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Dinàmica: Una llesca de pa viva. 

Cromo: Intrusos diminuts (àlbum 2, cromo 12). 

Temps aproximat: 5 sessions (cadascuna d’aproximadament 1 hora), tot i que és una activitat 

que té continuïtat durant tot el curs. 

Habilitat que es treballa:  

Col·laboració i treball en equip: ser capaç de treballar i cooperar amb les altres persones de 

forma respectuosa, essent conscient de les capacitats d’un mateix i confiant en les de l’altra gent. 

Compartir estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per contribuir a l’assoliment d’un 

objectiu comú. 

Presa de decisions i solució de problemes: avaluar diferents alternatives tenint en compte les 

necessitats, els criteris i les conseqüències de les decisions, no només per a nosaltres, sinó també 

per a les altres persones. Suposa tenir capacitat d’anàlisi en funció de les emocions, les actituds, 

els valors i la motivació propis, tenint en compte les altres persones. Decidir és assumir la 

responsabilitat de transformar les circumstàncies en les que vivim. També suposa pensar 

solucions alternatives als problemes de forma creativa. 

Pensament crític: ser capaç de desenvolupar un punt de vista personal, documentat i reflexionat 

per arribar a les pròpies conclusions sobre la realitat personal i social. Qüestionar-se i qüestionar-

ho tot per comprendre i enfortir la diversitat de pensament. La persona crítica es pregunta i 

investiga, en lloc d’acceptar les coses d’una manera crèdula. 

Participants: alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Material: llesques de pa i bosses de plàstic. 

Recursos:  

Cromo 12, Àlbum 2.  

Vídeo de l’InfoK de TV3: Com rentar-se bé les mans 

Desenvolupament:  

1. Investiguem i experimentem.  

2. Treballem en equip. 

3. Busquem solucions.  

4. Ens ajudem. 

5. Tancament 

https://www.naciodigital.cat/noticia/198597/video/rentar-se/mans/correctament/explicat/forma/senzilla/didactica
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1. Investiguem i experimentem 

Mitjançant l’experiment, que va fer viral una professora de primària dels Estats Units, ajudem 

l’alumnat a adquirir un hàbit d'higiene de mans conscient i saludable.  

 Agafem 3 llesques de pa i les posem en una bossa de plàstic:  

● Una llesca de pa sense tocar. 

● Una llesca de pa que, prèviament, ha tocat tot l’alumnat amb les mans brutes. 

● Una llesca de pa que, prèviament, ha tocat tot l’alumnat amb les mans netes amb aigua i 

sabó.  

Podeu preguntar: Què creieu que passarà amb les llesques de pa? 

 

Observem i analitzem els resultats:  

Al cap d’un temps observem què ha succeït i generem debat: Què ha passat? Per què és important 

rentar-se les mans amb sabó? A qui li ha resultat difícil? Sabeu per què us costa tant? Ens pot 

ser útil recordar aquest experiment? Sabeu com es renten les mans? Demanem que ho 

representin. 

Veiem el vídeo de l’InfoK de TV3 Com rentar-se bé les mans 

Conjuntament, representem com ens hem de rentar les mans. Podem fer un ritual diari per anar-

ho integrant.  

 

2. Treballem en equip  

Repassem amb tot el grup classe les situacions que es produeixen a l’escola i que requereixen 

que ens rentem les mans amb sabó. 

Proposem que es col·loquin en grups de 3 o 4 persones. Hauran de fer una llista de quan creuen 

que cal rentar-se les mans amb sabó a l’escola. A continuació, en un espai de l’aula, posarem en 

comú tot el que ha anat sortint. A partir d’aquí, generarem debat: En totes aquestes situacions, us 

renteu les mans amb sabó? En quines situacions no us les renteu? Quins creieu que són els 

motius per no rentar-vos les mans? Creieu que cal fer-ho en altres situacions en les quals mai no 

havíeu pensat?  

Les respostes que surtin les escriurem a la pissarra (mandra, manca d’atenció, distraccions, altres 

prioritats...) i en farem un recull per treballar-les un altre dia. 

 

Observem què fem, què ens passa: graella individual per registrar-ho 

Al llarg d’una setmana, cadascú haurà de posar molta atenció en les situacions que requereixen 

rentar-se les mans (per què, si li és difícil o fàcil pensar-hi...). Facilitem una graella a cadascú: 

https://www.sciencealert.com/this-simple-experiment-with-bread-is-a-genius-way-to-get-kids-to-wash-their-hands
https://www.naciodigital.cat/noticia/198597/video/rentar-se/mans/correctament/explicat/forma/senzilla/didactica
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Situació 

Hi penso? 

Mai / A vegades/ Gairebé 

sempre / Sempre 

 

Què ho fa fàcil/ Què ho fa 

difícil? 

Quan entro a l’aula   

Abans d’esmorzar   

Després d’esmorzar   

Després de plàstica   

Després d’anar al WC   

Després de tocar-me el 

nas, boca o ulls 

  

 

Després de tossir o 

esternudar 

  

 
 

3. Busquem solucions 

● Un cop acabada la setmana, generarem debat i buscarem la llista de motius que fan que 

a vegades no ens rentem les mans amb sabó. En grup, dibuixarem un núvol. Hi podem 

afegir un llamp, decorar-lo amb una mica de pluja..., i hi pintarem un paraigües. 

Enganxarem el núvol i el paraigües en un espai de l’aula.  

● En grup, omplirem el núvol amb tot el que creiem que ens dificulta rentar-nos les mans 

amb sabó: no hi ha sabó, em fa mandra, no hi penso, hi ha cua... Al paraigües, hi afegirem 

recursos que podem tenir per no oblidar que ens hem de rentar les mans. 

 

4. Ens ajudem  

● Col·locarem en un racó de l’aula el núvol, el paraigües i una graella ben grossa, com a 

recordatori de quan ens hem de rentar les mans amb sabó. 

● Farem grups i cadascun d’ells escollirà un representant (que pot anar canviant 

periòdicament), que es responsabilitzarà que la resta del grup faci el rentat de mans 

sempre que calgui. Si veu que algú s’oblida de fer-ho, pot donar-li un cop de mà per evitar 
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que l’atrapi la tempesta de mandra, per exemple. Poden agafar recursos del banc de 

propostes que hi ha al paraigües i, si en surt algun més, es pot compartir i afegir-l’hi. Entre 

grups també es poden ajudar.  

 

5. Tancament 

Debatem i fem un seguiment. Al cap d’una setmana podem posar-ho en comú i fer un debat amb 

les preguntes següents: Hem assolit l’objectiu? És fàcil vèncer la mandra... si tenim un bon 

paraigües? (és un exemple, es poden utilitzar altres recursos segons el que s’hagi escrit al núvol). 

Com us heu sentit? Us ha agradat aquest treball en equip? 

 

Al llarg de tot el curs es pot continuar aquest treball i anar revisant i posant en comú què estem 

fent, què funciona i què no, per anar proposant millores. 
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