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" En el camp de la recerca en química,
la sort només afavoreix als més preparats."
Louis Pasteur

“La química comença a les estrelles. Les estrelles són la font dels elements
químics, que són els components bàsics de la matèria”
Peter Atkins
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BENVINGUTS/DES A LES
6es JORNADES
Benvolguts i benvolgudes,
En nom de l’organització us dono la benvinguda a aquestes Sisenes Jornades sobre
l’Ensenyament de la Química a Catalunya (6esJEQC). La Secció Tècnica d’Ensenyament del
Col·legi Oficial de Químics de Catalunya amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona
segueix amb l’aventura de presentar la innovació que els professionals de l’ensenyament de la
química porten a terme.
Aquest any hem celebrat aquestes sisenes Jornades en el marc incomparable
d'Expoquimia, a la Fira de Barcelona. Expoquimia és la reunió internacional més important sobre
química que es fa cada tres anys a casa nostra.
Els objectius principals d'aquestes Sisenes Jornades, amb el lema “L'ensenyament de la
Química en un món global", són analitzar la renovació, la innovació i la divulgació de la Química i el
seu ensenyament a tots els nivells educatius, des de Primària fins a la Universitat passant per
l’ESO, el Batxillerat i els cicles Formatius. Donar a coneixer les Jornades d'ensenyament de la
Química a tots els assistents a Expoquimia i, també, mostrar la gran diversitat d'empreses
químiques, els seus productes i les possibilitats de feina que es poden trobar entre elles, tot això
dirigit a l'alumnat i participants que s'han desplaçat per Expoquimia.
Enguany hi ha participat professorat de tots els nivells educatius. La significativa
participació dels estudiants, universitaris i de secundària, és el termòmetre que ens indica si anem
pel bon camí de la divulgació de la Química. El nombre de presentacions, conferències i pòsters
d’un alt valor didàctic i educatiu, ha superat el dels anys anteriors.
Aquesta organització espera i desitja que, un cop acabades aquestes 6esJEQC, tothom
que hi ha participat marxi amb una dosi alta d’autoestima pel que haurà aprés i pel treball fet que
està exposat en aquesta publicació. Finalment, dir-vos que ja s'està treballant en les setenes
Jornades, potser amb sorpreses.
Gràcies per la vostra col·laboració

Josep M. Fernández Novell
President del Comité Organitzador
6esJEQC
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Facultat de Química de la UB
Volem felicitar-nos perquè les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya arriben a
la seva sisena edició. És per a la nostra Facultat una satisfacció participar en la iniciativa de la
Secció Tècnica d’Ensenyament del COQC de portar a terme aquestes jornades, juntament amb
l’Associació de Químics de Catalunya, la Societat Catalana de Química, l’Associació de Professors
de Física i Química de Catalunya (APFQC), la Societat Catalana de Química i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com les empreses col·laboradores. Aquestes
jornades són uns dels pocs fòrums que tenim en el nostre país en què educadors i professors de
Química, de diferents nivells educatius, podem compartir durant uns dies taules de debat i
presentacions orals i en forma de pòster per tal d’aprendre bones pràctiques i iniciatives docents.
Professors i estudiants de secundària, cicles formatius i primers cursos universitaris relacionats
amb la Química som cridats a aquesta reunió per bescanviar les experiències d’innovació docent
que duem a terme. És per això que aquestes jornades són una peça significativa en l’entramat que
ha de permetre la continuïtat en la formació en Química entre diferents nivells educatius.
Tres són el graus que tenim implantats a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona: els
Graus en Química, en Enginyeria Química i en Enginyeria de Materials. Són graus coherents amb
l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb una durada de quatre anys (240 ECTS), en què a més
d’assegurar la competència acadèmica (científica i tècnica) dels nostres estudiants, ens preocupem
per tal que puguin assolir competències personals i transversals (per ex., capacitat de comunicació;
treball en equip; treball en un entorn de seguretat i qualitat; respecte pel medi ambient) claus per a
possibilitar la continuïtat de la seva formació acadèmica després del Grau, i facilitar la seva inserció
laboral. Respecte a aquest punt, podem dir que una part molt important dels estudiants de la
Facultat fa pràctiques, curriculars o no, en empreses i institucions de l’entorn, essent una via molt
significativa per al seu enriquiment personal i acadèmic, com també per a la seva contractació
posterior. Una gran part dels nostres titulats troben feina a les empreses del sector químic de
l’entorn. Ho afavorim amb l’organització de Jornades de Recerca de Feina, SpeedNetworking i Fira
d’Empreses, així com amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya (COQC)
mitjançant cursos específics.
Sovint rebem a la Facultat el reconeixement de les empreses i institucions sobre la bona formació
dels nostres titulats. Força important a l’hora de dissenyar els graus, hem tingut en compte les
opinions de personal extern, mitjançant comissions mixtes i enquestes a les empreses i les
institucions, per saber què és el més valorat a l’hora de contractar els nostres graduats.
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Per altra part, hem implementat un pla d’acció tutorial que ha permès realitzar un seguiment, donar
consell i acompanyar l’alumnat en els seus estudis.
Els resultats són satisfactoris. Som la primera Facultat de Química de l’estat, segons els rànquings
nacionals i internacionals. Cada any s’ha completat, sovint amb escreix significatiu, l’oferta de
places del centre. La durada mitjana dels graus ha disminuït notablement, de forma que ha passat
des de gairebé vuit anys a la llicenciatura als actuals poc més de cinc, i la intenció de repetir els
estudis de grau està al voltant del 70%. Les titulacions que oferim a la Facultat no són només de
nivell de grau, sinó que també impartim titulacions de Màsters Universitaris, màsters internacionals
en el context del programa Erasmus Mundus i estudis de doctorat.
Totes les titulacions han passat per una avaluació externa abans de la seva implementació, bé per
l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), bé per l’Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y de la Acreditación (ANECA). En l’actualitat, tots els graus i la majoria de màsters de la
Facultat han estat reavaluats per AQU uns anys després de l’inici de la seva implementació
(l’anomenat procés d’acreditació), i totes les titulacions han rebut un segell d’acreditació favorable.
Fins i tot, en algun cas, com per exemple els Graus de Química i d’Enginyeria Química, s’ha
aconseguit el segell de d’acreditació vers l’excel·lència.
A la Facultat estem convençuts que és bàsic una bona preparació en ciències experimentals des
de la secundària, per tal de fer un bon enllaç als estudis de Química universitaris, i assegurar un
diàleg entre ambdós nivells per tal de realitzar dita connexió de forma eficaç. De fet, els graus
compten amb assignatures generals de Química al primer any per assegurar l’anivellament de
l’alumnat de nou ingrés. És en aquest marc que són tan importants reunions com les Jornades
sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya. Un altre cop la Facultat de Química i part del seu
professorat s’honora de participar en alguns dels actes de les Jornades, com és el cas del nostre
Grup d’Innovació Docent “Química a la Interfase Secundària-Universitat” (QISU), que presenta i
participa a la Taula rodona "Activitats dins i fora de l'aula".
Cal recordar que aquest grup és el responsable de l’activitat “Fem Química al Laboratori”, que cada
any acull uns 1.400 estudiants de Secundària amb l’objectiu que coneguin la Facultat de prop,
visitant laboratoris, fent experiments de Química que no poden realitzar fàcilment als seus centres i
treballant aspectes tan importants com la qualitat, la seguretat i el respecte pel medi ambient.
Com a les reunions anteriors, esperem que les jornades siguin un ampli fòrum de discussió que
ajudi a tothom a encaminar els estudiants de Química cap a una bona formació que els faci
competents professionalment.
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Desitjo que les aportacions de les 6es Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya,
tant les presencials com les que s’acompanyen en aquest llibre de resums, us siguin de força
utilitat.
Barcelona, 11 de desembre de 2017

Miquel Vidal
Degà de la Facultat de Química
Universitat de Barcelona
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Col·legi Oficial de Químics de
Catalunya
És una agradable tradició que el Degà digui i escrigui unes paraules de salutació als participants i
de presentació de les -en aquest cas ja- 6es Jornades d'Ensenyament de la Química. No vull
repetir-me però tot el que s'ha dit en la presentació de les anteriors Jornades segueix sent
essencialment vàlid i em remeto a que el feu una ullada.
Tot i algunes opinions contràries al fet que es dediqui temps i esforços a activitats no estrictament
professionals (som una entitat professional privada de Dret públic), la mala formació en Química de
tota la Societat segueix sent el gran problema de la Química i per tant dels químics i dels Col·legis
que els agrupen ja que us recordo que la Societat -llevat algunes excepcions- només destaca
aspectes negatius no reconeixent l'enorme contribució positiva al progrés i ignorant que són les
persones les que fan un mal ús de la Ciència i Tecnologia químiques.
Per tant, enhorabona un cop més a tots -organitzadors, cooperadors i participants- que aquest any
han contribuït a la celebració de les 6enes Jornades en l'extraordinari marc d'Expoquimia, la gran
fira de la Química que se celebra cada tres anys a Barcelona.

José Costa López
Degà President ICOQC / AQC
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Universitat de Barcelona
És realment una satisfacció, des d’aquest vicerectorat, poder presentar els treballs de les Sisenes
Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya. Hi ho és perquè demostra la
consolidació d’un projecte que incideix en la qualitat de l’ensenyament i, en concret, de
l’ensenyament de la química. Certament, aquestes Jornades s’han configurat com un espai per
compartir amb escoles, instituts, universitats i representants del món empresarial noves
experiències docents.
Sens dubte, aquests darrers anys, tant a la Secundària com a la Universitat, hem realitzat i estem
realitzant una tasca important de reflexió i replantejament de la relació ensenyança - aprenentatge,
per tal d’implicar-hi més activament els estudiants. Així, s’han prioritzat els aspectes pràctics de la
disciplina i s’han incentivat les pràctiques externes en empreses, amb la finalitat de millorar la
formació dels estudiants i oferir als titulats una bona inserció laboral. Alhora s’ha posat el focus en
l’adquisició de competències que tenen a veure amb coneixements, habilitats i valors. L’èxit de tot
això es fa palès en el bon nivell dels treballs de recerca de batxillerat i en els treballs de fi de grau i
de fi de màster.
S’ha d’agrair els organitzadors i col·laboradors de les Jornades l’esforç per portar a terme aquestes
Jornades i s’ha d’animar-los a continuar en aquest camí.
Al mateix temps, aquest és un bon moment per reconèixer la tasca dels professors que amb
dedicació i il·lusió treballen per a millorar la qualitat de l’ensenyament de la química a Catalunya.

Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística
Universitat de Barcelona
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Vocals:
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Presidenta de apFQc.

COMITÉ CIENTÍFIC:
Dr. Josep M. Fernández-Novell.
President de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC.
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Dra. Carme González.
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Dr. Joan Carles Ferrer.
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HORARI I ACTIVITATS
Dimarts 3 d'octubre; Expoquimia, Recinte Ferial Gran Via, Avda de Joan Carles I, 64. Hall Europa
CC1, sala 1.3. de 15 a 19 h.
15,15 - 16

Entrega de material.

16 - 16,30

Acte inaugural i presentació de les 6es Jornades.
Dr. José Costa, degà del Col·legi oficial de Químics de Catalunya.
Dr. Josep M. Fernández-Novell, president del Comité organitzador.

16,30 – 17

Conferència: Jordi Notó, Formació i imatge social dels químics.

17 – 17,20

Pausa cafè.

17,20 – 18,30 L’ensenyament de la química en un món global.
Presenta: Mercè Talló.
Fina Guitart,
Josep Tarragó,
Daniel Martínez.
18,30 - 19

Discussió de la Jornada.

Dimecres 4 d'octubre; Expoquimia, Recinte Ferial Gran Via, Avda de Joan Carles I, 64. Hall
Europa CC1, sala 1.3. de 15 a 19 h.
15 – 15,30

Entrega material.

15,30 - 16

Conferència: Dra. Mireia Díaz.

16 - 16,40

Experiments a les aules i als laboratoris. Presenta: Mireia Díaz.
Imma Torra,
Pol Torrent i Raimon Terricabres
Miquel Paraira i Josep M. Fernández

16,40 - 17

Pausa cafè.

17 – 17,30

Discussió de Pòsters. Josep Tarragó.

17,30 - 18,30

Possibilitats en el món de la química. Presenta: Oriol Güell.
Raimon Terricabres,
Francesc Viñes,
Pablo Blanco,
David González
Nofre Munar

18,30 - 19

Discussió de la Jornada.
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Dijous 5 d'octubre; Expoquimia, Recinte Ferial Gran Via, Avda de Joan Carles I, 64. Hall Europa
CC1, davant sala 1.3. de 15 a 20 h.
15 – 15,30

Entrega material.

15,30 - 20

Visita Expoquimia.

Divendres 6 d'octubre; Expoquimia, Recinte Ferial Gran Via, Avda de Joan Carles I, 64. Hall
Europa CC1, sala 1.1. de 9,30 a 14 h.
9,30 - 10

Conferència. Dr. Claudi Mans "El LEGO com a analogia per a l’ensenyament
d'àtoms i molècules. Una anàlisi crítica".
Manel Guerris. La química en Twitter. Evaluación de Influencers.

10 - 11.40

A) Taula rodona sobre: Activitats dins i fora de l'aula.
Francesc Centellas, Jaume Granell, Anna Coo.
B) Pabelló 3, sala Leonardo da Vinci. Presentació de treballs de l’alumnat de
tots els nivell. Presenten: Carme Zaragoza, Javier Méndez.
Helena Martí
Pau Clavell
Marcos García
Èrik Filter,
Maria Merino,

11,40 – 12

Pausa cafè.

12 – 12,20

Química a Infantil i Primària.
Claudi Mans.

12 – 12,45

L’Olimpíada de Química.
Resum de l’Olimpiada de Química 2017.
Entrega dels diplomes acreditatius als guanyadors i als seus centres.

