
 

  1 de 2 

          Grup de treball de Microbiologia 
 

Mans netes, mans brutes 

 
Context 
 
Quantes vegades t’han dit: 
- Ja t’has rentat les mans que anem a dinar?. 
- No et posis les mans brutes a la boca, ni et toquis els ull? 
-T’has raspallat bé, les dents? 
Són situacions diàries que al llarg d’aquesta pràctica haurem de demostrar si són dèries dels adults o tenen 
un fonament. 
 
Què saps?Contesta les següents preguntes: 

• Algun cop has agafat conjuntivitis? Com creus que es produeix aquesta malaltia? 

• 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?. 

• Què son les càries? Com es formen ? 
 
Proposta de treball 
 
Per realitzar aquesta pràctica cal seguir el següent protocol: 
 
1r dia  
Agafa una placa de Petri i amb un retolador permanent la divideixes en dos parts. En una d’elles escriu B 
(mans brutes) i a l’altra N ( mans rentades amb sabó/ o alcohol). 

1. Passa els dits per sobre de l’agar (de manera suau sense prémer ) per la part marcada amb B i tanca 
la placa. 

2. Ara rentat les mans amb sabó o alcohol. 
3. Torna a passar els dits igual que has fet anteriorment però a la zona marcada com N i torna a tancar 

la placa. 
4. Precinta la placa de Petri i deixa-la cap per avall durant una setmana. 

 
2n dia 

1. Agafa les plaques i observa-les. 
 
Què ha passat? 
 
1.Què observes a les plaques? Ha aparegut alguna cosa?  
 
2.El que veus són colònies de bacteris i de fongs? d’on han aparegut? 
 
3. Descriu el que veus. Dibuixa els diferents tipus de colònies que observes. 
 
4. Com expliques que a les parts B i N de la placa hi ha   moltes diferencies? 
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Apliquem el què hem après 
 

• Quan es realitza una intervenció quirúrgica, els quiròfans, els estris i la roba que utilitzen 
els metges  han d’estar totalment estèrils. Per què? 

 
 
 
 
 
 


