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Quin és el millor desinfectant? 

 

Objectius  

 Utilitzar tècniques de cultiu i manipulació 
de microorganismes.  

 Comparar l’eficàcia de diferents 
desinfectants d’ús comú en el creixement 
bacterià.  

 Interpretar els resultats d’un antibiograma.  

 Identificar l’acció antibacteriana d’altres 
productes d’ús quotidià (desodorants, 
dentifricis, productes de neteja,...)  

 
Font: http://farm4.staticflickr.com/3322/3213328443_db2a82fac2_o.jpg 

Descripció de la proposta  

A partir d’una pregunta inicial (Quin és el millor desinfectant?), es proposa una senzilla 

experiència per posar de manifest l’efecte bactericida dels desinfectants i identificar el més 

eficaç. 

L’experiència que es proposa és molt semblant a un antibiograma. L’antibiograma és una 

tècnica que permet comparar la resistència d’un microorganisme front diferents tipus 

d’antibiòtics. També es fa servir aquesta tècnica a la indústria farmacèutica per provar noves 

substàncies amb activitat 

antimicrobiana. 

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 saludable 

 

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 treballa partir d’una deducció lògica (Si un desinfectant 

és més 

eficaç que un altre, llavors, si comparem el seu efecte en una placa de Petri sembrada amb 

microorganismes, trobarem un halus (zona clara, sense microorganismes) més gran al voltant 

d’un d’ells. Només d’aquesta manera l’alumnat entendrà què fa i per què ho fa. 

Els cultius que s’utilitzen són de Micrococcus luteus, que és un bacteri no patogen. Les plaques 

de Petri amb els discos impregnats de desinfectant haurien de ser incubades durant 48 h. 

La placa de Petri desprès d’uns dies d’incubació presenta un creixement diferenciat dels 



 
 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

 

microorganismes en cada zona. Es poden observar tant conjunts de petites colònies 
visibles a ull nu com àrees d’aspecte tèrbol. La mida de l'halus, o zona sense creixement 
microbià, al voltant del paper de filtre indica la capacitat d’inhibir el creixement que te cada 
desinfectant front aquest bacteri concret. L'halus més gran és el del desinfectant més 
eficaç sobre aquest bacteri. A la zona on el paper no estava impregnat de cap desinfectant 
no s’observa cap halus; no hi ha cap impediment al creixement dels bacteris.  
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 icroorganismes. 
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 luteus i plaques de Petri amb medi de 
cultiu al CDEC 
 
Recursos emprats  

- cultiu de microorganismes - paper de filtre 

- plaques de petri amb agar nutritiu - encenedor Bunsen 

- aigua destil·lada. - retolador 

- tres desinfectants diferents comuns a 

- les farmacioles 

- una estufa de cultiu o una iogurtera 

- per incubar-hi les plaques 

- xeringa - pinces 

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