12,45 - 13

Entrega de premis per part d'empreses participants.
Editorial Santillana.
Banc de Sabadell
Panreac

13- 14

Conclusions i Acta de cloenda.
Dra. Mercè Puig Vicerectora de la Universitat de Barcelona.
Dr. José Costa, degà del Col·legi oficial de Químics de Catalunya.
Dr. Miquel Vidal Degà de la Facultat de Químic.
Representant Dept. D’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
Dr. Josep M. Fernández-Novell. President del Comité organitzador.
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TREBALLS
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POT SER EL LEGO UNA EINA PER ENSENYAR QUÍMICA?
Claudi Mans i Teixidó
Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica
Facultat de Química, Universitat de Barcelona
cmans@ub.edu
Resum
Les fases del pensament científico-lògic són l'observació de l'existència d'objectes i substàncies,
l'observació de que poden evolucionar amb el temps espontàniament o quan interaccionen entre
ells i amb l'energia, la reflexió sobre els perquès de les seves propietats mitjançant la generació de
models explicatius, i finalment la predicció de comportaments en base als models generats en las
fases anteriors. En la generació de models poden usar-se analogies, i en la comunicació
s'analitzen diversos treballs que proposen l'ús de peces de LEGO com a anàlogues dels àtoms per
modelitzar l'estequiometria de reaccions químiques, i es comenten les concepcions errònies que
aquesta analogia pot induir als alumnes sobre estructures moleculars, cinètica i altres conceptes
químics que l'analogia no pot explicar.
Paraules clau: LEGO, analogia, didàctica de la química . Paraules clau anglès

MAY THE LEGO BE A TOOL TO TEACH CHEMISTRY?
Claudi Mans i Teixidó
Department of Chemical Engineeering and Analytical Chemistry
Facultyt of Chemistry, University of Barcelona
cmans@ub.edu
Summary
The steps of the scientific method are four. The observation of the existence of objects and
substances, the observation that these objects and substances may change with time when they
interact together and with the energy, the questions about the causes of their properties by the
generation of models of interpretation and, finally, the prediction of behaviours by using the models
generated in the previous step. In order to generate the models some analogies may be used. In
this communication, we analyze several works that suggest the use of pieces of LEGO as analogs
of atoms, trying to modelize the stoichiometry of chemical reactions.
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The misconceptions generated by the use of that analogy are commented, specially the related to
the molecular structures, kinetics and other chemical concepts that the analogy cannot explain.
Key words LEGO, analogy, didactics of chemistry.

1

ANALOGIES PER EXPLICAR L'ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

Des del començament de la filosofia i de la ciència s'han fet servir representacions esquemàtiques
o analogies per tal de visualitzar i interpretar de forma intel·ligible les propietats de les substàncies i
dels objectes. Les idees precursores de Demòcrit i el seu mestre Leucip postulant els àtoms foren
acceptades per Epicur i el seu deixeble Lucreci, que les desenvoluparen i les

argumentaren

mitjançant analogies. Per exemple, a la seva obra bàsica De Rerum Natura Lucreci compara la
combinació d'un nombre finit de formes atòmiques amb les lletres de l'alfabet i la formació de
paraules. En aquestes explicacions antigues ja hi trobem presents els dos mecanismes de reflexió
sobre el què és i com funciona la natura: per un costat, l'explicació de les propietats de les
substàncies o dels objectes a partir de les estructures que radiquen al seu interior, estructures
visualitzades o simplement postulades. I per altra banda, l'ús d'analogies per tal d'ajudar a
comprendre l'estructura i propietats d'un sistema desconegut, mitjançant la comparació amb
l'estructura i les propietats d'un sistema conegut.
Hi ha en l'actualitat força ben estructurat un camí d'explicació de les propietats d'un objecte o d'una
substància qualsevol com format per diferents materials juxtaposats o format per la barreja més o
menys íntima de substàncies I cadascuna d'aquestes substàncies està formada -la polisèmia del
terme "formar" és evident- per estructures de diferents tipus: un metall és una xarxa cristal·lina
d'àtoms compartint els seus electrons més externs; un vidre és una estructura covalent no del tot
regular, amb una xarxa bàsica de tetraedres de silicat i àtoms metàl·lics amb enllaços covalents
entre ells; i un plàstic és una juxtaposició de macromolècules de polímers unides entre elles per
forces de Van der Waals, barrejades amb moltes altres molècules que donen al polímer propietats
com color o resistència mecànica. En els tres casos podem explicar les propietats macroscòpiques
a partir de les estructures atòmico-moleculars. És la moderna ciència de materials.Per a
estructures biològiques l'esquema del camí de macro a micro i viceversa és una mica diferent. Un
organisme macro es pot imaginar constituït per diferents "objectes" -teixits, òrgans- formats per
altres objectes, les cèl·lules, formada cadascuna per altres objectes com nuclis o mitocondris,
formats encara per altres objectes menors com cromosomes o membranes, i aquests darrers
formats per molècules de DNA o de fosfolípids. Arribem al nivell atòmico-molecular, per una
cadena d'"objectes" que arriba molt més avall que en el cas de les estructures inorgàniques vistes
abans.
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En ambdós casos, al final s'expliquen les estructures i propietats de les matèries, substàncies,
objectes i organismes a partir dels àtoms com a unitats elementals. En pràcticament cap
substància o objecte hi trobem els àtoms com a tals, sinó entitats derivades dels àtoms: ions, o
nuclis d'àtoms amb els electrons externs compartits amb altres àtoms en els enllaços covalents o
metàl·lics.
Aquestes entitats atòmiques no tenen les mateixes propietats dels àtoms dels que deriven, per
descomptat. Per això l'afirmació de que "la matèria és constituïda per àtoms" requereix una doble
matisació: la primera, que el terme "constituïda per" -com abans hem dit del terme "format per"- no
es refereix a una simple juxtaposició sinó a la creació de noves realitats físiques, com les
molècules o les xarxes cristallines. El que constitueix aquestes molècules o xarxes no són àtoms
sinó realitats diferents, que es poden imaginar derivades dels àtoms, però que no en són. L'ús de
les analogies com a eina didàctica ha estat analitzat de forma sistemàtica per diversos autors, i no
hi ha dubte de la seva eficàcia quan són usades correctament. Quines analogies podrien usar-se
per intentar explicar al neòfit el pas lògic, les estructures que van des dels àtoms als objectes i
substàncies reals?

2

LEGO. EL JOC

LEGO és una empresa danesa, fundada a començament del segle XX pel constructor de joguines
de fusta Ole Kirk Christiansen. El nom LEGO ve de les paraules daneses leg godt, "juga bé", i es
va encunyar el 1934. El 1958 van dissenyar la novetat crucial que va permetre la gran versatilitat
de la joguina: van introduir a la cara inferior dels blocs unes protuberàncies cilíndriques buides, que
permetien encastaments molt més consolidats i resistents que abans

amb les protuberàncies

superiors d'una altra peça. Mai, però, es van fer peces doble-mascle o doble-femella, que
permetrien una mica més de versatilitat a costa d'augmentar el nombre de peces a fabricar.
El 1963 va canviar el material de fabricació pel polímer ABS -el terpolímer acrilonitril-butadiè-estirè, un excel·lent producte molt resistent a la calor, als àcids i bases, poc deformable, i amb colors
molt estables. Al començament les peces eren de formes genèriques molt simples. Amb els anys
han augmentat moltíssim el nombre i varietat de peces disponibles, com finestres, rodes, eixos o
figures humanes completes des de 1974. Moltes de les peces actuals són dissenyades ad hoc per
construir una determinada estructura, en una filosofia molt llunyana de la original. En l'analogia que
es comenta aquí interessen les peces de LEGO genèriques del sistema original de 1963. És trivial
usar peces de LEGO per a la maquetació en tota mena de camps. Amb LEGO s'han fet taules
periòdiques, [1]; s'han fet escultures matemàtiques 3D [2] o s'han representat molècules de tota
mena, i com més complexes millor.
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Des de la molècula d'aigua H2O feta amb un bloc 2x4 vermell i dos blocs 2x1 blancs, fins a la
molècula d'ADN. Per a la modelització de molècules visualitzant els àtoms constituents, són molt
millors els models moleculars de barres i esferes, o d'espai ple (Spacefill molecular models) [3].
Eric Harshbarger [4] és un professional de la construcció de tota mena de figures amb peces de
LEGO, que ha fet dues molècules d'ADN, una amb eix central auxiliar, i l'altra, més petita, sense.
En el seu cas, les peces de LEGO no corresponen a molècules ni a àtoms: són simples unitats
constructives.
El complet treball dels científics de la WISC [5] és de modelització en aquest sentit, usant cada
peça com una molècula. Les peces de LEGO els permet construir tota mena de models d'estats
sòlid, líquid, gas, nanoestructures, cristalls líquids i moltes altres estructures. Aquests models de
LEGO no són necessàriament més aclaridors o explicatius que altres models fets amb dibuixos 3D.
El concepte constructiu de LEGO també ha inspirar científics, que expliquen les estructures de les
seves molècules fent-hi referència.
Vázquez Tato [6] en un treball acadèmic redactat el 1983 i no publicat fins molt més tard, il·lustra
els principis i desenvolupaments de la química supramolecular visualitzant-la amb peces de LEGO,
que fa anàlogues a molècules. Schafmeister [7] es va basar en el concepte del LEGO per a
construir les seves estructures nanomètriques reals.

3

LEGO PER A LA DIDÀCTICA DE LA QUÍMICA

El treball més complet d'analogia entre estructures químiques i el LEGO és el de Vandiver [8].
Presenta una veritable guia de com treballar reaccions químiques usant successivament
l'experimentació en laboratori i el treball amb els blocs de LEGO. Hi descriu un taller de 2,5 h,
estructurable en unitats didàctiques de 45 min, i en subministra les fitxes i altre material. Ho
combina amb experiments de laboratori (n'hi diu laboratori "humit" per distingir-lo del laboratori
LEGO), i detalla minuciosament objectius, continguts i experiments possibles, amb les quantitats
necessàries de productes, etc.
Cada tipus de peça de LEGO correspon a un element, i això permet visualitzar els agrupaments i
reagrupaments d'àtoms que intervenen a les reaccions químiques que tenen lloc entre les
substàncies que han usat en el laboratori "humit".
En altres treballs, Izquierdo et al. [9] fan ús de les peces de LEGO per visualitzar les reaccions que
tenen lloc en la respiració cel·lular (figura 1).
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Figura 1 Reacció de combustió del metà A amb oxígen B donant diòxid de carboni C i aigua D.

Anderton [10] fa una proposta similar d'igualació de reaccions a partir de manipulació de peces de
LEGO. L'edat que totes les propostes recomanen per fer els tallers és al voltant dels 11 a 12 anys.
Els tres punts bàsics de l'analogia en aquests treballs són evidents:
•

cada peça elemental de LEGO és anàloga a un àtom. Efectivament, cada peça no es pot
fer més petita, és indivisible com ho són els àtoms, en la perspectiva química.

•

àtoms diferents venen representats per peces de LEGO diferents. De fet, hi ha moltes més
peces de LEGO diferents que tipus d'àtoms, que són 118.

•

La unió de dues peces equival a un enllaç entre dos àtoms. En els treballs citats no
s'especifica de quins tipus d'enllaços es tracta, però majoritàriament són enllaços
covalents, i n'hi ha alguns de iònics. Pel que fa a l'analogia, no es diferencien.

Les propostes citades usen el joc de construcció bàsicament per explicar un aspecte força
abstracte de la reacció química, com és l'estequiometria. En essència, es defineix la reacció que es
vol modelitzar, i s'escriu en la seva versió molecular. Un cop s'han identificat les molècules que
intervenen a la reacció es construeixen amb LEGO aquestes molècules. Després, en la reacció les
molècules inicials de reactants desapareixen, i els àtoms que les constituïen es reordenen donant
noves molècules, els productes, mantenint-se invariable globalment el nombre i tipus d'àtoms del
sistema en reacció. Aquesta és l'analogia.
Cal ser conscient de que l'analogia que es presenta requereix d'un grau d'abstracció considerable.
La reacció química escrita en paper és una abstracció important de la reacció química vista al
laboratori, perquè s'ha passat de veure substàncies reals a fórmules de substàncies, potser amb
subíndexs que no queda clar d'on surten.
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I aquestes fórmules es fan anàlogues a construccions de LEGO, però només pel que fa al nombre i
tipus de peces involucrades, però no a la seva forma (quan l'essència del LEGO és fer figures i
objectes, és a dir, maquetar).
El que és el procés mecànic de combinar peces i imaginar noves molècules no deu presentar
dificultats per als alumnes, especialment si no hi ha limitacions excessives a l'hora de fer propostes
de molècules de productes a partir de molècules de reactants. Però en tot el procés és probable
que s'hi indueixin espontàniament, per acció o per omissió, diferents malentesos o errors
conceptuals que cal tenir en compte, i que es comentaran a continuació. No són exclusius de l'ús
de peces de LEGO, per descomptat: qualsevol altra metodologia de manipulació o d'explicació en
pot introduir, siguin els mateixos o altres de diferents. Cal tenir-ho present, i procurar evitar o
pal·liar-ne la consolidació en les ments dels alumnes, identificant-los per tal d'explicitar-los i
procurar que els alumnes en siguin conscients.

4

LEGO I PRECONCEPTES

Es pot portar l'analogia entre construccions de LEGO i reaccions més enllà de l'estequiometria de
les reaccions? Difícilment. Hi ha el risc de generar interpretacions falses, incorrectes o massa
limitades.
Quan els professors intenten determinar quins són els preconceptes que els seus alumnes tenen,
poden distingir entre proconceptes induïts per l'entorn no científic de l'alumne i preconceptes
induïts per la forma que el professors anteriors han explicat les coses. Un exemple del primer tipus
és tota la confusió terminològica i conceptual entre calor i temperatura, induïda probablement en
bona part per l'ús habitual d'aquests termes, no coherent amb la seva interpretació científica. Un
exemple del segon tipus és pensar que a les molècules hi ha àtoms dels elements com a tals. Ha
estat probablement la mateixa nomenclatura química que ha induït la confusió.
Per exemple, el símbol Na s'usa tant per a l'element químic com a concepte -l'element químic sodicom per a la substància gasosa constituïda per àtoms de l'element químic aïllat -nuclis amb 11
protons i 12 neutrons, envoltat cada nucli per 11 electrons propis- com per a l'element químic com
a substància en condicions habituals -el sodi metàl·lic, format per nuclis i electrons dels que una
part són compartits-, com, finalment, per a la part d'àtom de l'element que forma part d'una
estructura, que a la fórmula NaCl indica l'ió Na+, que és una substància radicalment diferent de les
dues anteriors.
El risc que pot haver-hi en usar peces de LEGO per modelitzar aspectes de la química és que es
poden introduir-se moltes idees falses, preconceptes i simplificacions que caldria evitar, perquè
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després són arrossegats al llarg dels cursos sense que els professors successius sàpiguen
detectar-los i corregir-los. Se'n indiquen a continuació els més rellevants, en opinió de l'autor.

