
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

RESUM DE MATERIALS ON ES TREBALLA EL TEMA DE LA HIGIENE PERSONAL 
 
A continuació et proposem recursos de L’aventura de la vida relacionats amb la COVID-19 
per conversar, compartir o ajudar a reflexionar sobre la higiene personal. Hi ha altres 
recursos de mesures higièniques que no s’especifiquen en aquest recull.   
 

Cal tenir en compte que el text dels cromos no es correspon amb la situació actual de 
mesures preventives per la COVID-19. 

 
Per evitar el contagi de la COVID-19, les mesures preventives bàsiques són: 

- Rentar-se les mans sovint. Si quan tossim ens tapem la boca amb el colze, també 
ens hem de rentar el colze i l’avantbraç, si anem amb màniga curta. Utilitzar aigua 
i sabó o bé un desinfectant a base d’alcohol.  

- Mantenir una distància de seguretat amb les altres persones. 
- Portar la mascareta segons indiquin les normes de l’escola. 
- No torcar-se els ulls, el nas, ni la boca; en cas de fer-ho, rentar-se les mans.  
- Per tossir i esternudar tapar-se el nas i la boca amb el colze doblegat o amb un 

mocador de paper.  

- Avisar el professorat si ens trobem malament a l’escola. Avisar la família si ens 
trobem malament abans d’anar a l’escola. El professorat o la família seguirà les 
mesures corresponents segon les indicacions sanitàries locals.  

 
A més a més de la informació, és fonamental treballar les habilitats per a la vida, l’autoestima 
i el control intern, la gestió d’emocions, la comunicació interpersonal i la presa de decisions 
i solució de problemes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Àlbum 1, cromo 16 

Àlbum número 1 

 

Número de cromo: 16. 
Títol: Segur que sí. 
Tema: Com es pot sentir, com pot respondre una persona, quan 
algú esternuda a prop seu sense respectar les normes d’higiene?  
Objectiu: Analitzar què podem fer quan hem d’esternudar. 
 
Guia professorat Aventura de la vida, pàgina 22. 

 
Aquest cromo està relacionat amb el conte per conversar Un bon 
remei, que es pot trobar en format vídeo a la pàgina web. 

 
Activitat suggerida a la guia per al professorat 
Convideu els infants a pensar en una situació en la qual van sentir 
que no els estaven respectant o que els estaven maltractant i no van 
dir res. Caldrà que escriguin una resposta passiva, una altra 
d’agressiva i, per acabar, una d’assertiva. Hauran de trobar les 
diferències, avantatges i desavantatges de cadascuna d’elles.  

 

Àlbum 2, cromo 12 

Àlbum número 2 

 

Número de cromo: 12. 
Títol: Intrusos diminuts. 
Tema: Quan creus que t’has de rentar bé les mans? 
Objectiu: Prendre consciència que cada persona és responsable 
de la higiene de les seves mans. 
 
Guia professorat Aventura de la vida, pàgina 44. 

 
Activitat suggerida a la guia per al professorat (adaptada a la 
COVID-19) 
Demaneu a l’alumnat que es revisi les mans i que reflexioni sobre 
els llocs on les ha pogut posar, què ha fet amb elles (accions), quina 
olor fan, de quin color són... Poden fer un recull en una graella. 
Després podem reflexionar si abans de la COVID-19 la situació i 
estat de les seves mans hagués estat diferent. Ens poden ajudar a 
la reflexió final preguntes com: en quines accions les utilitzava? 
Quants cops al dia me les rentava? Tenien un altre color/olor/tacte? 
Les persones adultes del voltant m’havien de recordar que m’anés 
a rentar les mans?... 

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/283-conte-per-conversar-un-bon-remei.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/283-conte-per-conversar-un-bon-remei.html


 

 

Àlbum 3, cromo 18 

Àlbum número 3 

 

Número de cromo: 18. 
Títol: Lleuger malestar. 
Tema: Què has de fer si a l’aula et trobes malament? 
Objectiu: Prendre consciència de què hem de fer si tenim febre. 
 
Guia professorat Aventura de la vida, pàgina 52. 

 
Aquest cromo està relacionat amb el conte per conversar Enfebrat, 
que es pot trobar en format àudio a la pàgina web. 

