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Dinàmica: Una llesca de pa viva. 

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

Temps aproximat: 4 sessions (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. 

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 d’Educació Infantil i Cicle Inicial. 

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 

Annex: imatges lliures per a les graelles. 

Desenvolupament:  

1. Investiguem i experimentem. 

2. Construïm el racó de les mans netes i de les mans brutes. 

3. Treballem en equip. 

 

 

 

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? Què embruta les 

nostres mans? Què hem de fer per tenir les mans ben netes? Sabeu com es renten les mans? 

 

2. Construïm el racó de les mans netes i de les mans brutes 

 

 Què hem de fer per tenir les mans netes? Dibuixem una mà gegant neta i la situem en 

un espai de l’aula. L’omplim amb tot el que hem de fer per tenir les mans netes.  

 Què embruta les nostres mans? Dibuixem una mà gegant bruta i la col·loquem en un 

altre lloc de la classe. L’omplim amb dibuixos que representin tot allò que pot embrutar-

nos les mans (sorra, menjar, bitxos, mocs...).  

 Com podem tenir les mans netes? Generem debat i compartim tot el que sabem. 

Algunes preguntes que es poden fer a l’alumnat per ajudar a conduir aquest debat són: 

Com us renteu les mans? En quines situacions us renteu les mans amb sabó? Quins 

creieu que són els motius per no rentar-vos les mans?  

 

Veiem el vídeo d’InfoK Com rentar-se bé les mans. 

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

ho integrant.  

 

3. Treballem en equip: 

Ordenem el racó de les mans netes 

Ja tenim tota la informació necessària sobre què hem de fer per tenir les mans netes. Ara ho 

ordenem, així ens ajuda a recordar-ho.  

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


Fitxa tècnica 

 

3 
 

Dissenyem dues graelles gràfiques i visuals i les pengem al racó de mans netes: 

- En una hi posem tot el que necessitem per tenir les mans netes: sabó, solució 

hidroalcohòlica, paper per eixugar-se les mans, paperera buida de papers, aixeta neta… 

- A l’altra hi posem imatges del procés que s’ha de seguir per rentar-se bé les mans.  

D’on podem treure les imatges? Doncs deixem volar la imaginació i comencen a crear: busquem 

imatges a internet, dibuixem, ens fem fotos... el que més ens agradi, som uns artistes! 

 

A Educació Infantil, abans de començar el dia podem revisar conjuntament si tenim tot el que 

cal per rentar-nos bé les mans.  

A Cicle Inicial distribuïm tasques i assignem responsables que ens ajudin a tenir-ho tot en 

bones condicions. Per exemple: algú s’encarrega de revisar si l’aixeta està neta; si no ho està, 

avisa el docent perquè ho pugui solucionar. Una altra persona controla que la sabonera estigui 

plena… 

 

Quan s’embruten les nostres mans? Entre tot l’alumnat, fem una pluja de situacions que es 

produeixen a l’escola i que requereixen rentar-se les mans. Amb tota la informació que hem 

recollit dissenyem una graella gràfica i visual, que anirà al racó de les mans brutes. Hi posem, 

per exemple: quan entrem a l’aula, abans d’esmorzar, després d’esmorzar, després d’anar al 

WC, després de tocar-nos els ulls, la boca o el nas, després de plàstica, i sempre que detectem 

que les nostres mans estan brutes.  

Generem debat i compartim. Algunes preguntes que es poden fer a l’alumnat per ajudar a 

conduir aquest debat són: El treball que hem fet ha estat individual o en equip? Us ha agradat 

fer aquesta feina en grup? Quines feines heu fet? Quina us ha agradat més? Quina us ha 

agradat menys? Podríeu dir alguna tasca que hagi fet algun company/a? Podríeu haver fet tot 

aquest mural sense la resta de la classe? 

 

4. Tancament 

Tanquem la sessió. Compartim què han après i com s’han sentit. Aplaudim el moment compartit. 

 

Revisem: al cap d’un temps fem una revisió i generem debat. Algunes preguntes que es poden 

fer són: Què heu après? Us renteu les mans de manera diferent? Us renteu més sovint? 

Al llarg de tot el curs podem anar revisant i posant en comú què estem fent, què funciona i què 

no, i proposar millores.  

FONT: Equip del «Sigues Tu» de Dipsalut.  