Concepte erroni 1. Imaginar que les molècules es creen unint directament els àtoms dels seus
elements constituents. En realitat els esquemes de reacció per obtenir els diferents productes
gairebé mai passen per la síntesi directa a partir dels àtoms constituents: El clorur d'hidrogen HCl
es genera a partir de H2 i Cl2, però l'àcid sulfúric H2SO4 no s'obté a partir de S, O2 i H2,.
Concepte erroni 2. Imaginar que les formes de les peces determinen les possibilitats de fer
molècules. Malauradament les "molècules" modelitzades no tenen per què tenir res a veure ni en
forma ni en mida relativa -ni, per descomptat, en colors- amb les molècules reals. Només en alguns
casos les "molècules" de LEGO i les reals s'assemblen una mica, com la molècula de l'aigua feta
amb una peça de 4x2 i dues de 1x2. Les formes i mides dels àtoms reals no poden ser
representades en absolut amb peces de LEGO, i això és una important limitació operativa. (figura
2).

Figura 2

A i B: Formes possibles de la molècula d'aigua, si no es tingués informació de

l'estructura. Les altres formes possibles són topològicament equivalents. C: Hipotètica molècula
d'H16O, possible segons LEGO però sense existència real.

Concepte erroni 3. Imaginar que, així com en el LEGO es poden unir totes les peces entre elles,
tots els àtoms es poden unir entre ells donant molècules. Però, en química, no totes les molècules
són possibles, ni un àtom pot reaccionar amb tots els altres.

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

26

Concepte erroni 4. Imaginar que, de la mateixa manera que les peces de LEGO es poden unir de
formes diverses, els àtoms de les molècules també. Així, la molècula H2O es pot fer amb LEGO
unint cada H a l'O, o unint un H a l'O i unint-lo també a l'altre H (H--O--H o H--H--O), però només la
primera estructura és correcta.
Concepte erroni 5. Imaginar que, així com en el LEGO una peça pot unir-se amb altres mentre li
quedin protuberàncies i sots, l'àtom que la peça representa també pot anar-se unint amb altres
àtoms. Però això no és cert perquè depèn de la seva estructura electrònica, en absolut
representada amb LEGO. En l'exemple de la molècula d'aigua de la figura 2, la peça vermella de
2x4 representant l'oxigen podria unir-se, en el límit, amb 16 peces d'1x2 blanques que representen
hidrògens, vuit per dalt i vuit per baix (que al seu torn podrien anar-se unint amb altres àtoms). Però
l'H16O no existeix.
Concepte erroni 6. Imaginar que, de la mateixa manera que les peces en l'estructura mantenen la
seva individualitat, els àtoms en les molècules també la mantenen. Però, de fet, a les molècules -o
als metalls, o a les sals, o a les estructures gegants covalents, o a les macromolècules- no hi
trobem àtoms com a tals, com s'ha comentat abans.
Concepte erroni 7. Imaginar que les reaccions químiques tenen lloc descomponent les molècules
dels reactants en els seus àtoms constituents, que es tornen a reagrupar en altres molècules de
productes.
Els mecanismes de reacció són molt més complexos que això, i les equacions químiques globals
que es poden representar amb les peces del LEGO no ens diuen res dels mecanismes de reacció,
sinó només dels estats inicial i final.
Concepte erroni 8. Imaginar que les reaccions tenen lloc completament, que desapareixen els
reactants i es transformen completament en productes. Aquest error és molt comú perquè no es sol
distingir prou clarament entre la reacció química a escala de molècules, representada per l'equació
química, i la reacció química a escala macroscòpica, representada per la mateixa equació química,
però amb masses de reactants i de productes, on hi poden haver condicions d'equilibri i
conversions menors del 100%.
Concepte erroni 9. Imaginar que les reaccions modelitzables amb LEGO són les úniques existents.
Però n'hi ha moltíssimes més, com les reaccions amb metalls, o en dissolució, que no són prou
ben representades amb les peces de LEGO.
Concepte erroni 10. Imaginar que les reaccions tenen lloc d'una forma més o menys ràpida, i
relacionada amb la rapidesa amb que es poden construir o destruir les estructures de LEGO. La
cinètica i el mecanisme de les reaccions no poden ser imaginats veient només l'estequiometria.
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Concepte erroni 11. Imaginar que en les reaccions hi ha poca energia involucrada. De fet, el
mecanisme real d'unió de dues peces de LEGO entre elles és l'elasticitat del material de que estan
fetes, i el fregament. Considerats microscòpicament, es tracta d'enllaços febles de caràcter
electrostàtic i no enllaços covalents, metàl·lics o iònics com a les reaccions químiques.
Concepte erroni 12.

Imaginar que, així com en LEGO es passa directament de les peces

individuals als objectes -una excavadora- en la química es passa dels àtoms als objectes per
simple creixement de l'estructura. En la realitat hi ha altres estructures intermèdies involucrades,
diferents de les molècules, i unides entre elles per enllaços diferents dels covalents, com s'ha
comentat abans. Això no és possible de visualitzar-ho amb LEGO.

5. CONCLUSIONS
L'edat dels alumnes, la temàtica a desenvolupar, els coneixements i idees prèvies i l'experiència i
coneixements del professorat permeten dissenyar programacions i metodologies adequades, però
com és evident, qualsevol eina didàctica porta implícites determinades limitacions. S'ha analitzat
amb cert detall l'ús del joc de construccions LEGO com a eina de suport en determinats temes de
química, i se'n han detectat diferents limitacions. Una limitació és estructural: el joc indueix a
visualitzar i imaginar estructures químiques que són molt allunyades de la forma de les estructures
reals de la matèria.
La segona limitació té a veure amb la reacció química: en cap moment la modelització permet
treure cap conclusió sobre aspectes termodinàmics -equilibri, conversió-, o sobre aspectes cinètics
-velocitat de reacció- i només permet visualitzar l'estequiometria de les reaccions.
Cal, doncs, que el professor sigui molt conscient de les limitacions de l'analogia LEGO - química, i
n'eviti els paranys. Com cal fer en qualsevol altra analogia o metodologia didàctica
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Jordi Notó,
Periodista
Jordi_noto@hotmail.com

Resum
Una visió de la professió de químic des de la perspectiva de qui no ha seguit aquests estudis però
que ha viscut influenciat pels seus progenitors, tots dos químics. Des dels seus orígens la química
ha tingut una aurèola de misteri i màgia que amb el pas dels temps ha anat, segons l'època
passant per una visió molt critica a la que li atribueix tots els avanços de la Ciència. Les obres
literàries i especialment la projecció que en va donar el cinema han contribuït a la creació d'un
estereotip no sempre positiu, tant de la ciència, com dels científics.
Paraules clau: Imatge social, professió, formació, especialització

SOCIAL TRAINING AND IMAGE OF CHEMICALS
Jordi Notó,
Journalist
jordi_noto@hotmail.com

Abstract
A vision of the chemistry profession from the perspective of those who did not follow these studies,
but which has been influenced by their parents, both chemicals. From its origins, chemistry has had
a mystery and magic aureole that over time has gone, according to the time going through a very
critical view that attributes all the advances of Science. Literary works and especially the projection
given by the cinema have contributed to the creation of a stereotype that is not always positive,
both from science and from scientists.
Keywords: Social image, profession, training, specialization
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DIAPOSITIVES
La meva participació en les jornades va ser una conferència que anava acompanyada d'imatges
que complementaven el meu discurs. A manera de resum i sense posar-les totes les, transcric el
text associat i en els casos que ho he cregut imprescindible he afegit la diapositiva o imatges per
fer-ho comprensible.
1.- Bona tarda. Per sort meva les jornades acaben de començar i no poden estar cansats. Cosa
que és un avantatge per l’orador i per tranquil·litat seva els diré que després hi ha un petit descans.
Per començar diré que no seré equitatiu i inclinaré la balança cap a una de les dues de l’enunciat.
2.- Com que sobre la formació del Químic són millors coneixedors que jo de la temàtica no
aprofundiré ni tinc temps de repassar tots i cada un dels plans d’estudi que hi ha hagut.
3.- He cercat les especialitzacions a les quals avui pot accedir una persona que vulgui estudiar
química.

Planyo

als

joves

que

han

de

filar

tan

prim

en

l’elecció.

Als anys 40 Química estava dins de la Facultat de Ciències que tenia un ventall molt més reduït.
Ciències Naturals, Física, Medicina, exactes (arquitectura) i la química que abastava l’orgànica i la
inorgànica amb una divisió molt sotil.
4.- Tanco aquí el tema de la formació. No voldria fer sentir a ningú vergonya pel que pugui arribar a
dir d’un tema que no domino prou. En una ocasió en un marc universitari vaig escoltar com un
docent deia que el periodisme s’aprenia en cinc minuts. Només calia aplicar les conegudes cinc W.
No faré més comentaris.
5.- Primerament em referiré el que tot i el pas dels anys ha quedat d’alguna forma en la memòria
col·lectiva per la reiteració i reproducció de missatges al llarg del pas del temps.
6.- No vull caure en tòpics, però no es pot deslligar la professió química dels alquimistes i menys si
ho considerem des de la visió popular.
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És difícil saber l’origen exacte de les coses però que ja ve de lluny ho demostra aquesta notícia
publicada el 1764.

7.- No jutjo el possible sensacionalisme de l’autor en la tria de la notícia, per ser més just observar
que l’autor, a l’inici del text, advertia de la poca fiabilitat de la informació i mostrava el seu
escepticisme.
8-. No tenim temps per aprofundir en el calat que aquesta imatge ha deixat i en quin grau ha calat.
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9- Anem de pressa.
Saltem a 1842 en el que una publicació de l’època que era un poti-poti de continguts va triar el nom
d’Alquímia el que ens permet refrescar la que se’n tenia.

10.- Ja he fet alguna referència a publicacions, però ho he fet més per mostrar el testimoni d’una
opinió o creença, que no pas per la possible incidència que va arribar a tenir en el pensament de
la societat a la qual dirigia.
Amb la publicitat ja és una mica una altra cosa. S’incideix en sentiments i creences consolidades
però també és forjadora d’una imatge que pot arribar a transformar-los.
11.- Em prenc la llicència de ser poc rigorós amb les anàlisis. (molt agosarat per part meva amb el
públic que tinc al davant)
Però diria que a mitjans del segle XIX i fins a principis del XX la imatge del químic viu un dels seus
millors moments en la història.
Amb pragmatisme i fugint de quimeres.
12.- La Ciència i la química es presenten com quelcom capaç
d’explicar la natura i es comença a veure com una eina per a
transformar-la.
Ho he triat perquè pot ser una font d’inspiració de temes a plantejar
per classes o pràctiques d’institut.
Hi ha 1330 preguntes, les respostes en casos molt simples
barregen creença religiosa, filosofia i constaten el nivell de
coneixement que en aquell moment es tenia de la química.

El Álbum de las familias (Barcelona). 30/10/1858.
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13.- En anuncis publicitaris veiem la utilització de la paraula química amb una connotació positiva.

14.- Hi ha més d’un exemple d’una visió en què es lloen les excel·lències de la química en una
publicació.
15.- No és fàcil fer un equivalent salarial. Però era un preu digne, el que no sé si tan proporcionat
que el catedràtic doblés el sou de l’ajudant. Però això és un altre tema.

16.- La història es repeteix.
Una de crítica a la societat del moment que amb retocs podem adaptar actualment. Cal potser
canviar actualment toreros per futbolistes.Doce millones ciento catorce mil pesetas han costado en
un año los espadas, los toros y los caballos de la fiesta nacional. El espada Guerrita ha cobrado él
sólo una cantidad fabulosa de miles de duros que conviene comparar con los sueldos de los
profesores de la Universidad de Edimburgo, donde el profesor de Química cobra 80.000 francos al
año y el de Anatomía, 75,000; el de Medicina, 65.000; los de Historia Natural y de Patología,
63.000, y el de Botánica, 55.000, La Universidad de Oxford cuenta con 427 profesores, para los
cuales hay presupuestados cuatro millones de francos anuales, cifra que da un término medio de
9.500 francos por profesor. En la Universidad de Cambridge hay 483 profesores y un presupuesto
de 3.300.000 francos.
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En el colegio de la Trinidad, en Dublin, 59 profesores que cobra n 80.000 francos. Aquí muchos
profesores cobran tres mil pesetas, otros mil y otros... nada.
Es la ley de la oferta y la demanda, decía no ha mucho uno que pasa por psicólogo.
No hubo quien replicó. Es sencillamente la ley de la barbarie y de la injusticia.
La Justicia (Madrid. 1888). 23/1/1897, pàgina 1
17.- Serveixi el text per animar al personal i sentir-se cofoi de ser membre de la família dels
químics.
Así es que la Química, esta ciencia sublime, cuyos portentosos adelantos han hecho cambiar la
faz del mundo y penetrado hasta lo inconcebible en los más profundos arcanos de la vida y
realizado prodigios en la industria, tiene una representación importantísima en la historia del pan,
pudiendo estudiarse en este asunto los primeros destellos, las ráfagas nacientes de tan
importantes conocimientos, que al andar de las edades se habían de multiplicar inmensamente y
producir grandes maravillas, dignas de ser inmortalizadas por las mágicas creaciones del arte.
La España moderna (Madrid). 3/1897,
18.- Segueixo positiu i potser una mica pilota, però jugo en el seu camp.
19.- Una petita reflexió que apunto. Hi ha alguna indústria que estigui completament lliure de
dependre de processos químics, ni que sigui de forma indirecta?
20.- La química ens ha facilitat resoldre alguns problemes com ara la matèria primera de la
indústria tèxtil.

