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Em fa mal la panxa! 
 

 
Fase d’exploració 
1a. sessió 
Comencem a visionar el vídeo “Sr. Sabó i el seu súper ull.  
http://www.edu365.cat/nobadis/sabo/ 
Veiem les 2 primeres vinyetes i iniciem una conversa a partir d’algunes preguntes, per exemple: 

- Quan jugueu vosaltres?  
- A migdia?  
- A l’escola? 
- Abans de dinar? 
- A la tarda? 
- Bereneu al parc?  
- La mare us porta el berenar? 
- Amb què jugueu?  
- Amb qui jugueu? 
 

L’objectiu de la conversa és posar en antecedents als infants d’allò que volem treballar. I d’altra 
banda conèixer la relació que estableixen entre jugar, embrutar-se, rentar-se i menjar. 
 
2a sessió 
Continuem veient el vídeo fins a la vinyeta 12. 
 
Cal incidir que en cap cas una infecció dóna símptomes tan ràpidament i que com a mínim passen 
24 h. fins que ens trobem malalts.   
 
L’objectiu d’aquesta activitat és resumir tot el que li ha passat i ha sentit en Ramon, però també, és 
important la formulació de preguntes (què fa el metge?) i què és el que ens porta a la formulació de 
la hipòtesi de per què en Ramon no es troba bé i li fa mal la panxa, és a dir la relació entre la 
brutícia de les mans i el malestar físic. 
 
Plantegem als infants escriure la conversa entre el Ramon i el metge, abans d’escoltar-la.  
 
Es poden agrupar per parelles perquè pensin una pregunta i una resposta. Després la representaran 
davant de tots els companys i companyes. La mestra / el mestre hauria d’anar escrivint el que va 
sortint per, després i entre tots, pensar si falten preguntes i respostes i afegir-les, si cal. 
Exemples de preguntes: 

- Què has menjat avui?  
- Què has fet abans de dinar?   
- Tenies les mans netes quan has començat a dinar?  
- T’has rentat les mans abans de dinar? 
- Tens febre? 
- Has vomitat? 
- Què et fa mal? 
 

L’activitat acabarà imaginant quin diagnòstic donarà el metge. Ho comprovarem escoltant el vídeo 
fins la vinyeta 14. 
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Fase d’introducció de continguts 
3a. sessió 
Fem atenció al que diu el metge ja que dóna la solució i relaciona brutícia, sabó i malaltia. 
 
Demanem als nens i nenes que dibuixin la silueta de les seves mans. Es convenient que obrin bé els 
dits per tal de fer la silueta clara i grossa. Posteriorment han de dibuixar la brutícia i els 
microorganismes en aquestes mans, en el lloc i com s’ho imaginen. No han de dibuixar el que 
veuen, s’han d’imaginar el que veurien si estiguessin enfocant amb un potent microscopi. 
 
 
Posteriorment es proposa una altra activitat per comprovar la quantitat de microorganismes que 
tenen les nostres mans en diferents situacions. Encetem una conversa amb l’objectiu de dissenyar 
l’experiment que  permeti fer aquesta comprovació. Algunes preguntes per dirigir-la podrien ser: 

- Què necessiten els microorganismes per reproduir-se?  
- Quines condicions d’humitat i temperatura creuen que els anirà millor? 

 
Presentem la fitxa 3 amb la proposta de l’experta i les quatre càpsules de Petri. Cal explicar per què 
serviran, què volem fer i com ho farem, anticipar els nostres objectius però fent-los participar a 
partir de preguntes... i pensant les raons de les respostes. 
 
Les càpsules de Petri han de contenir un medi agar per fer créixer els microorganismes. Es poden 
demanar al CESIRE cdec@xtec.cat. 
En cada una de les càpsules (menys a una, que serà la de control) haurem de posar una empremta, 
entre tots decidirem quines a partir de preguntes com: 
- Quan creieu que tindrem les mans més brutes? Quan venim del pati? Després d’anar al lavabo? ... 
- Quan creiem que tenim les mans netes?  Quan creiem que les tenim molt molt netes? 
- Quan creiem que tenim les mans tant netes que no sortirà gairebé res a la càpsula de Petri? 
- Quines d’aquestes situacions creus que provocarien l’aparició de menys microorganismes? la mà 
bruta de suor i terra, amb la mà bruta però espolsada, amb la mà neta i després de rentar-se amb 
aigua i sabó. 
 
