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Mans netes, mans brutes 

Aquesta  activitat forma part del conjunt de recursos proposats pel grup de treball µBioCat, podeu 

consultar més propostes a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home 

 

 
 

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.  

 

Descripció de la proposta 

Tot partint d’un context quotidià, es proposa una senzilla experiència per comparar les microorganismes 

que creixen en una placa de Petri amb medi de cultiu quan s’inocula tocant l’agar amb les mans brutes o 

amb les mans netes.  

L’alumnat haurà d’interpretar les dades obtingudes, és a dir  explicar que, malgrat es tracti de 

microorganismes, es poden veure colònies, diferenciar colònies de bacteris i fongs. Així com relacionar 

l’experiència amb hàbits saludables. 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

Es necessita: 

 Mínim dues hores amb una separació entre una hora i l'altre d'una setmana. 

Una hora per realitzar les idees prèvies i la sembra. I una altre hora per observar els resultats i obtenir 

unes conclusions. 

Si es vol aprofundir es pot dedicar una altre hora en l’observació de la diversitat  de colònies que ha 

crescut  la placa. 

També hi ha la possibilitat d’agafar mostres de colònies que hagin crescut i realitzar una tinció gram, 

això es realitzaria amb alumnes de tercer d'ESO, per explicar la diversitat de bacteris i la relació que hi ha 

entre la seva estructura cel•lular i l’acció dels antibiòtics. 

Font imatge: http://www.flickr.com/photos 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home
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Recursos emprats 

Per realitzar aquesta pràctica es necessita: 

• Plaques de Petri amb un medi de cultiu generalista com l'agar-agar  

• Aigua 

• Sabó 

• Alcohol 96º 

• Retolador 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta pràctica està pensada per alumnes d'ESO. 

Es pot realitzar a qualsevol curs, tot i que principalment a primer i a tercer d'ESO. 

A primer, dins dels continguts de ciències naturals, en la unitat del regne de les moneres, es pot 

plantejar com a ubiqüitat d’aquests organismes i la demostració de la seva existència. 

A tercer , dins dels continguts de biologia i geologia, en la unitat de salut i malaltia, on es pot parlar de la 

importància de la higiene en un sentit més ampli. També es pot emmarcar dins de la unitat de l’aparell 

digestiu, quan s’estudia malalties relacionades amb aquest aparell. 

A  cicle superior de primària també, es pot plantejar com a primer d'ESO, realitzant més èmfasis en la 

part de la higiene. 

 

Documents adjunts 

• Guia per al professorat. 

• Full  de treball per a l’alumnat. 

 

Autoria 

Sònia Molina 

Treballo a l'escola Estel de Sabadell i aquesta pràctica la  he realitzat moltes vegades, és fàcil i no es 

necessita gaires recursos.  A 1r d'ESO es treballa en la unitat del regne de les moneres, i la veritat és que 

aconsegueixes sorprendre als alumnes: Com és que surten les colònies de bacteris? Com és que tenen 

diferents colors?; també reflexionen sobre la utilitat del sabó o l'alcohol, per exemple. En altres ocasions 

he fet la pràctica a 3r  ESO dins del context de salut, i es pot realitzar el mateix procediment i, si 

interessa,  fer una tinció gram.. 

 

Contacte 

 

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