21.- Cito textualment escrits de publicacions genèriques en la llengua que van ser escrites.
La química ha encontrado no una sino muchas soluciones, cada una de las cuales ha recibido una aplicación
industrial que diferencia los procedimientos de fabricación, partiendo todas de la celulosa'. Que esta celulosa
sea obtenía de diversas maneras del algodón o de la madera, o de ambos a la vez; o que sea tratada por
variados productos, de todos modos será la materia prima de la seda artificial.

Almanaque Bailly-Bailliere. 1930, página 117
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22.- Més exemples ara més propers d’una visió de la química com a element per refrendar la
qualitat dels productes en un anunci a banda d’altres que ara no toca analitzar.

23.- A traïció els agafo!

També hi ha visions negatives que a més han eclipsat molts dels beneficis generats.
No hi ha un maniqueisme pur però vivim en l’època de les simplificacions i es tendeix a veure les
coses d’un sol color o blanc o negre.
24.- Segur que hi ha altres causes però aquesta és una que va fer molt de mal a la química. Van
impactar a l’opinió pública els seus usos bèl·lics en la primera guerra mundial de forma massiva.
25.- Era fàcil que despertes rebuig l’aliança de paraules com “química” i “guerra” o també la seva
incorporació en la majoria dels exèrcits amb seccions pròpies.
Un estigma poc favorable en la majoria dels ambients.
26.- Algunes mostres
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27.- Constatem que les imatges desperten una reacció negativa... Com va dir el filòsof
alemany Shuster “no hace falta decir nada más”

28.- No vull ferir cap sensibilitat però cal ser conscients del bombardeig dels missatges actuals que
no són sempre generadors de visons favorables.
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29.- No entraré en els graus de demagògia que algunes campanyes han utilitzat però sí que està
clar que en la imatge de la química han calat negativament.
30.- Les imatges de professor i científics embogits pel poder del coneixement quan no per la follia
directament derivada d’un excés d’hores d’estudi, han calat en unes generacions per influència del
cine.

Caldrà veure en el futur quin impacte té en les noves generacions les noves plataformes
comunicatives i quina imatge se’n desprèn.
31.- Però actualment cap afirmació no és verificable si no substituïm el que abans es deia. “Ho he
vist a la tele”, per aquesta altra “ho he tret d’internet.”
32.- Aquest fabulós estudi del qual no en puc aportar cap argument de fiabilitat em permet però
veure com els químics no en són els que surten pitjor parats.
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33.- Amb aquesta imatge no vull enfonsar-los. Tot el contrari, estigui com estigui actualment la
universitat, ha passat per moments pitjors.

34.- La destrucció no queda en la memòria per les cicatrius físiques també per les que van incidir
en el més preuat per un centre educatiu la qualitat humana dels seus components.
35.- Aquest és un tema a banda al que he fet referència, però va ser un dels que em va cridar
l’atenció en el meu darrer treball, al que ara em referiré.
36.- Em permetré fer una deriva per parlar d'un parell de llibres. Ja sé que queda lleig però un és
meu.
37.- Aquest llibre es va publicar a finals dels anys 40
principis dels 50. El recomano, si en algun moment he fet
dubtar algú de la seva vocació, en ell descobriran que la
teoria del bigband només seria possible si l'hagués
dissenyat un químic. Els farà posar vermell saber totes les
coses que els han d’estar agraïdes a la seva professió.
38.- Seria tot un treball sociològic analitzar els continguts
d’un llibre fet per encoratjar als estudiants a l’estudi de la
química. El llibre fa la recurrent comparativa amb la cuina,
amb el qual argumenta una major adaptabilitat a aquesta
ciència per part de les dones. Jo ho deixo aquí per no
posar-me en un jardí del qual no sé si en sabria sortir.
39.- A banda de senyalar els plans d’estudis vigents els
anys 40, exemplifica dos models a seguir.
Són Maria Curie i Alfred Nobel.
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40.- Aprofito per parlar dels premis que porten el seu nom.
No entraré en les fílies i fòbies de qui va instituir un dels premis científics més prestigiosos.
Els químics tenen la categoria específica del premi i els matemàtics no.
Hi ha una llegenda que justifica el motiu, però no en tinc la certesa.
41.- Hi ha una promoció de químics que és molt singular.
Ja fa més de 70 anys que tenen la seva trobada anual que han mantingut ininterrompudament.
Entre els companys hi ha figures com Joan Oró, Josep Castells, Antoni Ballester i grans
professionals en l’àrea de la química que van exercir.
42.- Unes dades fredes no reflecteixen tota la humanitat d’aquells que poden ser un exemple de
superació de dificultats per generacions noves de químics.

Ballester, Oró,
Castell i molts
altres
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Finalment animar a tots els que treballen per millorar l’ensenyament de la química, als estudiants
d’aquesta matèria i els que la divulguen a seguir en les seves respectives tasques.
S’ha fet molt camí, però n’hi ha més per córrer.
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LA QUÍMICA A L’ABAST DELS ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA
M. Dolors Grau, Imma Torra
Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TiC (EMIT)- Universitat Politècnica de
Catalunya. Manresa
dolors.grau@upc.edu, imma.torra@upc.edu

Resum
El present treball mostra un conjunt d’activitats que des de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) s’han anat fent amb la finalitat de despertar l’interès dels
estudiants de secundària per la ciència i la tecnologia i en especial per la Química. L’evolució
d’aquestes activitats ha acabat generant un grup de recerca consolidat dedicat a incentivar la
ciència i la tècnica en els joves. Les activitats proposades actualment se centren tant en els propis
estudiants de secundària com en el professorat de l’àmbit de les ciències i la tecnologia.
Paraules clau: estudiants de secundària, vocacions científico-tècniques, química, professorat de
secundària, relació universitat-territori.

THE CHEMISTRY AVAILABLE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
M. Dolors Grau, Imma Torra
Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TiC (EMIT)- Universitat Politècnica de
Catalunya. Manresa
dolors.grau@upc.edu, imma.torra@upc.edu

Abstract
This work shows several activities organised from Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa (EPSEM) in order to engage High school students in science and technology, and
especially in Chemistry. The evolution of these activities has resulted in a consolidated research
group with the goal of engage youth in science and Technology. Currently, the activities proposed
are addressed to the own students and to the teachers of Science and Technology.
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Key words: High school students, Science and Technology vocations, Chemistry, High school
teachers, University- territory relationship

1

INTRODUCCIÓ

Des de fa molts anys que s’observa que el nombre d’estudiants que volen cursar estudis cinetíficotècnics va disminuint progressivament [1]. Si bé hi ha diferències importants entre els diversos
estudis de l’àmbit científic podem afirmar que els estudis d’enginyeria en tecnologies industrials són
dels que han notat aquesta davallada [2] i [3]. L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa (EPSEM) es va crear fa 75 anys per formar els professionals que havien d’abastir el
sector miner de la Catalunya Central. Després, va anar incorporant progressivament nous estudis
tecnològics fins a la situació actual que presenta una oferta de sis titulacions de grau, dues de
màster a més dels estudis de doctorat.
Entre les titulacions que ofereix cal destacar la d’Enginyeria Química que, a la dificultat presentada
anteriorment, hi afegeix un cert rebuig social a la temàtica per part dels futurs estudiants. Davant
d’aquesta situació, el professorat de l’especialitat de Química de l’EPSEM vàrem creure que calia
oferir als estudiants de secundària una visió real de la intervenció de la química en la majoria
d’activitats de la vida quotidiana i de la importància de la seva presència en el nostre entorn.
Les activitats dissenyades van ser el germen d’un conjunt d’accions que es desenvolupen
actualment sota el paraigua d’un grup de recerca emergent per la Generalitat de Catalunya (2014
SGR 1339) i que en aquests moments està a l’espera de ser reconegut com a grup de recerca
consolidat en la convocatòria 2017. En aquest article es volen presentar les principals actuacions
realitzades en els darrers 15 anys.

2

ACTIVITATS DESENVOLUPADES

Les accions que es van plantejar en un inici responien a una necessitat immediata de revertir la
baixada de la demanda d’estudiants a la titulació d’ Enginyeria Química però a partir de la resposta
que anàvem obtenint, vàrem anar introduint modificacions i millores fins a tenir en aquest moment
una oferta d’activitats planificada i justificada.
Per tal de presentar les activitats i analitzar-ne les respostes obtingudes les agruparem en dos
grans blocs: les accions que es dirigeixen directament als estudiants de secundària (sobretot tercer
i quart d’ESO i Batxillerat) i les que es plantegen com a suport o formació del professorat de l’àmbit
de les ciències i la tecnologia
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2.1 Activitats dirigides als estudiants
2.1.1. Exposició “On és la Química?”
La primera d’aquestes accions va ser desenvolupar l’exposició titulada “On és la Química?” amb la
finalitat que els estudiants de secundària poguessin respondre aquesta pregunta [4].
L’exposició consta de dues parts, la primera amb la descripció de 15 elements de la Taula
Periòdica on per a cadascun s’indica el mineral del qual prové i les aplicacions més importants que
li donem a la vida quotidiana.

Figura 1. Imatges de l’Exposició “On és la Química?”.
La segona part de l’exposició consta d’11 pòsters elaborats especialment per aquesta ocasió que
tenen la finalitat de mostrar un conjunt de productes o situacions quotidians que darrera presenten
una gran dosi de química.
Els pòsters elaborats eren: l’aigua que bevem, els combustibles que consumim, els aliments que
mengem, la casa que habitem, la roba que vestim, les deixalles que generem, els medicaments
que prenem, l’aire que respirem, els cotxes que conduïm, els detergents que utilitzem i els adobs
que consumim (Veure Fig. 1).
Aquesta activitat es va dirigir sobretot a estudiants de 3r i 4rt d’ESO ja que aquest és el moment en
què els estudiants han de prendre decisions importants sobre el seu futur. Es va prendre com a
focus principal els centres de secundària públics i privats de la Catalunya Central ja que són els
que més probablement poden acabar sent estudiants de l’EPSEM.

2.1.2. Tallers “Què és l’Enginyeria Química?”
Posteriorment, l’exposició es va completar amb uns tallers titulats “Què és l’Enginyeria Química?”
on els estudiants poden conèixer les diferents escales de treball en l’àmbit de la química.
Experimenten a escala de laboratori fent alguna experiència pràctica adequada al seu nivell de
formació.
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Després, podien veure les plantes pilot que utilitzen els estudiants d’enginyeria i fins i tot en algun
cas en poden fer alguna lectura o manipulació.
Finalment es mostra l’escala industrial amb l’observació de diverses fotografies d’instal·lacions
industrials representatives de la indústria química.

Figura 2. Imatges de les plantes pilot dels Tallers “Què és l’Enginyeria Química?”.

2.1.3. La taula periòdica digital
A partir de la primera activitat vàrem observar que tot i la voluntat de relacionar materials quotidians
amb la Taula Periòdica aquesta quedava encara una mica massa llunyana als estudiants de
secundària. Per això vàrem creure que podíem millorar la proximitat amb els continguts de la Taula
Periòdica elaborant una versió digital de la Taula. La Taula Periòdica digital es pot trobar a
l’enllaç:www.taulaperiodica.upc.edu

Figura 3. Portada de la pàgina web de la Taula Periòdica digital.
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Es volia donar un enfoc diferent dels continguts de la taula i per això es va proposar un doble
objectiu: d’un costat prioritzar la importància de la procedència dels elements químics a partir dels
minerals de la natura i de l’altre remarcar el fet que els elements químics es troben en molts dels
productes que utilitzem habitualment.
Per fer-la més atractiva als estudiants es van crear dos personatges de ficció el Quim i la Mica que
ajuden a presentar els continguts de la taula que es volen destacar.
Els personatges creats presenten els continguts de la Taula Periòdica agrupats en tres apartats:
-

“els minerals i els elements” on en clicar sobre un determinat element s’hi troba
informació sobre el minerals que el contenen, l’abundància de l’element a l’escorça de
la terra i la ubicació geogràfica del mineral i les seves propietats.

-

“la Taula Periòdica dels elements” on es fa una descripció de l’element escollit amb la
presentació de les seves propietats físiques, tèrmiques, elèctriques,...

-

“la química de la vida” on es donen les aplicacions més importants de l’element
seleccionat. Aquest apartat ofereix també la possibilitat de fer alguns jocs
per familiaritzar els estudiants amb les propietats dels diferents elements que
constitueixen la taula periòdica.

F
i
g
u
r
a

4
.
Continguts de la Taula Periòdica digital.
2.1.4. Exposició la química i la societat
L’any 2011, amb motiu de l’Any Internacional de la Química es va apostar per l’elaboració d’una
nova exposició sobre la química amb la voluntat de fer difusió al públic en general de la importància
d’aquesta matèria en la vida quotidiana i especialment en moltes temàtiques de recerca on la
química hi és molt present.
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Es van elaborar 8 panells amb els títols: La Química i els recursos minerals, La Química i l’aigua
subterrània, La Química i la visió, La Química i la depuració biològica de l’aire, La Química i els
teixits i el paper, La Química i la valorització dels residus, La Química i els materials i La Química i
els materials òptics. Val la pena destacar que en aquest cas hi van participar cinc centres de la
UPC.

Figura 5. Imatges de l’Exposició “La Química i la societat”.

2.2 Activitats dirigides als estudiants
2.2.1 Material docent en format digital per assignatures d’experimentació en química
Les accions desenvolupades fins aquí van coincidir en el temps amb l’interès que va mostrar
l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC el 2007 per crear i dinamitzar diferents grups de
treball relacionats amb la didàctica de les diferents matèries que es treballen en les titulacions
cursades a la nostra universitat. Una de les matèries que s’imparteixen en diferents titulacions i
centres de la UPC amb continguts similars és la Química que sol formar part dels primers
quadrimestres de les titulacions.
El grup format s’anomena Grup de Recerca en Docència i Innovació en Química (GReDIQ) i està
constituït per 9 escoles de la UPC ( EPSEM, EPSEVG, ETSEIAT i EUETIT que actualment estan
fusionades en la ETSEIAAT, ETSEIB, ETSETB, EUETIB actualment reconvertida en la EEBE,
FOOT i ETSECCPB) i 4 departaments (EQ, CMEM, MMT i EMRN que actualment forma part del
EMIT).
El treball que va abordar el grup va ser l’elaboració d’una col·lecció de vídeos sobre tècniques de
laboratori que es van agrupar en tres grans blocs:
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-

Tècniques bàsiques d’experimentació en química. Aquí s’hi troben les tècniques més
elementals de treball al laboratori com ara: Mesura de la massa, Mesura del volum,
preparació de solucions, Mètodes volumètrics: Valoracions àcid-base, La filtració (a
pressió atmosfèrica i al buit), La centrifugació, La destil·lació (simple i fraccionada),
L’extracció (líquid-líquid i sòlid-líquid), La reacció química (en tub d’assaig, La neteja de
material de vidre i un Glossari de material de laboratori.