També hauríem de decidir on deixem les plaques i per tant reflexionar sobre quines són les millors 
condicions pel creixement dels microorganismes. (Aniria bé deixar les plaques a prop d’una font de 
calor). 
 
Per últim s’ha de pensar el temps que deixarem les plaques, abans de donar per acabat l’experiment. 
(Caldrien, com a mínim, tres dies.)  
 
Les càpsules han de quedar ben tancades per tal que els infants no les puguin obrir ja què 
possiblement hi haurà una alta concentració de microorganismes: bacteris i fongs. 
 
Posteriorment el/la mestre/a haurà de submergir les càpsules de Petri en aigua i força lleixiu. 
Deixar-les un parell de dies i rentar-les posteriorment. 
 
És el moment de distribuir càrrecs: Qui s’encarrega de fer una foto cada dia? Qui escriurà el que va 
passant? On quedaran recollides les dades recopilades? etc.  
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4a sessió 
Una vegada hem decidit que ja hi ha crescut una elevada biomassa de microorganismes es poden fer 
les fotografies amb la lupa binocular i enganxar-les a un full per explicar que pensen que pot haver 
passat i quina relació es pot establir amb la situació del Ramón. 

 

 

Les tres fotografies de la part superior corresponent a les marques fetes amb els dits bruts, espolsats 
i rentats amb sabó, respectivament.  
 
 

 
 
Les fotografies de la part inferior són de les mateixes càpsules de Petri 3 dies després. A la primera i 
a la segona es poden apreciar molts microorganismes. 
 
 
Fase d’aplicació 
5a sessió 
Caldrà escriure un text col·lectiu on s’expliqui a companys i companyes més petits de l’escola per 
que ens hem de rentar les mans abans de menjar.  
Al terra hi ha microorganismes alguns d’ells es reprodueixen al nostre intestí provocant malalties 
com el mal de panxa, diarrea, etc. 
 
 
Reflexió per als mestres: 
Cal tenir molt present que no tots els microorganismes són dolents i provoquen malalties.  
Molts d’ells habiten en el nostre cos:  
Des del naixement fins a la mort, el nostre cos és colonitzat per molts tipus de microbis: virus, 
bacteris i fongs. Una persona adulta pot tenir deu vegades més cèl·lules microbianes que humanes. 
Aquest contacte amb els microbis del nostre cos, normalment beneficiós, ens permetrà alimentar-
nos, digerir, desenvolupar un sistema immunitari cada cop més elaborat i efectiu, viure, en fi, 
saludablement.  
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Però també ens enfrontem a microbis que ens poden causar diferents malalties, i fins i tot portar-nos 
a la mort. 
D’altres els trobem a la natura, són indispensables per a la vida en la Terra, o ens serveixen com o 
per produir aliments o medicaments.   
 
 
Afegim d’altres possibles activitats i materials a treballar: 
 
1- Visionat i realització de les activitats que trobareu a  
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/ca/6-8-anys/456-lavarse-las-manos?showall=1 
 
2- Conversa sobre el pòster “Your hands can be dangerous” i escrit col·lectiu sobre el que ens vol 
dir l’autor. 
http://elpoderdelasideas.com/costa-rica/kimberly-clark-professional-copy-monstruos/ 
 
3- Bacteriauditoria: En quin lloc de l’escola hi ha més microorganismes? A partir d’aquesta 
pregunta l’alumnat decidirà quin és el lloc de l’escola on hi ha més microorganismes. Amb un palet 
amb coto fluix els infants recolliran mostres que posaran en diferents càpsules de Petri degudament 
etiquetades i que posteriorment observaran a la lupa binocular. 
Es buscarà maneres de comunicar els resultats de la recerca a la resta de companys i companyes de 
l’escola. 
 
4.- Explicar als infants una petita història semblant a aquesta: 
Una nena que ha estat jugant al sorral a l’hora de l’esbarjo quan  a tornat a la classe i abans de 
rentar-se les mans s’ha fregat els ulls.  
Passats uns dies la nena s’aixeca un matí amb els ulls vermells. La mare li diu que té conjuntivitis. 
Fes un text explicant-li a la nena que li ha passat. Com és que té aquesta infecció als ulls? Com 
podria prevenir-se?  
 
 
 
 
 
 


