os, una substància espon-
josa on es formen les cèl·lules sanguínies, i a la seva capa més
exterior s’inserten els tendons i els músculs, responsables del movi-
ment (voluntari i involuntari) i la força. Els músculs són capaços de
transformar els nutrients que reben a través de la sang en energia
muscular.
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Oi que us heu fixat que per saber si una persona és viva, els met-
ges miren si li batega el cor? Això vol dir que el cor és un òrgan
molt important. És un òrgan fonamental per a la nostra vida;
batega al voltant de 4.500 vegades per hora, sense descans, i bom-
beja la sang a través de les artèries i les venes perquè tots els teixits
de l’organisme rebin l’oxigen i l’energia que necessiten. 

Tots, alguna vegada, us heu fet alguna ferida i heu vist com us sor-
tia sang. Però, us heu preguntat mai què és la sang? De què està
feta? La sang està formada per un líquid que es diu plasma i tres
tipus de cèl·lules sanguínies: els glòbuls vermells (que transporten
l’oxigen), els glòbuls blancs (que s’encarreguen del nostre sistema
de defensa contra les infeccions, anomenat sistema immunològic)
i les plaquetes (encarregades de taponar les ferides i evitar que
sagnin). La funció de la sang és fer arribar els nutrients i les
cèl·lules de defensa a totes les cèl·lules del cos. Això és possible
gràcies al sistema circulatori i al fet que el cor la bombeja i la fa
arribar a qualsevol punt de l’organisme. Les artèries porten sang
procedent dels pulmons, ben oxigenada, mentre que les venes
retornen la sang de nou als pulmons per a rebre més oxigen.
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Ara proveu d’estar una estona sense respirar, aguantant l’aire.
Veureu que no podeu resistir gaire estona, ja que per a viure
necessiteu respirar. Doncs bé, els pulmons són els òrgans princi-
pals de l’aparell respiratori, responsables d’absorbir l’oxigen o O2

–en la inspiració– i d’eliminar el CO2 –en l’expiració–. L’aire entra
pel nas o la boca i passa cap a la laringe, la tràquea i els bronquis,
fins a arribar als pulmons. 

Quan tenim un refredat, s’inflama la via respiratòria, que s’omple
de mucositat i no ens deixa respirar bé. És important beure aigua
i altres líquids i mocar-se molt bé per a evitar les complicacions
dels refredats (otitis, pneumònies...).
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Una altra cosa que fem cada dia per a viure és menjar i beure.
L’aparell digestiu pren de l’exterior els aliments necessaris per a
reparar les pèrdues de l’organisme, els transforma en substàncies
fàcils d’assimilar i d’absorbir i al final n’expulsa les restes inútils.
És un tub d’uns 9 metres de longitud, amb un orifici d’entrada –la
boca– i un de sortida –l’anus–. La boca comunica amb l’esòfag,
l’estómac, el budell prim i el budell gruixut. En el nostre cos hi ha
altres òrgans que col·laboren amb el tub digestiu: són el pàncrees,
el fetge i la via biliar. 

La boca és la nostra porta d’entrada i com que està en contacte
permanent amb l’exterior la visiten múltiples bacteris i virus. Cal
rentar-se acuradament les dents cada dia (matí i vespre, almenys,
durant dos minuts ben bons) per a evitar la càries, una infecció
que pot destruir la dentadura. Suposo que tots ho feu cada dia
després de menjar!
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Tots tenim companys amb els quals ens avenim més que no pas
amb altres, però això no vol dir que no hi parlem mai, ja que ens
hem de relacionar amb tothom. Doncs amb els aliments passa el
mateix. Hi ha aliments que ens agraden més i altres que ens agra-
den menys, però els necessitem tots perquè el nostre cos creixi sa.
Els aliments han de ser variats, per a poder aconseguir totes les
vitamines, les proteïnes, els greixos i els sucres que les nostres
cèl·lules necessiten. Cal menjar de tot: fruita, verdures (ens apor-
ten fibra que ajuda el budell a treballar bé), llet i iogurts o for-
matge (ens aporten calci perquè els ossos creixin forts), cereals
(aporten energia) i carn o peix (aporten proteïnes). 