-

Seguretat en els laboratoris de química. Pretenen la visualització de les normes més
bàsiques a l’hora de treballar amb seguretat al laboratori. Els vídeos preparats són:
Normes generals de seguretat en el laboratori, Emmagatzematge de productes químics
en el laboratori, Manipulació de productes químics en el laboratori, Gestió de residus
químics en el laboratori (I) classificació de residus, Gestió de residus químics en el
laboratori (II) manipulació de residus i Actuacions en cas d’emergència en el laboratori.

-

Tècniques avançades d’experimentació en química. Aquí es presenten algunes
tècniques que poden superar el primer nivell de química. Els vídeos elaborats són:
Espectrofotometria d’absorció molecular (UV-Visible), Espectrofotometria d’absorció
atòmica, Cromatografia I (de capa fina) i Cromatografia II (CG/EM)

En cap cas es pretenia elaborar experiments de laboratori virtuals sinó produir material digital de
qualitat que pogués servir de suport a l’estudiantat i ser utilitzant per un gran nombre d’estudiants
amb la voluntat que visualitzin prèviament les tècniques que han d’aplicar a les sessions de
laboratori (https://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/1042).

Figura 6. Imatges del vídeo de Filtració.
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La producció i l’acceptació d’aquests materials va ser reconeguda per la UPC amb el 13è Premi
UPC a la Qualitat en la Docència Universitària l’any 2010 i posteriorment, en el mateix any, va ser
reconegut amb la Distinció Jaume Vicens Vives que va atorgar la Generalitat de Catalunya a través
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa que en aquells moments tenia la
responsabilitat sobre les activitats que desenvolupen les universitats.
Els reconeixements aconseguits es varen completar amb el Premi Santillana dintre del programa
Ciencia en Acción com a 1r Premi a Materials docents en format no interactiu el mateix any

2.2.2. Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN)
Paral·lelament però, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) organitza des
de l’any 1993 la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN) dirigida al públic en
general però sobretot a professorat de secundària i a estudiants de titulacions universitàries que ja
es troben en cursos avançats. L’activitat ha estat sempre reconeguda pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació del seu professorat i
tenia el reconeixement de crèdits de lliure elecció pels estudiants universitaris.
La UCEN vol fer especial esment en l’aprofitament científic i tecnològic dels recursos que ofereix la
natura i per això es desenvolupa a Berga on es pot fer mes evident la seva relació. Es presenta en
forma de cursos i tallers amb una part important de sortides al camp per mostrar una relació molt
directa entre l’explotació dels recursos i el seu aprofitament.

3

EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA

Amb totes aquestes activitats en marxa, l’any 2011 es va iniciar el projecte “EXPLORATORI dels
recursos de la natura” que en endavant citarem com a Exploratori en el marc del Barcelona
Knowledge Campus (BKC) que és un campus d’excel·lència creat de forma conjunta per la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona (www.exploratori.org)
L’activitat que desenvolupa l’Exploratori és la columna vertebral del grup de recerca emergent
Exploratori dels recursos de la natura (2014 SGR 1339) que en aquests moments està a l’espera
de ser reconegut com a grup de recerca consolidat en la convocatòria 2017.
L’Exploratori es planteja un conjunt d’objectius com ara:
-

Apropar la ciència i la tècnica als joves i a la societat en general: Ciència i Tècnica a tot
arreu!

-

Fomentar les vocacions científico-tècniques entre el joves

-

Fomentar la interrelació Universitat-territori
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-

Proposar activitats en l’àmbit STEAM: Science, Technology, Engineering, Art/All and
Mathematics

La metodologia que es planteja a l’Exploratori consisteix en recollir l’esperit d’aprenentatge basat
en la recerca tot utilitzant com a eix vertebrador l’aprofitament de recursos de la natura per obtenir
tots els productes materials indispensables per a la societat.
Tot i que l’objectiu de l’Exploratori és incentivar la ciència i la tècnica en general en els joves,
lògicament també contempla activitats relacionades amb la difusió de la química [5] i [6].
Actualment l’Exploratori desenvolupa una sèrie d’activitats i projectes que es poden presentar de
forma més o menys agrupada.

3.1 Fira del Coneixement
Durant dos dies es munten diversos estands on es poden donar a conèixer projectes d’investigació
realitzats a la UPC, a la UB o a altres centres de recerca. El tret diferencial és que són els
doctorands dels grups de recerca els que mostren les investigacions als joves de secundària.
Es dirigeix a estudiants de Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior i
l’objectiu és poder mostrar a aquests alumnes quines són les investigacions que s’estan
desenvolupant en el nostre entorn més proper i poder així despertar la seva curiositat i el seu
interès en la recerca científica.
Al següent enllaç s’hi troben imatges de les diferents edicions de la Fira del Coneixement:
https://www.exploratori.org/index.php/ca/activitats/fira-del-coneixement/edicions-anteriors

3.2 Fòrum de Joves Talents de Catalunya
Es tracta d’una activitat realitzada durant quatre dies que va dirigida als 40 estudiants que tenen els
millors expedients acadèmics de Catalunya. Els estudiants són de quart d’ESO i primer de
Batxillerat i són seleccionats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
els escull amb la garantia que hi ha representació de totes les Delegacions Territorials de
Catalunya.
Per a cada edició es tria un tema de treball i es plantegen diferents formes d’abordar aquesta
temàtica. Després, a partir de la informació rebuda per conferenciants i investigadors rellevants, els
estudiants treballen en grups per tal de generar una infografia que compartiran amb la resta
i en faran una exposició pública en la que hi assisteixen les famílies. La finalitat és fomentar la
curiositat i el treball en grup de forma semblant a com es treballa en el món de la recerca [7].
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Fins ara s’han realitzat tres edicions d’aquest Fòrum i tots els agents implicats (estudiants, famílies
i administració) en fan una valoració molt positiva.
Al següent enllaç s’hi troben imatges de les diferents edicions:
https://www.exploratori.org/index.php/ca/forum-joves-talents/132-forum-joves-talents/922-forumjoves-talents-edicions-anteriors

3.3 Projectes de recerca
L’Exploratori també participa en un projecte internacional Erasmus+ anomenat Science Girls on hi
participen 8 països europeus i té una durada de dos anys. El projecte es dirigeix a noies de tercer i
quart d’ESO i vol analitzar les raons que porten a una baixa presència de dones als estudis
científics i com a participants en projectes de ciència.
L’objectiu del projecte és que les mateixes noies actuïn com a proposants d’activitats per motivar
les noies d’aquesta edat i que tinguin com a models dones del món de la ciència i la tècnica.
Per aquest motiu, algunes de les sessions conjuntes compten amb la participació de dones que
ocupen càrrecs importants en projectes de recerca o en empreses típicament tecnològiques. La
participació catalana es fa a través de 10 noies de tercer i quart d’ESO de l’Institut Guillem de
Berguedà, tres professors del mateix institut, dues noies becàries del programa de Màster
d’Enginyeria Química i tres professors de la UPC de Manresa.
El projecte és previst que finalitzi el setembre de 2018 i per això a finals del mes de febrer es farà a
Berga una trobada de les 80 noies de tot Europa que participen en el programa per posar en comú
totes les experiències que han fet i fer propostes que puguin ajudar a millorar la presència de
dones en el món científico-tecnològic.
Més darrerament s’ha iniciat un nou projecte semblant a l’anterior però que pren com a diana tot el
col·lectiu de joves de secundària i no només les noies, es tracta del projecte Erasmus+ Open
Schooling, en el que hi participen 10 estudiants de 3r i 4t d’ESO de l’Institut Pere Fontdevila, junt
amb joves de 8 països d’Europa.

4

RESULTATS

4.1. Activitats dirigides als estudiants
No totes les activitats realitzades tenen una mesura fàcil dels resultats que han donat perquè sovint
s’han fet per aconseguir uns objectius que no es poden observar fins passats uns quants anys.
En tots els casos però s’ha avaluat la satisfacció dels estudiants que han participat a les activitats o
que han consultat el material elaborat. Vegem ara quins són els resultats obtinguts.
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4.1.1. Exposicions i tallers
Aquesta activitat la van realitzar un total de 4.000 estudiants al llarg de 10 anys que va estar en
funcionament i, segons l’enquesta que van respondre després de fer-la la resposta va ser molt
positiva. Cal dir també que vàrem anar adaptant l’activitat (durada, accions a fer,...) a partir de les
opinions que recollíem dels estudiants que ens visitaven.

4.1.2. La Taula Periòdica digital
A la Figura 7, s’indiquen les dades de les visites a la pàgina web de la taula Periòdica digital des
dels seus inicis fins a l’actualitat. Val la pena remarcar que el temps de permanència a la pàgina és
molt elevat, proper a 6 min.

Figura 7. Visites a la pàgina de la Taula Periòdica digital.

4.2 Activitats de suport i formació del professorat de l’àmbit de les ciències i
la tecnologia.
4.2.1. Material docent en format digital per assignatures d’experimentació en química
A la Figura 8 s’indiquen les descàrregues dels vídeos des dels seus inicis fins a l’actualitat,
corresponents a l’apartat de Tècniques bàsiques al laboratori. El nombre total de descàrregues
dels tres grups de vídeos és de 83.991.

Figura 8. Nombre de descàrregues dels vídeos de Tècniques bàsiques al laboratori.
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4.2.2. Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN)
De la Universitat Catalana d’estiu de la Natura se n’han portat a terme 24 edicions, amb una
mitjana de participants en cada edició d’un centenar de professorat de Secundària. Per tant,
l’impacte pot haver arribat a ser sobre uns 2.400 professors.

4.3 Exploratori de recursos de la natura
De la Fira del Coneixement se n’han fet 7 edicions amb una mitjana d’assistència d’un miler
d’estudiants en cada edició. Podem parlar doncs, d’uns 7000 estudiants. Tal com ja hem dit el
Fòrum de Joves Talents de Catalunya agrupa 40 estudiants per cada edició i fins ara n’hem fet 3
edicions i això vol dir que podem parlar d’un impacte directe de 120 estudiants. Cal tenir en compte
però que la selecció d’un estudiant té repercussió directe com a mínim en tots els estudiants del
seu grup i segurament més enllà i tot dintre del seu centre. A més, també influeix en el professorat
del centre sigui o no directament professor/a de l’estudiant escollit. Podríem parlar doncs d’un
impacte indirecte d’unes 4200 persones a més de les pròpies famílies que assisteixen a la
presentació final.

5

CONCLUSIONS

La majoria de les activitats realitzades no tenen un resultat immediat mesurable per poder mesurar
l’impacte que han tingut sobre l’alumnat. La tasca realitzada es planteja com una tasca a llarg
termini que pot fer que amb els anys alguns estudiants de tercer i quart d’ESO, sobretot noies,
optin per cursar estudis científico-tècnics tot i que estaven indecisos o potser d’altra manera no ho
haurien fet. El possible resultat de l’acció es produeix al cap dels anys i és difícil de seguir perquè
els estudis científico-tècnics que poden cursar són molt variats i és pràcticament impossible de
controlar.
Pensem que potser pot tenir un efecte més constant i durador la formació del professorat de
secundària de les àrees científico-tècniques. Malgrat tot, el resultat obtingut és difícilment
mesurable.
Cal destacar però que totes les activitats tenen en comú l’objectiu de despertar l’interès i la
curiositat dels estudiants per la ciència i la tecnologia ja sigui a través de la seva implicació directa
en accions científiques o bé a través del seu professorat per la incidència que pot tenir sobre
l’alumnat en general.
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Resum
En aquest article es presenten unes reflexions sobre com poden afectar les falses notícies
científiques en la docència de les ciències experimentals en general. S'exposa des de les notícies
científiques falses fins a la pseudociència passant pel món de la publicitat. Finalment, s'inclouen
uns petits apunts de com les notícies falses poden afectar a l'aprenentatge de la ciència a tots els
nivells educatius, primària, secundària i universitari amb una aplicació directa als camps de la
Química, la Biologia i la Bioquímica.
Paraules clau: Falsa informació científica, TIC, controvèrsies científiques, docència.
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Abstract
This article presents some reflections on how the false scientific news in teaching of experimental
sciences in general can be affected. It is exposed from false scientific news to pseudoscience going
through the advertising world.
Finally, there are some small notes on how fake news can affect science learning at all levels of
education, primary, secondary and university with a direct application to Chemistry, Biology and
Biochemistry fields.
Keywords: False scientific information, ICT, scientific controversies, teaching.

1

FALSA INFORMACIÓ

Les paraules de Carl Sagan [1] “vivim en una societat que tot i tenir una gran dependència de la
ciència i de la tecnologia molt poca gent en sap res d'elles" ens aboquen al fracàs com a societat. A
més a més d'aquesta manca de coneixements, hi ha llocs i persones, properes i llunyanes que
posen en dubte part dels coneixements científics actuals; ho fan des d'una visió pseudocientífica
basada en l'obscurantisme i la superstició. Posen en dubte conceptes com l'evolució, les vacunes o
els edulcorants, per posar tres exemples. El problema avui, no és la manca d’informació, sinó de
falsa informació.

