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Mans netes, mans brutes 
Guia didàctica 

 
Objectius  
 
L’objectiu d’aquesta pràctica és conscienciar a l’alumnat del fet que en l’ambient hi ha microorganismes, 
alguns patògens, i que pel simple fet de rentar-nos les mans abans de cada àpat ens podem evitar algunes 
malalties.  
 
Detecció de les idees prèvies de l’alumnat 
Per detectar algunes de les idees prèvies que tenen els nostres alumnes ho podríem fer a partir d’algunes 
qüestions, com per exemple: 
 

• Algun cop has agafat conjuntivitis,com? 

• Per què creus que ens hem de rentar les mans abans de dinar? O d’anar al lavabo? 

• Ahir el meu company de classe no va venir a l'escola perquè tenia gastroenteritis, què és aquesta 
malaltia? Com s'agafa?Quins símptomes té?Com es cura?Com es pot evitar?. 

 
• Com es formen les càries? 

 
 
Altres recursos  
Hi ha un article molt didàctic i entenedor que fa referència a la necessitat de tenir una bona higiene de les 
mans, a més hi ha un petit vídeo molt simpàtic que es pot adreçar principalment als nens de primer d'ESO, 
o primària. 
 

• http://www.faroshsjd.net/item.php?id=2445&lang=2  
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Els alumnes es poden agrupar com sigui més fàcil tenint en compte les plaques de Petri amb medi que 
disposeu. 
Es poden sembrar plaques senceres per cada cas, es pot dividir una placa a l’hora de sembrar, en dues o tres 
parts segons convingui.  
Podem plantejar que un/a alumne/a realitzi primer la sembra amb les mans “ brutes” en una meitat de la 
placa i després se les renti amb alcohol o aigua amb sabó i sembri a l’altre meitat de la placa ( en aquest cas 
per la part de fora de la placa es marca amb el retolador les sues meitats i quina sembra s’ha realitzat en 
cada cas. 
Una altre possibilitat és per exemple: un grup pot sembrar amb les mans “brutes”, un altre grup rentant-se 
les mans amb aigua i sabó, i un altre grup esbandint-se les mans amb alcohol. Marcar amb retolador la part 
externa de les plaques amb el tipus de mostra que hi ha a cada placa. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Per realitzar la sembra només cal que els alumnes passin amb els dits lleugerament per sobre del medi de 

http://www.faroshsjd.net/item.php?id=2445〈=2
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cultiu, no cal apretar perquè sinó l’agar es trenca, i allà creixeran bacteris que seran difícils de veure .Un cop 
realitzada la sembra es tanquen les plaques es precinten amb cinta adhesiva i es posen cap per avall, i a 
esperar una setmana. 
 
Cal tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat que s’han de dur a terme per realitzar aquesta 
pràctica. Quan es manipulin les colònies, que no sabem que són, i també a l’hora de destruir les mostres 
obtingudes. Per actuar correctament us adrecem a : 
 
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Normativa_bioseguretat_laboratori_escolar.pdf  
 
 
Recursos complementaris 
 
Aquesta pràctica es pot ampliar amb aspectes de la higiene bucal. Utilitzant   un producte que podem 
trobar a  les farmàcies que és un revelador de placa de bacteriana que tenyeix els microorganismes que 
queden a les dents( tenyeix d’un color rosa ) , els nostres alumnes poden observar la quantitat de bacteris 
que tenen a la boca i l’efecte de la pasta de dents si es torna a posar el colorant després de raspallar-se les 
dents. Això, dóna peu a parlar si els nostres alumnes es raspallen bé les dents o no. 
 
Si decidiu realitzar la tinció gram  seguiu les següents indicacions: 
Després de diluir el bacteri en una gota d’aigua i fixar-la amb calor lleu, s’han de seguir els següents passos 
seqüèncialment: 

1. Fixar les cèl·lules amb calor 
2. Afegir Blau Violeta (cristall violeta) i esperar 1 minut i mig. (Morats/Gram Positiu). 
3. Esbandir amb aigua. 
4. Afegir lugol i esperar 1 minut. 
5. Esbandir amb aigua. 
6. Afegir alcohol d'acetona. 
7. Esbandir amb molta aigua. 
8. Afegir safranina i esperar 1 minut. (Rosades/Gram Negatiu). 
9. Esbandir amb aigua. 
 
 
 
 
 
 

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Normativa_bioseguretat_laboratori_escolar.pdf
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Blau_Violeta&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cristall_violeta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lugol
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcohol_d'acetona&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Safranina

