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Per què no és convenient tornar a congelar els aliments? 

 

Objectius  

 Comprovar el creixement ràpid dels microorganismes en els aliments 

 descongelats i guardats durant un 

cert temps. 

 Comprovar el paper dels 

microorganismes en el 

deteriorament dels aliments. 

 Reconèixer els perills de tornar a 

congelar aliments descongelats 

prèviament. 

 Reconèixer la necessitat que 

tenim de procediments que 

preservin els aliments 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frozen_p

eas.JPG  

 

 

Descripció de la proposta  

A partir d’una pregunta inicial (Per què es recomana no tornar a congelar els aliments que 

s’han descongelat?), es proposa una senzilla però rellevant experiència per posar de manifest el 

creixement microbià que ha tingut lloc durant les hores en que els aliments han estat  

descongelats. 

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

justificar diferents formes de conservació dels aliments així com hàbits saludables en el seu 

manteniment i consum. 

 

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 (en les aliments descongelats es poden 
reproduir els microorganismes –la congelació no els mata- de manera que si es tornen a 
congelar el nombre de microorganismes haurà augmentat molt i farà més probable que es 
facin malbé en la propera descongelació); només d’aquesta manera l’alumnat entendrà què fa 
i per què ho fa. 
Tot el material hauria de ser estèril, però poden obtenir-se resultats acceptables si el 
material està simplement molt ben rentat. 
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Cal donar a l’alumnat els pèsols o espinacs dins el tub d’assaig per tal d’evitar les 
contaminacions provinents de les mans. 
Tres pèsols o un pessic d’espinacs, congelats i descongelats, són suficients. 
En cada placa ha d’haver-hi la mateixa quantitat de pèsols o espinacs i la mateixa quantitat 
d’aigua (per exemple, 3 pèsols i 5 ml d’aigua en cada tub d’assaig i d’aquests sembrar-ne 
1.5 ml a cada placa). 
Cal incubar les plaques de 2 a 3 dies a 25 o 30 ºC 
Els vegetals no cuinats són, en general, un bon material per a utilitzar pel tipus de 
microorganismes que tenen. No és convenient fer servir mostres de carn (sobretot de carn 
picada) ja que poden tenir bacteris del gènere Salmonella. 
 
Durada prevista: 2 sessions de 40 minuts cada una amb un període d’incubació al mig. 
 
Recursos emprats  

 

 Tub d’assaig amb pèsols o espinacs descongelats recentment 

 Tub d’assaig amb pèsols o espinacs descongelats i mantinguts a T. ambient 24 h. 

 Aigua destil·lada 

 2 plaques de Petri amb agar nutritiu A i B 

 2 varetes de vidre 

 2 xeringues de 1cc estèrils 

 2 xeringues de 10cc estèrils 

 una estufa de cultius o una iogurtera que tingui un material aïllant en la base per 

incubar-hi les plaques. 

 

 

Documents adjunts 

Full de treball per a l’alumnat 

 

Autoria i contacte 

Adaptació de l’activitat “Els aliments fets malbé i els 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 
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