1.1

Divulgació de falses notícies científiques

En els diaris, Internet i d'altres medis de comunicació apareixen notícies que asseguren que la
Terra és plana, que la química és el causant de tots els mals de la nostra societat, que les vacunes
són perjudicials i, fins i tot, hi ha qui proclama els efectes gairebé miraculosos de teràpies dubtoses
i de tota mena de substàncies que ja no són "químiques".
Algunes d'aquestes notícies no mereixen que es dediqui temps a la seva discussió. Ara bé, altres
notícies falses són molt perilloses. Si algú afirma, en un mitjà de comunicació, que les vacunes
produeixen autisme, no només menteix, sinó que comet un acte irresponsable tant per a ell mateix i
la seva família com per els altres. Com exemple es pot recordar que el juny del 2015 un nen de sis
anys que havia contret la diftèria va morir en no superar les afectacions als òrgans, bàsicament
pulmó, cor i ronyó que li va ocasionar. El nen no havia estat vacunat contra la malaltia per decisió
dels pares a partir de les informacions en contra de la vacunació que van rebre. La diftèria és una
malaltia infecciosa causada per una exotoxina proteica produïda per Corynebacterium diphtheriae
o bacil de Klebs-Löffler.
Aquestes notícies falses poden col·lisionar amb les explicacions científiques del professorat i crear
dubtes sobre el seu verisme. Estem en l'època de la postveritat, no només en política sinó també
en la comunicació científica.
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1.2

Diferència entre ciència i pseudociència

Per entendre la diferència entre ciència i pseudociència cal, primer de tot, definir ambdues.
La ciència és el coneixement obtingut mitjançant l'aplicació del mètode científic, basat en
l’observació de fenòmens que es repeteixen de forma regular. D'aquestes observacions es
proposen hipòtesis com explicacions d'aquells fenòmens que l'experimentació posarà a prova.
Així, els resultats de l'experimentació avalaran la hipòtesi inicial o no, en aquest segon cas, es
construirà una nova hipòtesi que es sotmetrà al mateix procés (el mètode científic) i així
successivament fins a tenir una hipòtesi verificada per l'experimentació de la que es podran deduir
noves teories i principis que podrien arribar a confeccionar una nova llei general.
En la ciència i el mètode científic, la intenció principal és que tots els resultats experimentals han
de poder ser reproduïbles i susceptibles de ser verificats per altres investigadors. Aquests principis
pretenen assegurar que els experiments podran tornar a realitzar-se sota les mateixes condicions,
permetent plantejar les hipòtesis de forma que puguin ser acceptades o rebutjades.
Per a ser considerat científic, un estudi ha d’aplicar el mètode científic en tots els seus àmbits.
La pseudociència és una afirmació, creença o pràctica que, encara que es presenta com científica,
no es basa en el mètode científic i no pot ser verificada de forma fiable. Les pseudociències es
basen en formes de coneixement en les que els sentits juguen un rol important, com en la màgia, la
religió, etc.
Alguns exemples de pseudociències són:
•

l’astrologia on la posició dels astres determina el futur de les persones

•

l’homeopatia on els principis que provoquen una malaltia, molt diluïts, curen aquella
malaltia. A vegades es defensa indicant que les molècules tenen memòria

•

1.3

el tarot on les cartes serveixen per predir el futur

Comunicació de la ciència, el món de la publicitat

La comunicació de la ciència, excepte en casos molt especials, també té força obstacles. Els
científics, en general, són molt estrictes a l’hora d’explicar els seus progressos a la comunitat
científica i no acostumen a fer-ho per un auditori profà. Però, la divulgació dels seus treballs no
depèn només d’ells, qualsevol investigació necessita fons, i un bon titular (aquest nou compost
curarà el càncer) pot servir per popularitzar una troballa de ciència, la qual cosa, al final, significa
més inversió o noves subvencions.
Entre els professionals de la informació hi ha una preocupació creixent sobre la possible difusió, no
voluntària, de falsedats entre d'altres en el camp de la ciència. El millor camí per evitar aquestes
últimes és contrastar les informacions amb científics.
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S'espera que els medis de comunicació proporcionin la informació correcta i no pas esbiaixada o,
directament, errònia.
Actualment, ningú dubte de la presència de la publicitat en les nostres vides. Però a vegades,
darrera el món oníric dels anuncis s’amaga una realitat ben diferent. Heus aquí un exemple en la
figura de Konstantinos Farsalinos, màxima autoritat mèdica mundial sobre tabaquisme, té 42 anys,
viu a Atenes i és metge cardiòleg. Ell va començar a fumar als 17 anys i ho va deixar als 35.
Assegura que el tabaquisme ha matat mil milions de persones al món tot i que la indústria
tabaquera intenta desacreditar-ho.
Explica que la combustió a 800ºC de la punta de la cigarreta allibera més de 8000 substàncies
tòxiques, que inhales. I d'aquestes 70 són carcinògenes. La gent continua fumant, cada dia hi ha
més de 2500 nous fumadors o fumadores al món, tot i que el paquet anuncia que "el tabac mata"
però no serveix de res, els fumadors s’hi han familiaritzat i fins i tot en fan broma...

La figura obtinguda de l’International Federation of Library Associations, IFLA [2], mostra què cal
fer per detectar aquestes falses notícies.
Entre tots, educadors, polítics, famílies, científics i professionals de la comunicació hauríem de
vetllar perquè les notícies científiques i la publicitat de certs productes enganyosos siguin, abans
de ser tramesos a la població, avaluats per experts en el camp científic pertinent.
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Així i com a exemples, les vacunes, l'homeopatia o el tabac, que en certs estudis venen
embolcallats d'una patina "pseudo" científica, no crearien dubtes sobre el seu no caràcter científic
entre la societat i de retruc entre l'alumnat.
En els següents apartats es presenten unes reflexions sobre com poden afectar aquestes falses
notícies científiques en l'aprenentatge de les ciències als diferents nivells educatius.

2

APRENENTATGE DE LA CIÈNCIA A PRIMÀRIA

En una excel·lent presentació en aquestes mateixes Jornades, el Dr. Claudi Mans [3] va exposar la
seva experiència "ensenyant" ciència als més petits. Arriba a la conclusió que els nens i les nenes
de P3, P4, P5 i els primers cursos de Primària poden veure que, a la classe o a cas o al carrer, hi
ha coses, com els cotxes o el menjar i l'aigua, les taules i joguines de la classe, i que passen
coses, els cotxes es mouen, el menjar i l'aigua són bones i les joguines si es llencen a terra es
trenquen. No distingeixen allò que és màgic del que no ho és.
Zembylas el 2004 [4] descriu el seguiment, durant 3 cursos, fet a una mestra de ciències
experimentada i al seu alumnat del primer cicle de Primària. Arriba a la conclusió que es pot parlar
de ciència i fer ciència a la classe d'una forma emocional.
Sembla que les falses notícies científiques que surtin en els mitjans de comunicació no els afectarà
directament. Però sí que els pot afectar allò que senten dir a casa. Els familiars sí que poden ser
susceptibles d'aquestes falses notícies. Aquests nens i nenes encara creuran que els experiments
fets a la classe són quelcom màgic.

3

APRENENTATGE DE LA CIÈNCIA A SECUNDÀRIA

Amb l'alumnat de més de 12 anys i fins els 16, les notícies de la ràdio o televisió, potser en alguns
casos també les notícies impreses en paper però, sobretot, les aparegudes a Internet ja sia als
ordinadors o mòbils, sí que són susceptibles d'alterar el seu aprenentatge.
Ja des del 2004, els ordinadors a classe i tot l'Internet a l'abast de l'alumnat, va plantejar dubtes
entre el professorat per saber de quina forma òptima es podia utilitzar aquesta tecnologia, les TIC.
Combs [5], opina que en els cursos baixos, alumnat de 12-14 anys, seria millor emprar el llibre de
text amb vídeos i demostracions experimentals addicionals. Cal dir que si els webs els
dona el professorat i aquest, prèviament, ha constatat que és una font fiable, llavors les TIC poden
ajudar a millorar el rendiment de l'alumnat.
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També hi ha [6] qui creu que la presència de l'ordinador a classe pot distreure l'alumnat, no es pot
deixar a l'alumnat la responsabilitat de treballar sol. I, és molt important que es controli tot allò que
es baixen d'Internet encara que diguin que és per estudiar.
En aquest nivell educatiu, en plena adolescència, l'alumnat està molt susceptible a adquirir
conceptes contraris a la norma general. Per aquest motiu, cal explica'ls, amb fermesa i claredat, el
perquè són errònies o falses i quina és la base científica que les contradiu. Si tot això es pot fer
amb exemples i experiments senzills, llavors serà bastant més fàcil i ràpida la seva deducció de la
situació.

4

APRENENTATGE DE LA CIÈNCIA AL BATXILLERAT I PRIMERS
ANYS D'UNIVERSITAT

No entrarem en aquest punt a discutir sobre els currículums que tenen, en el Batxillerat i en les
diferents carreres, totes les matèries científiques, per una revisió [7, 8] però sí que es proposen
unes opinions per a tenir en consideració sobre el treball de laboratori i les controvèrsies.

La figura obtinguda de “La ciencia y sus demonios” [9] ens mostra quan existeix un verdader debat
científic, tot parodiant la controvèrsia de l’evolució.
L’educació científica és un component de l’educació general, no només serveix pels futurs científics
sinó també pels futurs ciutadans en una societat que dependrà, cada vegada més, de la ciència i la
tecnologia.
Al llarg dels últims anys, en aquests nivells educatius, l'alumnat basa part del seu
coneixement/aprenentatge de les ciències en el treball de laboratori. Les pràctiques de laboratori
són molt importants en l'aprenentatge de la química [10] i altres camps de la ciència que porta a
l'alumnat a treballar en grups [11].
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Aquests grups potencien la relació entre tota la classe, milloren la lluita contra la discriminació per
sexe i promouen la solidaritat dins del grup. En el Batxillerat cal dedicar més temps i esforç a
aquestes activitats de laboratori.
La discussió entre dos o més persones sobre una teoria científica amb opinions contraposades en
la que cada part aporta la seva visió científica (o no, en les pseudociències) sobre aquella teoria és
una controvèrsia científica. Les controvèrsies científiques poden ajudar al professorat a comunicar
i estructurar les idees científiques que han de transmetre a l'alumnat.
Però les controvèrsies en ciència es poden emprar com un instrument educatiu [12]. Algunes de les
que es podem emprar al Batxillerat, per ordre cronològic, són: l'heliocentrisme, en el camp de la
física, amb la figura de Galileu en contra del model geocèntric de l’església; la teoria de la
combustió, en el camp de la química, amb la figura de Lavoisier en contra de la "teoria" del flogist
d'Stahl; la teoria de la generació espontània, en el camp de la biologia, defensada des d'Aristòtil a
l'antiguitat fins a van Helmont i d'altres al segle XXVII i rebatuda pels experiments d'en Pasteur.
D'altres controvèrsies, més actuals i que es troben en el currículum de batxillerat són la teoria de
l'evolució, en el camp de la biologia i que enfronta Darwin versus Lamark o, també en el camp de la
química, l'àtom de Rutherford versus el de Bohr.
Altres controvèrsies més generals i que acostumen a produir nombroses notícies, no totes elles
correctes, són sobre:
•

L'escalfament global, en l'article [13] s'indica que més d'un 97% de científics creuen cert
que hi ha un escalfament global produït per la humanitat.

•

La vacunació [14], si cal vacunar o no als infants, el cas del nen d'Olot mor per no estar
vacunat de diftèria ja s'ha exposat a l'inici d'aquest treball.

•

Els edulcorants com la sacarina, el ciclamat, l'espartem i d'altres dels que es creu que són
els causants del desenvolupament de càncer i malformacions d’embrions.

És evident, que en aquests nivells educatius, l'alumnat està molt més informat, científicament
parlant, però també fa servir en més ocasions els canals d'Internet per fer treballs, ampliar el
coneixement d'alguns temes, etc.
Per això, també és susceptible de rebre i/o acceptar algunes falses notícies científiques com a
certes. No es pot baixar la guàrdia, cal solucionar i explicar, amb una bona base científica i
experimental, els seus possibles dubtes.
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5

REFLEXIONS FINALS AL VOLTANT DE LA DOCÈNCIA

L’ensenyament de les ciències experimentals, sense manipulacions ni falsa informació, és
important per proporcionar a les noves generacions de ciutadans i de professionals una formació
apropiada per a una societat que canvia dia a dia.
Si ens centrem en la química, tota la nostra vida gira entorn d’ella. Aquest segle XXI es presenta
com un gran repte i, potser, com una gran expansió de tots els seus camps des de la bioquímica a
la nanotecnologia passant per la ciència de materials i altres.
L’ensenyament de la química implica la transmissió de coneixements transversals: valors i actituds
que van més enllà dels conceptes teòrics de l’assignatura. Cal tenir present que la química no és
una ciència neutra, sense implicacions bioètiques o socials. Actualment es planteja la necessitat
que el pensament ètic s’integri de manera habitual en l’ensenyament de la química, especialment
per la urgència que planteja l’acceleració científica i tècnica que viuen les societats
contemporànies.
El currículum de les ciències experimentals, a tots els nivells, no pot ignorar aquest avanç. És
necessària una revisió en profunditat dels temaris de química, biologia i física, no fent petits retocs
o només canvis decoratius com s'ha fet fins ara.
Aquests canvis per adequar els coneixements científics que necessita la nostra societat han de ser
a tots els

nivells educatius des de primària fins a la universitat passant per secundària i el

batxillerat. Cal tenir present que el jove alumnat d’avui serà, els futurs químics o químiques, metges
o metgesses, enginyers o enginyeres, biòlegs o biòlogues, físics o físiques, etc., en definitiva, el
futur món científic que haurà d'explicar-se i resoldre els problemes relacionats amb la ciència a la
seva societat.
Finalment, cal ressaltar que la col·laboració entre investigadors, professors de l'educació
secundària i l'ensenyament universitari més les persones encarregades de dissenyar la política
educativa i els currículums científics, hauria de ser una de les claus per millorar l'aprenentatge de la
química en particular i de les ciències en general i dirigir els esforços necessaris per la lluita contra
aquestes falses notícies científiques.
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Resum
Les aplicacions (també conegudes com a apps) per a mòbils i tauletes poden ser emprades com a
instrument per a l’ensenyament de la química, especialment a les etapes de secundària i batxillerat
on els adolescents mostren certa atracció per aquest tipus de dispositius.
La majoria d’aquestes aplicacions són gratuïtes i estan relacionades amb temes de química
general, la taula periòdica i la formulació. A més a més, representen un estímul molt visual per a
l’alumnat i són fàcils d’utilitzar. No obstant els avantatges, també s’han de tenir en compte alguns
inconvenients en la seva aplicació a l’aula com poden ser la dificultat de supervisió de l’ús del mòbil
per part del docent o la possible manca de treball cooperatiu.
Tots aquests factors, fan que el criteri del docent a l’hora de triar l’aplicació i la seva feina a l’aula
esdevinguin claus per obtenir uns bons resultats.
Paraules clau: Apps, Química, Docència