El cos d’un nen acabat de néixer conté més d’un 80% d’aigua,
mentre que el d’un ésser humà adult en té prop d’un 65%. La via
urinària s’encarrega d’eliminar els residus líquids, l’orina o pipí.
Després d’aportar els nutrients a cada cèl·lula, la sang arriba als
ronyons, que actuen com una planta de reciclatge: un milió de
cèl·lules actuen com a filtre i depuradora, i eliminen els líquids
que sobren. Cal que us acostumeu a beure molta aigua, encara
que no tingueu set. Oi que ho fareu?
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Alguns de vosaltres sou nens i altres, nenes. Tots sabeu que els
nens i les nenes no sou iguals, sinó que teniu unes parts del cos
que són diferents i que us caracteritzen. Els òrgans genitals són els
únics òrgans absolutament diferents segons el sexe: el penis en els
nois i la vulva i la vagina en les noies són responsables de la repro-
ducció i la sexualitat. Els testicles en els nois i els ovaris en les
noies són els òrgans que fabriquen una classe de cèl·lules espe-
cials, les germinals, perquè només contenen la meitat de cromo-
somes que la resta de cèl·lules del cos. Els nois fabriquen esper-
matozoides, que a través del semen els envien a l’exterior, i les
noies fabriquen òvuls. 

A partir de la pubertat, cada mes, les dones maduren un òvul o
potser a vegades més d’un. Si es troben un òvul madur i un esper-
matozoide és quan es produeix un embaràs. Si no té lloc aquesta
trobada, la dona expulsa l’òvul amb una mica de sang. És el que
en diem la regla. 
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Segur que tots, en algun moment de la vostra vida, us heu pre-
guntat com ens formem els éssers humans. Doncs bé, la unió d’un
òvul i un espermatozoide és necessària perquè comenci una nova
vida. Aquest fet té lloc en l’interior de la matriu de les dones. A
partir del moment en què un home i una dona s’uneixen en una
relació sexual, es pot produir la unió d’aquestes cèl·lules i llavors es
posa en marxa el meravellós fenomen del començament d’una
nova vida humana. 

Durant nou mesos, el fetus va creixent dins la mare. El nou bebè hi
està unit mitjançant el cordó umbilical i la placenta, i rep l’alimen-
tació i l’oxigen a través de la sang del cordó. Com hem explicat
en altres llibres, quan una mare està infectada del VIH és per
aquesta via o durant el part, que el bebè es pot infectar i també si la
mare l’alimenta amb la seva llet. Per tant, recordeu que és molt
important tenir cura de la nostra salut, però encara més quan es
volen tenir fills.
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NOTA PER ALS EDUCADORS

Aquests contes són pensats
per a poder explicar als
infants d’entre 7 i 13 anys 
el que es coneix de la 
infecció del VIH i la sida: 
els seus inicis; com es pensa
que han aparegut nous
patògens que afecten l’ésser
humà; les vies de transmissió 
d’aquesta infecció; les
mesures per a prevenir-la, 
i també el seu tractament 
clínic, social i emocional.

Les històries d’aquests contes 

no es corresponen amb la història 

de la Lucía, que va donar nom 

a la Fundació.

ACTIVITATS

S’han tenir en compte, però, diverses consideracions:

Com que es tracten temes que per als infants són comple-
xos, recomanem que una persona adulta acompanyi la lec-
tura dels contes per a aclarir i comentar els seus dubtes.

El context és situat aquí, al nostre país. Gràcies al fet que es
pot accedir als tractaments, la qualitat de vida dels infectats
en general és bona, però aquesta circumstància no és així a
la resta del món. Hi ha molts països on tenir la infecció del
VIH  encara equival a una mort segura a curt termini.

