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Sessió 3. Malalties exantemàtiques i dermatitis atòpica 
 
Objectius educatius 

– Expressar dubtes sobre la cura de la pell. 

– Apreciar diferències entre diferents tipus d’exantemes. 

– Repassar les cures de la pell atòpica. 
 
Cronograma 

Contenguts Metodologia Agrupació Temps (min) 

1) Recordatori de la sessió anterior Una paraula GG 5 

2) Lesions agudes de la pell Lliçó participada 
GP 
GG 

10 
20 

3) Tenc dermatitis atòpica! Relat i anàlisi d’un conte GG 20 

4) Com és la dermatitis atòpica? Expositiva GG 20 

5) Conclusions Conclusions i aspectes clau GG 10 

GG: grup gran. GP: grup petit.. 

 
Desenvolupament de la sessió 

1) Recordatori de la sessió anterior 

S’ha de demanar a les persones participants que expressin amb una paraula les sensacions que tenen 
respecte de la sessió anterior. A continuació, s’ha de presentar la tasca per a aquesta sessió. 
 
2) Lesions agudes de la pell 

S’han d’entregar uns fulls amb fotos de lesions dermatològiques a les persones participants [vegeu l’annex 
3.1]. Reunides en grups petits (2-3 persones), han de triar la imatge o les imatges de les lesions que els 
semblin més importants i per les quals acudirien a una consulta d’urgències.  
 
A continuació s’ha de projectar per al grup gran les mateixes imatges i parlar una mica de cadascuna, 
fent èmfasi en les petèquies en un context febril i en la púrpura com les reconegudes com a greus. 
 
3) Tenc dermatitis atòpica! 

La dermatitis atòpica és el problema de la pell més freqüent en els infants. S’ha de relatar el conte 
Un dia especial a la selva amb Eipo & Dante. Mentre es relata, es pot projectar pàgina per pàgina la 
presentació de diapositives [vegeu l’annex 3.2]. Posteriorment s’ha de comentar el conte en el grup gran. 
 
4) Com és la dermatitis atòpica? 

S’ha de fer un resum sobre la dermatitis atòpica centrant-se en què és i en com tractar-la. 
 
5) Conclusions 

Cada persona participant ha d’expressar amb una paraula les sensacions que ha tengut en aquesta 
sessió. 