MOBILE APPLICATIONS AND TEACHING OF CHEMISTRY
Daniel Martínez Caballé, Cristina Rubio Pascual and Silvia Rubio Pascual

danielmartinez.c@gmail.com; cristina.rubio.pascual@gmail.com;
silvia.rubio@enginyers.net

Abstract
Applications (also known as apps) for mobile phones and tablets can be used as an instrument in
chemistry teaching, especially in the secondary school and high school stages where teenagers
show a certain attraction for this type of devices. Most of these applications are free of charge and
relate to general chemistry, periodic table and formulation.
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In spite of the advantages, it is also necessary to consider some drawbacks in its application in the
classroom, such as the difficulty of supervising the use of mobile phones in the classroom by
teachers or the possible lack of cooperative work.
All of these factors make the teacher's criteria when choosing the application and his other work in
the classroom, key to obtain good results.
Keywords: Apps, Chemistry, Teaching

1

INTRODUCCIÓ

Les apps (acrònim de la paraula applications) són programes que es poden executar als telèfons
mòbils i a les tauletes que permeten a l’usuari realitzar una tasca concreta, com consultar
informació, accedir a un servei concret o per exemple, jugar.
L’objectiu d’aquest treball és donar una petita visió de la relació que hi ha avui dia entre les
aplicacions mòbils i l’ensenyament de la química, així com quin seria el model a fer servir tenint en
compte totes les eines de què es disposa actualment.
Molts del nosaltres, hem adquirit la nostra formació en química seguint el mètode tradicional: llibre,
pissarra, professor i, si hi havia sort, amb alguna classe de laboratori. Aquests mètodes tan
normals per a nosaltres, poden resultar avorrits per als nostres alumnes.
Aquests estan acostumats a rebre informació i estímuls a partir d’altres suports, com ara mòbils,
tauletes i altres pantalles de diferents dispositius.
Són aquests, a més, suports que els hi encanta fer servir. Llavors, per què no aprofitem això per a
millorar la docència de la química?

2

APLICACIONS MÒBILS ACTUALS RELACIONADES AMB LA QUÍMICA

Per tal de conèixer l’estat actual de les apps relacionades amb la química existents al mercat, es va
realitzar una consulta al buscador de Google Play Store d’una tauleta introduint el terme “química”.
Es van obtenir gairebé 2001aplicacions (concretament 183) de les quals, un 95% són aplicacions
gratuïtes.
La tipologia d’aquestes aplicacions es mostren a la taula 1 i es reparteixen de la següent manera2:

1Dades

extretes al setembre de 2017.
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Taula. 1 Distribució d’aplicacions per tipologia i tema
TIPOLOGIA
Consulta
Consulta i estudi
Test
Joc
Concurs

NOMBRE
85
39
24
11
7

Exercicis
Simulador laboratori
Consulta i calculadora
Calculadora
Càlculs
Estudi
Fòrum per preguntar
Reaccions i consulta

7
3
2
1
1
1
1
1

TEMA
Química general
Química inorgànica
Química orgànica
Enginyeria Química
Química orgànica i
inorgànica
Bioquímica

NOMBRE
105
48
13
10
6
1

L’avantatge principal d’aquestes aplicacions és que permeten un accés a l’aprenentatge de la
química lliure i gratuït o be un cost baix en comparació amb el cost dels llibres de text.

3

AVANTATGES DE L’ÚS DEL MÒBIL A L’AULA PER ENSENYAR
QUÍMICA

El principal avantatge dels dispositius mòbils és la seva portabilitat que permet fer-los servir en
qualsevol situació i entorn. A aquesta portabilitat li hem d’afegir:
• La facilitat d’ús tant dels dispositius com de la majoria de les aplicacions existents.
• El disseny gràfic d’aquests aplicacions les fa molt atractives visualment facilitant i afavorint
també així el seu ús.

2Algunes aplicacions podrien ser incloses en vàries categories de manera que la classificació s’ha realitzat

seguint el criteri dels autors.
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4

INCONVENIENTS DE L’ÚS DEL MÒBIL A L’AULA PER ENSENYAR
QUÍMICA

D’altra banda, com amb qualsevol dispositiu mòbil, s’ha de tenir en compte alguns dels
inconvenients que pot presentar el seu ús:

• Manca de context: moltes aplicacions són específiques d’un aspecte concret de la química i no
permeten contextualitzar la informació que donen ni relacionar-la amb altres camps de la
química. Per exemple, una aplicació pot demanar de quins elements d’un llistat són metalls,
però no permet relacionar aquest fet de ser un metall amb altres aspectes com ara la seva
estructura electrònica, la seva posició a la taula periòdica…
• Manca de qüestionament: la ràpida obtenció de la resposta pot fer que l’alumne no es plantegi
el perquè d’aquesta, de manera que, en lloc d’intentar classificar i comprendre el perquè de la
resposta, l’alumne simplement la memoritzi.
• Treball individual: moltes aplicacions estan previstes per al seu ús de manera individual per part
dels alumnes, oblidant així la potenciació del treball cooperatiu.
• Falta de supervisió: en introduir el mòbil con un element més de l’aula, pot ser complicat per al
docent supervisar el contingut que consulten els alumnes a cadascun dels dispositius.

5

CONCLUSIONS

Fruit de la nostra experiència pràctica en l’ús d’aplicacions mòbils a l’aula i observant la distribució
de apps dintre de Google Play Store, podem concloure que:
• El major gruix d’aplicacions corresponen a apps sobre la taula periòdica i formulació, així com
aplicacions per realitzar consulta de propietats fisicoquímiques dels elements.
• Existeixen aplicacions tipus laboratori virtual que permeten fer alguns dels experiments que
tradicionalment es realitzen al laboratori amb els alumnes.
No obstant, hem de ser crítics en l’ús d’un recurs com ara ho són les noves tecnologies i ensenyar
també als alumnes a ser-ho. Aquest esperit crític ha de portar a l’usuari a identificar possibles
inconvenients (com els exposats anteriorment o d’altres) de l’ús del mòbil a l’aula.
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Així mateix, també és convenient tenir present que un dispositiu mòbil no és una innovació
pedagògica, si no una eina més a incorporar a l’aula en convivència amb les altres eines de les que
disposem actualment.
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Resum
En aquest treball s’ha avaluat l’aplicabilitat d’estratègies d’aprenentatge basades en la utilització
d’activitats a través de dispositius mòbils per al foment de la participació i per a l’avaluació
continuada en grups nombrosos dins d’assignatures de la Matèria de Química Analítica en els
Graus de Farmàcia i de Química de la Universitat de Barcelona. L’estratègia plantejada s’ha basat
en la realització de qüestionaris mitjançant l’App Socrative, fàcilment utilitzable mitjançant
dispositius mòbils, i s’han realitzat presencialment a classe per tal d’aconseguir una
retroalimentació immediata amb els estudiants en relació al seu procés d’aprenentatge.
Els qüestionaris s’han basat en els punts clau de les corresponents lliçons (per tal d’assolir una
avaluació continuada veritablement acreditativa), o en qüestionaris pautats (per tal d’aconseguir
una major participació a classe).
Els resultats obtinguts evidencien la gran acceptació d’aquestes estratègies d’aprenentatge per
part dels estudiants així com la seva idoneïtat per afavorir la participació a classe i aconseguir una
avaluació continuada acreditativa més realista pel que fa al nivell d’aprenentatge dels estudiants al
llarg de l’assignatura.
Paraules clau: avaluació continuada, avaluació acreditativa, participació en grups nombrosos,
dispositius mòbils, retracció immediata.
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Abstract
In this work we have evaluated the applicability of learning strategies based on the use of activities
through mobile devices for the promotion of students’ participation and for their continuous
evaluation in large groups within subjects of the Analytical Chemistry Matter in the Degrees of
Pharmacy and Chemistry of the University of Barcelona. The proposed strategy was based on
questionnaires carried out through the Socrative App, easily usable by means of mobile devices,
and they were done in person in class in order to obtain an immediate feedback with the students in
relation to their learning process. The questionnaires were based on the key points of the
corresponding lessons (in order to obtain a verifiable accreditation), or in question quizzes (in order
to achieve a greater participation in the class). The results obtained demonstrate the great
acceptance of these learning strategies by the students as well as their suitability to encourage their
participation in class and achieve a more realistic accredited ongoing assessment regarding the
level of student learning in the subject.
Keywords: continuous evaluation, summative evaluation, participation in large groups, mobile
devices, in-situ feedback.

1

INTRODUCCIÓ

La construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Declaració de Bolonya, 1999) es va
impulsar amb l'objectiu de potenciar la qualitat i especialment la competitivitat internacional de
l'educació superior a Europa.
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A l'EEES el procés d'aprenentatge es centra principalment en l'estudiant i en com aquest va
adquirint competències tant transversals com específiques. Així, el seguiment del procés
d'aprenentatge de l'estudiant i el grau en què aquest va adquirint les diferents competències
treballades en les assignatures es porta a terme mitjançant l'avaluació continuada, però l'aplicació
d'activitats d'avaluació que compleixin adequadament la funció per a la qual han estat ideades
segueix sent un gran repte, especialment en assignatures de caràcter teòric. Això és així perquè la
majoria d'activitats d'avaluació plantejades dins de l'avaluació continuada són realitzades pels
estudiants fora de l'horari de classe i sense supervisió directa de l’equip docent, no permetent així
acreditar de manera inequívoca que l'activitat realitzada sigui fruit exclusiu del treball de l'alumne.
Això es posa encara més de manifest quan es comparen els resultats numèrics de l'anomenada
nota d'avaluació continuada amb les qualificacions obtingudes en les proves finals de síntesi,
existint notables diferències, de fins a dos o tres punts a favor de l'avaluació continuada. Per
descomptat, no es posa en dubte l'important matís formatiu que les activitats d'avaluació
realitzades fora de l'entorn classe tenen per a l'aprenentatge dels alumnes, però una avaluació
continuada realitzada seguint aquest model deixa de banda un dels principals pilars de l'EEES que
és el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne i el grau d'adquisició de competències. Un
altre aspecte important de la manera "tradicional" de portar a terme l'avaluació continuada és que
els resultats de les activitats se solen discutir amb els estudiants a posteriori (activitats realitzades
fora de classe, corregides pel docent i lliurades als estudiants uns dies després). Això comporta
que no hi hagi una retroacció immediata que permeti solucionar les deficiències detectades en
l'aprenentatge dels alumnes ja que, sovint, la retroacció es realitza quan s'ha canviat de lliçó al llarg
de l'assignatura.
D’altra banda, fomentar la participació de l'alumnat a classe pot ser realment complicat en grups
nombrosos d'estudiants (> 60 alumnes), especialment en assignatures de formació bàsica i
obligatòria que es cursen en els primers semestres dels graus universitaris. Aquesta tipologia
d'assignatures, cursades per tots els alumnes de nou ingrés i alguns repetidors, solen involucrar
diversos grups i professors, generant una pressió sostinguda sobre els docents per completar el
temari del curs. En aquestes condicions, limitades pel temps disponible i la configuració de les
aules, són inviables les metodologies actives més ambicioses basades en activitats en petits grups
i posterior discussió. Però limitar-se a un model exclusiu de transmissió unidireccional de
coneixements del professor als alumnes, la típica classe magistral, assegura una baixa implicació
dels estudiants i un assoliment discret dels objectius d'aprenentatge proposats.
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Així, malgrat les limitacions anteriorment esmentades, cal desenvolupar una estratègia
d'aprenentatge que fomenti la participació de l'alumnat, que posi a prova els seus coneixements
previs, que permeti una autoavaluació de les competències adquirides, i que compti amb la
retroacció del docent per trobar les respostes adequades.
Així mateix, són clarament visibles els profunds canvis i transformacions de diferent naturalesa que
està provocant l'explosió de les conegudes tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en
tots els àmbits de la nostra societat. La Universitat, per tant, no pot quedar-se enrere i ha d'integrar
els nous tipus d'aprenentatge i de transmissió de coneixement que possibiliten aquestes
tecnologies.
L'estratègia proposada en aquest treball es basa en la integració dels dispositius mòbils (tauletes,
ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents...), àmpliament utilitzats avui en dia pels estudiants en la
seva vida quotidiana, en la realització tant d'activitats d'avaluació acreditativa (i formativa) com
d’activitats que fomentin la participació dels estudiants a classe.
Les experiències que es presenten en aquesta comunicació es van implementar a l’assignatura
Química Analítica (6 ECTS) del Grau de Farmàcia, utilitzant qüestionaris tipus test d’opció múltiple
que els estudiants responien a classe mitjançant l’aplicació Socrative (MasteryConnect, Salt Lake
City, UT, EUA) per a dispositius mòbils. D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment, cal que
la metodologia utilitzada sigui àgil i es pugui aplicar de manera senzilla i periòdicament durant el
transcurs de l'assignatura. A més, ha de permetre assegurar que les respostes dels estudiants
siguin individuals i fruit dels coneixements funcionals adquirits per l'alumne (avaluació acreditativa).
A més, l'estratègia proposada ha de permetre una retroacció immediata per tal que aquestes
activitats presencials, a més de formar part de l'avaluació acreditativa individual dels estudiants,
serveixin perquè l'equip docent tingui informació sobre el seguiment global que el grup té de
l'assignatura. Així, el docent pot repassar, incidir o remarcar aquells aspectes on s'hagin detectat
mancances per part dels estudiants tant de manera global com individualitzada. L’eina Socrative,
que permet la realització presencial de qüestionaris a través de dispositius mòbils, és especialment
adequada per a aquesta funció ja que permet visualitzar de forma immediata (i directament a l’aula)
les respostes proporcionades pels alumnes, portar a terme l’anàlisi dels resultats i detectar al
moment quines són les preguntes que han generat més respostes errònies, fent possible així una
retroacció immediata i molt més efectiva per part del docent.

