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Per què utilitzem desodorant? 

 

 Objectius  

• Fer atenció al fet que hi ha microorganismes 

que creixen en la pell. 

• Emfatitzar que l’olor corporal es produeix a 

causa de l’acció de microorganismes que es 

nodreixen de la suor. 

• Comprovar l’acció antimicrobiana que tenen 

els desodorants. 

• Iniciar una discussió sobre la higiene 

personal. 
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Descripció de la proposta  

A partir d’una pregunta inicial (Per què utilitzem desodorant?), es proposa una senzilla però 

rellevant experiència per posar de manifest l’efecte bactericida dels desodorants. 

És pretén que l’alumnat utilitzi models científics (en aquest cas el model d’ésser viu) per donar 

explicacions a fets quotidians i justificar diferents hàbits saludables. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

En començar l’activitat és important dirigir una discussió de tota la classe de manera que 
s’acabi definint clarament la hipòtesi de treball basada en una deducció lògica(Si la causa de 
l’olor a suor és l’activitat dels bacteris que viuen a la pell, llavors, si utilitzem una substància 
amb efecte bactericida, com és el desodorant, el que esperem que passi és que els bacteris 
presents a la pell no es reprodueixin i no hi hagi olor corporal); només d’aquesta manera 
l’alumnat entendrà què fa i per què ho fa. 
És important fer notar l’alumnat que els desodorants contenen sempre alguna substància 
bactericida (o bacteriostàtica) ja que és possible que es facin un embolic entre tots els 
components: fragàncies, suavitzants de la pell, talc per absorbir l’excés d’humitat, 
antitranspirants... 
Els cultius que s’utilitzen són de Micrococcus luteus, que és un bacteri no patogen. Les 
plaques de Petri amb els discos impregnats de desodorant i/o desinfectant haurien de ser 
incubades durant 48 hores. 
Malgrat que la superfície de la pell no és favorable al creixement de microorganismes, aquests 
ho fan en moltes zones que mantenen un grau d’humitat suficient. Per exemple les aixelles, 
entre els dits i en les regions anal i gènito-urinària. En aquestes zones càlides i humides del cos, 
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els bacteris poden viure i produeixen olors, a causa de les diferents fermentacions. Els 
Micrococcus es troben a la pell. Cal recordar que els bacteris que viuen a la pell es transmeten a 
causa d'una higiene personal deficient. 
La inhibició del creixement dels bacteris en la placa de Petri es mostra a través d’una zona clara 
al voltant del disc de paper de filtre. 
Aquesta mateixa tècnica s’utilitza als hospitals per valorar la sensibilitat d’un determinat 
microorganisme a diferents tipus d’antibiòtics, abans de decidir el tractament. També es fa 
servir aquesta tècnica a la indústria farmacèutica per provar noves substàncies amb activitat 
antimicrobiana. 
Cal tenir en compte algunes mesures bàsiques com són: 

- Quan es manipulin, les plaques de Petri s’han de mantenir allunyades de la cara. 
- És molt important no obrir les plaques de Petri un cop sembrades, es podrien 

contaminar! 
- Cal rentar-se les mans amb sabó abans i després de realitzar la pràctica. 

En acabar l’experiment s’han de posar en un recipient amb aigua i lleixiu; les plaques de Petri, el 
tub amb els microorganismes sobrants, les pinces... per eliminar les restes dels 
microorganismes. 
Uns dies després, es poden rentar amb aigua i sabó. 
Durada prevista: 2 sessions de 40 minuts cada una amb un període d’incubació al mig. 
Recordeu que podeu demanar cultius de Micrococcus i plaques de Petri amb medi de cultiu al 
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cultiu de microorganismes, plaques de petri amb agar nutritiu, aigua destil·lada, 

un desodorant de qualsevol tipus, xeringa, paper de filtre, pinces, encenedor Bunsen, 

retolador, una estufa de cultiu o una iogurtera per incubar-hi les plaques 

 

Documents adjunts 

Full de treball per a l’alumnat. 

 

Autoria i contacte 

Adaptació de l’activitat “L’efecte dels desodorants (i altres desinfectants) en el creixement dels 

microorganismes”, CDEC, Montserrat Cabello i Montserrat Falcó . 

Aquesta activitat ha estat dissenyada i provada pel grup de treball de Microbiologia µBioCat 

(https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home). Us agrairem qualsevol aportació sobre 

com us ha funcionat a classe; podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça: 

mbiocat@gmail.com 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home
mailto:mbiocat@gmail.com

