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Val la pena rentar-se les mans? 
Guia didàctica 

 

Objectius 

• Prendre consciència del paper dels microorganismes al nostre entorn. 
• Identificar colònies  i saber-les descriure. 
• Quantificar els resultats, analitzar-los i extreure’n conclusions. 
• Treballar en base a predir, observar i explicar.  
 
Les diferents activitats que es plantegen permeten:  
• Observar i descriure colònies de diferents microorganismes 
• Detectar la presència de microorganismes en diferents hàbitats 
• Relacionar la presència de microorganismes amb hàbits saludables. 
• Comprovar (o no!) la teoria de la generació espontània 
• Treballar amb microorganismes respectant les normes de seguretat al laboratori. 
• Dissenyar petites experiències. 
• Reflexionar sobre la història del pensament científic. 
 
 
Continguts del currículum que es treballen en l’activitat 
 
Es treballen els següents aspectes: 
Microorganismes i la seva diversitat, colònies/clons,  
Generació espontània versus divisió cel·lular. 
Algunes de les funcions dels microorganismes a la biosfera. 
L’evolució del pensament científic  
La importància de la higiene en la salut. 
 
Material necessari 
 
Medis de cultius sòlid (plaques de Petri amb agar-agar nutritiu) 
Estufa de cultiu 
Guants de làtex 
Cinta adhesiva per precintar 
Retolador permanent 
Ordinador amb connexió a internet. 
 
Temporització 
 
Cinc sessions: dues pràctiques al laboratori i tres sessions a l’aula. 
Les sessions de laboratori han d’estar separades al menys  48 h amb les plaques a l’estufa de 
cultiu (25-30oC) per donar temps al creixement de les colònies. 
Si no és possible aquesta freqüència, les sessions pràctiques es poden separar una setmana però 
aleshores no cal posar les plaques a l’estufa, només a temperatura ambient. 
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Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Prèviament al treball de laboratori, és convenient dedicar una sessió per  introduir els alumnes en 
el tema , a través d’un seguit de preguntes que es plantegen  a l’inici de l’activitat. Pel treball 
pràctic, cal una sessió dedicada a fer les sembres i un altra per a fer el recompte i l’elaboració de 
gràfics.  
Els alumnes treballen en grups de dos o tres i cadascun s’encarrega de recollir les dades d’un 
hàbitat concret. 
Després d’haver fet la pràctica, s’han de dedicar dues sessions més per fer les activitats finals, 
que possibiliten la transferència dels nous coneixements a d’altres situacions. 
 
 
Procediment: 

• Sembrar plaques de Petri amb inòculs de microorganismes d’hàbitats diferents. 
• Precintar les plaques i marcar-les amb retolador permanent. 
• Introduir-les a l’estufa de cultiu (25-27oC) 

 
 
Per fer les “sembres” o inòculs, n’hi ha prou d’obrir les plaques durant uns minuts en diferents 
entorns (aire de diferents indrets de l’institut: laboratori, pati, escala amb corrent d’aire,...). 
Depenent del nombre d’alumnes que hagin de realitzar les pràctiques, es pot completar amb la 
sembra dels microorganismes presents a les mans, abans i després de rentar-les amb sabó, els 
microorganismes de les monedes, o d’altres objectes, etc, 
Per a què els resultats siguin més significatius, cada hàbitat pot ser estudiat per dos grups 
diferents (es dupliquen els resultats).  
És molt important la placa de control (sense obrir) perquè permet remetre’s a la teoria de la 
generació espontània. 
El treball amb microorganismes comporta tenir ben present els seus perill, de manera que cal fer 
palesa la importància de treballar amb seguretat al laboratori, tant en els moments en què es 
manipulin les plaques com després a l’hora d’eliminar els residus. 
Tenint present que el treball es fa en grups de dos i que finalment s’han de posar en comú els 
resultats de tots els grups, facilita el treball cooperatiu. 
És molt important que es posin en comú els resultats de totes les proves realitzades perquè 
únicament d’aquesta forma es poden quantificar els resultats per a què , després d’expressar-ho 
gràficament, se’n pugui treure conclusions. 
A l’hora de fer els recomptes, cada grup designa els diferents tipus de colònies amb una lletra per 
exemple(A, B,...), però aquestes no tenen perquè coincidir amb les dels  diferents grups. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Si es fa servir alguna mostra líquida per a l’obtenció de microorganismes (aigües de basal,...) els 
resultats no es podran comparar amb la resta perquè caldrà diluir-la, doncs segurament 
apareixeria un número “incomptable” de colònies. 
Si els alumnes disposen d’un ordinador amb connexió a la xarxa d’internet, poden completar el 
treball a l’aula. 
 
 
Aplicació a una altra situació 
 
 
La segona part de l’activitat està constituïda per dos apartats que contribueixen a l’aplicació dels 
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coneixements incorporats a d’altres situacions. El primer permet reflexionar sobre l’origen de la 
vida i la teoria de la generació espontània a través dels experiments de diferents científics i el 
segon (experiències relacionades amb els microorganismes de la llet i els  treballs del Dr. 
Semmelweis) permeten el disseny de petites investigacions per part dels alumnes d’una banda i el 
reconeixement de la importància de la higiene en la nostra salut i també el concepte d’asèpsia en 
les intervencions mèdiques.  
 
 
Recursos complementaris 
 
Alguns dels enllaços que poden utilitzar: 
 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/1origen_de_la_vida.htm#genespont
 
 
http://www.sma.df.gob.mx/mhn/index.php?op=04asomate&op01=03origen
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