 
Activitat suggerida a la guia per al professorat 
L’alumnat haurà de recollir a casa seva informació sobre remeis 
casolans per minimitzar les molèsties com el mal de cap o el 
d’estómac, la febre, la congestió nasal, entre d’altres. Tot seguit, ho 
hauran de compartir amb la resta de la classe.  

 
 

Àlbum 3, cromo 24 

Àlbum número 3 

 

Número de cromo: 24. 
Títol: Al nostra servei. 
Tema: I tu, quan vas al lavabo, el deixes net abans de marxar?  
Objectiu: Prendre consciència que tothom és responsable de la 
higiene dels lavabos de l’escola. 
 
Guia professorat Aventura de la vida, pàgina 58. 

 
Aquest cromo està relacionat amb el conte per conversar Els 
lavabos espatllats, que es pot trobar en format vídeo a la pàgina 
web. 

 
Activitat suggerida a la guia per al professorat 
Alguns cops, especialment les nenes, no van als lavabos durant la 
jornada escolar per evitar infectar-se pel mal estat de les 
instal·lacions. A causa d’això, s’han posat malaltes perquè els 
ronyons retenien massa l’orina. Què pot fer l’alumnat, amb l’ajut del 
professorat, per mantenir els serveis en bon estat, tant pel que fa a 
la higiene, com a la privacitat, l’aigua, el paper, etc.? Proposeu 
debatre aquests temes en grups.  

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/309-conte-per-conversar-enfebrat.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/711-contes-per-conversar-els-lavabos-espatllats.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/711-contes-per-conversar-els-lavabos-espatllats.html


 

 
 

Àlbum 4, cromo 12 

Àlbum número 4 

 

Número de cromo: 12. 
Títol: Un bé escàs. 
Tema: I a tu, et fa mandra dutxar-te sovint? 
Objectiu: Identificar perquè és important dutxar-se. 
 
Guia professorat Aventura de la vida, pàgina 72. 

 
Aquest cromo està relacionat amb el conte per conversar Una 
dutxa diària, que es pot trobar en format àudio a la pàgina web. 

 
Activitat suggerida a la guia per al professorat 
Elaboreu una enquesta que us permeti esbrinar quants cops per 
setmana es dutxa l’alumnat. També us ha de servir per saber cada 
quan es canvien de roba interior i exterior, cada quan es renten les 
mans i quin tipus de mocador utilitzen per mocar-se. Reviseu si les 
variants d’edat i de sexe mostren tendències significatives.  

 
 
 
 
  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/298-conte-per-conversar-una-dutxa-diaria.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/298-conte-per-conversar-una-dutxa-diaria.html


 

 
 
 

I, per acabar, els títols de la col·lecció Contes per conversar que estan relacionats amb la 
higiene personal. 

 

 

Un bon remei (vídeo) 
La Marta té la grip i sense adonar-se’n tus sovint sobre l’Hèctor. El 
pobre no sap com resoldre la situació. Pensa en mil maneres fins 
que decideix parlar-ne i... tot plegat era més senzill del que 
s’imaginava. 
 
Aquest conte està relacionat amb el cromo 16 de l’àlbum 1. 
 
Activitat suggerida a la Guia de la web per dinamitzar els 
contes per conversar (pàgina 22) 
Escoltem la història i després juguem a «posa’t al meu lloc». 
Demanem 6 persones voluntàries. Cadascú ha de dir què faria si 
estigués en aquesta situació:  
Situació 1: Un senyor camina al vostre costat i de cop i volta llença 
un paper al terra. Què faríeu?  
Situació 2: El gos de la veïna fa caca a la porta de casa vostra. Com 
li podeu dir a la veïna que estigui més pendent del gos?  
Situació 3: Esteu fent fila per comprar a la cafeteria durant l’hora de 
l’esbarjo i un company/a es cola dissimuladament. Què faríeu? 
Situació 4: Aneu a l’autobús i la senyora del seient del costat es 
queda adormida sobre la vostra espatlla. Què faríeu?  
Situació 5: El professor està molt alterat. Està molt nerviós, us 
escridassa i diu que no serviu per a res. Què faríeu?  
Situació 6: El vostre company de fila a la classe fa molt mala olor. 
Ja no resistiu més l’aroma. Què faríeu?  
Després de cada resposta, pregunteu a la resta del grup què en 
pensa i per què. Aquí és on s’inicia la conversa. 
 