Pel que fa al tractament, hi són descrits i comentats els que
es posen a la pràctica avui dia, simultanis a la confecció dels
contes, però hi ha hagut altres moments més complicats, i
també és d’esperar que evolucionin per a millorar.

Disminuir l’estigma social amb què és considerada la infec-
ció i les persones que la tenen és un dels objectius fona-
mentals d’aquests contes, informant des d’un enfocament
al més objectiu possible. 

Tot el conjunt de contes és pensat per a poder donar res-
posta i treballar diverses qüestions quan els nois i les noies
demanen de parlar d’aquests temes. 

Són uns materials pensats per a donar suport a l’adult
en el moment de parlar amb els infants d’aquesta infec-
ció. Per a la població infantil en general aquests materials
són eines bàsiques d’informació i d’incorporació de conei-
xements per a prevenir la infecció. Per als nens i les nenes
afectats hi ha contes que són per a abans de la comunicació
del diagnòstic, propi o familiar: el 2 Com funciona el meu
cos, el 4 Les visites a l’hospital, el 5 Confiar i compartir,
el 6 Un dia de cada dia. I altres, que són útils per a tractar
qüestions que els nois i les noies demanen quan ja se’n
parla de forma oberta.

Tots els contes contenen un mínim de 5 exercicis per a la
reflexió i la incorporació de coneixements.
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Busca en un diccionari la paraula “cèl·lula” 
i copia’n la definició.

Explica què cal fer per a mantenir la pell sana.

Digues quins són els òrgans principals 
dels sistema nerviós.

Explica quin procés segueix el nostre cos: 
“si toquem una cassola calenta amb la mà” 
fins que la deixem anar.

Digues quina és la funció principal de la columna
vertebral.

Completa el text següent:
La està formada pel i tres tipus de cèl·lules 
sanguínies: els o eritròcits que transporten oxigen, 
els que s’encarreguen del nostre sistema de defensa
contra les infeccions o sistema immunològic i les 
que s’encarreguen de taponar les ferides i d’evitar el sagnat.

Explica quina és la funció de la sang.

Digues quin és el principal òrgan del sistema
respiratori.

Explica per què és important rentar-se les dents.

Completa:

Explica com es forma un ésser humà 
des de la seva concepció.
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Tots tenim una família i una història familiar.

Conceptes d’anatomia i fisiologia necessaris per a comprendre millor
com tenir cura de la salut i fer una bona prevenció. 

Les vies de transmissió: explica que la transgressió dels ecosistemes
pot ser l’origen de noves infeccions i d’on se sospita que té l’origen
el VIH, també es parla de la seva expansió mundial i de quins són 
els mecanismes de transmissió d’aquesta infecció.

Per a poder tenir una bona cura de la salut calen controls freqüents.

El rebuig social ha empès els infectats a fer prevaldre el dret 
a la intimitat per a protegir-se de la discriminació i el maltractament.
Cal tenir en compte, però, que portar aquest dret a posicions 
extremes en molts moments pot portar a la solitud, perquè tots 
ens necessitem i necessitem relacionar-nos. A la vida sempre cal
saber avaluar amb qui pots i vols compartir els teus secrets.

La quotidianitat d’un infant que pren medicació és diferent, 
però també per la seva condició d’infant ha de tenir en compte
moltes altres necessitats, iguals a la resta dels infants.

Les realitats de vivència de la infecció per VIH són molt diverses 
i se n’han volgut contemplar d’altres.

Explica els mecanismes dels fàrmacs per no deixar que la infecció
progressi i la necessitat d’utilitzar medicaments de diverses classes.

L’esperança en la possibilitat de futur és el lligam a la vida. 
Ens diu com els nois i les noies infectats fan els seus plans de futur,
i també les preguntes més freqüents que es plantegen.

Reflexió sobre la vulnerabilitat dels infants i els joves i els seus drets.

Els drets dels infants10

El futur9

La medicació8

Els meus amics de l’hospital7

Un dia de cada dia6

Confiar i compartir5

Les visites a l’hospital4

Història del VIH3
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