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La higiene de les mans és un element clau en la 
seguretat alimentària, la majoria d’intoxicacions 
alimentàries es produeixen a les llars per una manca 
de condicions d’higiene. El rentat de les mans és un 
element clau com a mesura de prevenció.

Metodologia
L’activitat es realitza en dos dies, de 3 i 1 hora 
respectivament.

Primer dia: presentació amb power point sobre 
la contaminació per microorganismes, les seves 
característiques, les condicions òptimes de 
creixement i la importancia de la higiene.

Després de la presentació es realitza la part 
pràctica en la que els alumnes  participen fent 
el cultiu a les plaques de Petri de les mans i 
objectes personals dels nens.

Les plaques de Petri es col·loquen dins de les 
iogurteres i es deixa 48 hores a l’aula perquè 
els alumnes vagin veient el creixement.

El segon dia es realitza la lectura del creixement 
de les plaques de Petri i es reflexiona sobre el 
que veuen els nens.

L’activitat finalitza realitzant un poster en el que 
hi posa l’slogan de la jornada “La seguretat 
alimentària està a les teves mans”. Alguns 
dels nens es posen els guants, col·loquen les 
mans al paper d’embalar i es ruixa per sobra 
amb els diversos sprays.

Aquesta activitat està adreçada a nens de 
primària perquè som conscients que els bons 
hàbits d’higiene s’han d’introduir en la 
infantesa. L’objectiu és ensenyar la 
importància del rentat de les mans i
com s’ha de fer correctament.

L’escola és el lloc ideal per aprendre, 
compartir i difondre els bons hàbits. Oferir eines per a un coneixement dels 

microorganismes patògens.

Reflexionar sobre la importància de la 
higiene de les mans.

Promoure uns hàbits correctes d’higiene 
entre els nens i el seu entorn més 
proper.
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