 

Enfebrat (àudio)  
Salut també significa portar racionalment la malaltia. Hi ha persones 
que al mínim malestar utilitzen els medicaments sense consultar el 
metge. A vegades aquest malestar només és un avís del cos quan 
necessita reposar. En aquests casos, n’hi ha prou amb afecte i 
remeis casolans. Escolteu en Sergi i ho veureu. 
 
Aquest conte està relacionat amb el cromo 18 de l’àlbum 3. 
 
Activitat suggerida a la Guia de la web per dinamitzar els 
contes per conversar (pàgina 48) 
Per a aquesta sessió s’ha de dissenyar un quadre com el que 
suggerim a continuació i lliurar-ne una còpia a l’alumnat. 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/283-conte-per-conversar-un-bon-remei.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/268-guia-per-dinamitzar-els-contes-per-conversar.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/309-conte-per-conversar-enfebrat.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/268-guia-per-dinamitzar-els-contes-per-conversar.html


 

 
Dissenyeu el quadre de manera que hi hagi prou espai per a totes 
les respostes. Un cop omplert, demaneu que comparteixin les 
respostes. En acabar l’activitat suggeriu que cadascú el dugui a 
casa i el tornin a omplir amb les respostes dels avis, les àvies, la 
mare, el pare o qualsevol altre familiar.  
 

 

Els lavabos espatllats (vídeo)  
Hi ha moltes coses que fan pudor a la vida: la mandra, la inactivitat, 
el conformisme. Però n’hi ha d’altres que fan molt bona olor, com la 
que es va generar al voltant de la Iolanda el dia que va fer valer el 
dret de totes les persones de l’escola a tenir els vàters nets. 
Aquesta és una història que fa bona olor. 
 
És un dels 10 contes en paper del material d’aula per a Cicle 
Inicial.  
Està relacionat amb el cromo 24 de l’àlbum 3. 
 
Activitat suggerida a la Guia de la web per dinamitzar els 
contes per conversar (pàgina 25) 
Escolteu la història i després organitzeu el grup per parelles. 
Sortiran a explorar l’escola amb paper i llapis. Han d’anar apuntant 
el que vegin que caldria arreglar, i també tot allò que els agradaria 
tenir a l’escola i que no tenen. Com estan els vàters? Fa molta calor 
a les aules i no s’hi pot estar? Què hi podem fer? Hi ha infermeria? 
Com estan les papereres del pati? Els agradaria tenir més arbres i 
poder fer murals en algunes parets? Recordeu que no només es 
tracta d’anar apuntant tot allò que està en mal estat, sinó també allò 
que voldrien tenir i que no tenen. Després compartim els diferents 
inventaris i conversem sobre com podem organitzar-nos per fer 
possibles aquests somnis i cobrir aquestes necessitats. 
 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/711-contes-per-conversar-els-lavabos-espatllats.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/268-guia-per-dinamitzar-els-contes-per-conversar.html


 

 

Una dutxa diària (àudio) 
La Marta i les amigues estan fascinades amb l’Andreu. Aprecien el 
seu cabell ros i els ulls blaus. Però de cop, de la nit al dia, el 
comencen a defugir. Quan ell apareix, totes desapareixen. 
Definitivament, una dutxa diària és una benaurança. No només és 
saludable, també espanta les males olors i atrau els vells i nous 
amors. 
 
Aquest conte està relacionat amb el cromo 12 de l’àlbum 4. 
 
Activitat suggerida a la Guia de la web per dinamitzar els 
contes per conversar (pàgina 26) 
 
Primer escolteu la història i després parleu-ne. Provoca comentaris 
fàcilment. Si cal, aquí hi ha algunes preguntes que us poden ajudar: 
Coneixeu històries com aquesta? Què va passar? Per parelles, 
converseu una mica sobre com es dutxen: per on comencen, per 
on acaben, amb qui es banyen, quantes vegades ho fan, a quines 
hores, quanta estona dura el bany... Després, cadascú ha de 
compartir amb la resta del grup el que més li ha cridat l’atenció del 
relat de l’altra persona. Per acabar, feu aquesta pregunta: què 
faríeu si un/a company/a fes mala olor com l’Andreu, el noi de la 
història? 
 

 
 
 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/298-conte-per-conversar-una-dutxa-diaria.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/268-guia-per-dinamitzar-els-contes-per-conversar.html