2

DESCRIPCIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE TREBALL

Com a estratègia d’avaluació, la metodologia utilitzada es va adequar al compliment d'un doble
objectiu.
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D'una banda havia de permetre l'avaluació acreditativa del grau de consecució per part de l'alumne
dels coneixements funcionals corresponents als objectius d'aprenentatge de l'assignatura i,
simultàniament, obtenir una visió global del grup classe que possibilités l'actuació immediata del
professor per corregir aquelles deficiències observades en la consecució dels objectius
d'aprenentatge. Igualment, es va ajustar la metodologia per fomentar la participació dels estudiants
a classe. Així, la metodologia aplicable havia de ser àgil, les activitats s’havien de poder aplicar
amb una periodicitat alta i assegurar un grau de participació elevat per part de l'alumnat perquè els
resultats obtinguts fossin significatius, la resposta de l'alumne havia de ser individual i fruit de les
competències desenvolupades i, finalment, havia de permetre una retroacció immediata.
Com a estratègia d’avaluació acreditativa la metodologia proposada es va basar en la realització de
qüestionaris breus d'entre 5 i 10 preguntes de resposta múltiple, d'uns 10 minuts de durada, que
els alumnes havien de respondre presencialment a classe i amb preguntes relacionades amb els
conceptes claus de l'assignatura que s'haguessin tractat en les classes immediatament anteriors.
La posterior posada en comú dels resultats amb el grup havia de facilitar el debat i aprofitar
d'aquesta manera les sinergies pròpies del treball en equip.
Per descomptat, una activitat d'aquest tipus s'hagués pogut dur a terme lliurant el qüestionari en
paper als alumnes i recollint-lo transcorregut el període de temps fixat.
No obstant això, en aquest cas la retroacció dels resultats tan sols podria ser diferida i a posteriori,
un cop recollits els qüestionaris i corregits pel docent. Per aquest motiu, es va proposar utilitzar
eines basades en l'ús de dispositius mòbils que gairebé tots els alumnes porten a classe
(principalment telèfons intel·ligents, però també tauletes i ordinadors portàtils). Hi ha diferents
programes gratuïts que permeten dissenyar qüestionaris amb els requeriments esmentats
anteriorment, canviant aleatòriament l'ordre de les preguntes i respostes múltiples, i que a més
permeten dur a terme l'anàlisi de les respostes dels estudiants en temps real, permetent d'aquesta
manera una interpretació dels resultats i una retroacció immediata tot just finalitzada l'activitat.
L’aplicació finalment seleccionada va ser l'App Socrative.
Es van dur a terme assajos pilot d’aquesta estratègia a l'assignatura Química Analítica i Anàlisi
Instrumental (Grau de Química) i en l'assignatura Sensors, Cribratge i Automatització (Màster
Universitari en Química Analítica) de la Universitat de Barcelona. La metodologia s'ha aplicat de
manera completa durant el curs 2016-2017 en dos grups de l'assignatura Química Analítica (Grau
de Farmàcia) de la Universitat de Barcelona impartits per dos docents diferents, i aquests resultats
són els que es discuteixen en el present treball. Aquesta assignatura consta de 6 crèdits ECTS, és
de formació bàsica, s'imparteix en el segon semestre curricular del Grau i sol comptar amb uns 80
alumnes matriculats per grup.
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Al llarg del curs es van realitzar els corresponents qüestionaris d'avaluació continuada mitjançant
l'aplicació Socrative després de cada un dels 6 blocs temàtics que es van considerar més
rellevants. Cada activitat s'anunciava amb antelació per permetre la seva correcta preparació per
part dels alumnes. Per tal de fomentar la participació dels estudiants és recomanable que aquestes
activitats formin part substancial de l'avaluació acreditativa del curs. En aquesta ocasió es va fixar
l'obligatorietat de participar en aquestes activitats i es va assajar una ponderació del 15% de la
qualificació global de l'assignatura.
Com a estratègia per a fomentar una major participació a classe dels estudiants, l’experiència
presentada es va portar a terme com a prova pilot a l'assignatura Química Analítica del Grau de
Farmàcia. Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura inclouen

l'adquisició dels

coneixements sobre equilibri iònic necessaris per a interpretar corbes de valoració i la seva
adequada aplicació per tal de proposar mètodes volumètrics específics per a la determinació
d’analits. Amb l'objectiu de fomentar la participació a classe es van preparar unes activitats en
forma de qüestionari, no més de 5 preguntes, i utilitzant l'aplicació Socrative per a dispositius
mòbils. A cada pregunta s'introduïa una imatge corresponent a una corba de valoració, es
formulava una pregunta relacionada amb l'aplicació pràctica de la informació proporcionada en la
figura i s'indicava als alumnes que escollissin una de les quatre possibles respostes.
Transcorregut un breu període de temps, entre 2 i 5 minuts depenent de la complexitat de la
pregunta, es projectava la resposta correcta juntament amb les opcions més votades pels alumnes.
Els percentatges de respostes correctes permeten avaluar, de forma immediata, si la majoria dels
alumnes ha aconseguit l'objectiu d'aprenentatge reflectit en la pregunta, permetent una retroacció
adequada i efectiva per part del docent. Aquesta metodologia involucra tots els estudiants a l'aula,
que han de plantejar-se la pregunta i tractar de donar la resposta més adequada.
Si aquesta és correcta es reforça la motivació de l'alumnat, i en cas contrari permet detectar una
concepció equivocada que els farà més proclius a rebre la retroacció del docent.
Un cop resolts tots els dubtes plantejats amb una pregunta concreta es procedeix a presentar la
següent pregunta i s'actua de la mateixa manera.

3

RESULTATS I DISCUSSIÓ

La metodologia proposada per al foment de la participació en grups nombrosos es mostra molt més
efectiva que els enfocaments tradicionals basats en preguntes generals a l'alumnat que no solen
tenir una resposta sincera (ho heu entès?, hi ha algun dubte?, està tot clar?...), o a qüestions
dirigides a un sol estudiant que no són significatives del grau d'aprenentatge del grup en el seu
conjunt.
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L'aplicació d'aquestes activitats que poden ser alhora formatives i/o d'avaluació continuada no
suposa una dedicació extraordinària del temps de classe, i la seva realització mitjançant dispositius
mòbils és vista amb naturalitat pels alumnes.
A més, proporcionen una eina molt valuosa per als docents, ja que els percentatges de respostes
correctes indiquen de forma immediata i representativa en quins aspectes de l'aprenentatge s'ha de
centrar la retroacció.
Per avaluar la utilitat i aplicabilitat de l'estratègia d'avaluació acreditativa amb retroacció immediata
duta a terme mitjançant dispositius mòbils mitjançant es van realitzar enquestes de satisfacció dels
estudiants en finalitzar l'assignatura (Fig. 1).
Havies utilitzat amb anterioritat (a Batxillerat, en altres assignatures de la carrera...) l'aplicació
Socrative?
Grup B

Grup A
Sí

Sí

No

No

4%

7%

96%

93%

Creus que la realització de qüestionaris d'avaluació continuada en acabar cada lliçó és útil per a
portar al dia l'assignatura?

Grup A

Grup B
50%
44%

42%
31%
17%

15%
2%

0%

No gens

Una mica

Bastant

Molt útil

Creus que l'aplicació Socrative és adequada per a respondre qüestionaris d'avaluació
continuada
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Grup A

Grup B
54% 51%
38%
29%

5%

12% 11%
0%

No gens

Una mica

Bastant

Molt útil

Creus que, en general, el temps de què disposaves per respondre cada qüestionari era suficient?

Grup A
44% 42%

10%

Grup B
52%
41%

5% 4%

2%

Del tot
insuficient

Insuficient

Suficient

Sobrava
temps

Creus que, en general, les preguntes dels qüestionaris incidien sobre aquells punts més
importants de la lliçó?

Grup A

Grup B
85% 88%

0% 0%

5% 0%

10% 12%

En absolut Majoritariament Majoritariament Sempre
sí
no
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Si en una nova assignatura de la carrera et proposessin fer l'avaluació continuada tal i com ho hem
fet a Química Analítica, tu diries...

Grup A

Grup B
88%

2%

2%

10%

94%

4%

De cap manera Sí, però sense
Socrative

Totalment
d'acord

Figura 1. Enquesta realitzada als estudiants.
Cal destacar l’elevat grau d'acceptació per part dels estudiants en relació a aquest tipus
d'estratègia per dur a terme l'avaluació continuada, com mostra el fet que la gran majoria de
l'alumnat proposaria utilitzar aquesta estratègia en altres assignatures. Això mostra la gran facilitat
que els estudiants tenen en utilitzar les aplicacions dels dispositius mòbils.
Tot i que la gran majoria de l'alumnat no havia utilitzat amb anterioritat l'aplicació Socrative, en
general tots dos grups s'han mostrat satisfets amb la seva utilitat per a la realització de qüestionaris
d'avaluació continuada i van trobar bastant útil la realització d’aquestes activitats al final de cada
bloc temàtic per portar al dia l'assignatura. Els qüestionaris es van dissenyar per incidir en els
aspectes més rellevants de cada lliçó, fet amb el que també estaven d'acord els alumnes. No
obstant això, hi ha certa discrepància (més o menys al 50%) respecte al temps disponible per
contestar els corresponents qüestionaris, la qual cosa és d'esperar ja que, des del punt de vista
d'alguns alumnes, com més temps disposen per realitzar qualsevol activitat sempre és millor.
Des del punt de vista de l'equip docent, una de les principals utilitats que ha de presentar
l'estratègia d’aprenentatge proposada és poder fer un seguiment més precís del procés
d'aprenentatge de l'alumne i poder acreditar si aquest ha assolit o no les competències previstes.
Per això, en els dos grups del curs acadèmic 2016-17 on s'ha aplicat aquesta estratègia, es va dur
a terme la comparació de la qualificació d'avaluació continuada obtinguda per cada estudiant amb
la qualificació obtinguda en la prova final de síntesi, que consisteix en una prova escrita on
s'avaluen les competències adquirides en tota l'assignatura.
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Per evidenciar si l'estratègia d’aprenentatge proposada funciona correctament, es va decidir
utilitzar com a control dos grups de la mateixa assignatura, impartits pels mateixos docents, en el
curs acadèmic anterior (2015-16) en què l'avaluació continuada es va dur a terme de la manera
tradicional (activitats realitzades pels alumnes fora de l'horari de classe i corregides amb
posterioritat pels docents). Els resultats obtinguts es mostren a la Fig. 2, on s'ha indicat també la

10

2015 – 16 (sense Socrative)

2015 – 16 (sense Socrative)

2016 – 17 (amb Socrative)

2016 – 17 (amb Socrative)

Final - Sumativa

Final - Sumativa

qualificació mitjana obtinguda per tot el grup.

Estudiant
Estudiant
10

2015-16
2016-17

2016-17

8

Examen final

Examen final

8

5,4
5.4

6

Estudiant

2015-16

4,6
4.6
4

2

6

5,1
5.1
4.8
4,8

4

2

5,9
5.9

7,5

6,2
6.2

7.5

0

7,5
7.5

0
0

2

4

6

8

10

Avaluació sumativa

0

2

4

6

8

10

Avaluació sumativa

Figura 2. Comparació entre les qualificacions de l’avaluació continuada i la prova de síntesi.
En primer lloc es va comprovar que per a un nivell de significació donat, el 99,9% per al grup A i el
95,0% per al B, la mitjana de les qualificacions obtingudes en les proves de síntesi en els dos
cursos comparats no són significativament diferents, però sí que ho són les mitjanes aritmètiques
de les activitats d'avaluació continuada.
D'altra banda, es pot observar (sempre sent cauts amb la variabilitat associada a la tipologia de
cada grup) com la metodologia basada en activitats no presencials d’aprenentatge autònom
utilitzades en els grups del curs 2015-16 donava lloc a una qualificació mitjana de l'avaluació
continuada de 2,1 punts (grup A) i de 2,4 punts (grup B) superior a la qualificació obtinguda en les
corresponents proves finals de síntesi. Aquesta diferència, que mostrava una sobrevaloració del
grau d'adquisició de les competències per part dels alumnes al llarg de l'assignatura, es redueix a
1,3 punts (grup A) i a 1,4 punts (grup B) durant el curs acadèmic 2016-17 en el qual s'ha utilitzat
l'estratègia d'aprenentatge basada en la utilització de dispositius mòbils.
D'aquests indicadors es pot deduir que l'avaluació continuada fruit de la realització de qüestionaris
presencials és més representativa del nivell d'assoliment real dels objectius d'aprenentatge de
l'estudiant que altres metodologies no presencials assajades amb anterioritat.
No obstant això, podem dir que, a priori i considerant un punt de vista global, la retroacció rebuda
pels estudiants no ha estat prou efectiva com per corregir les deficiències observades i donar lloc a
una major qualificació global en la prova de síntesi.
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Serà necessari en propers cursos complementar els qüestionaris realitzats a classe amb altres
activitats no presencials, probablement basades en treball cooperatiu, que millor incideixin en
l'assoliment de les competències específiques desenvolupades a l'assignatura.
Cal esmentar que, com era d'esperar en utilitzar aquest tipus d'estratègies, es van detectar certs
problemes d'índole tècnica durant la seva aplicació. D'una banda, l'accés a internet mitjançant wifi
és summament important ja que permet utilitzar tant tauletes i ordinadors portàtils com dispositius
mòbils. L'accés a wifi no ha resultat sempre uniforme en totes les aules on es van realitzar
aquestes activitats i, a més, la connexió wifi s'alenteix quan el nombre d'estudiants que pretenen
treballar connectats a la xarxa de manera simultània és nombrós. Com a conseqüència, tan sols els
telèfons intel·ligents apareixen com els dispositius més adequats per dur a terme aquestes
activitats ja que no depenen exclusivament de la connexió wifi, si bé molts estudiants poden tenir
problemes en relació al volum mensual de dades limitat per la companyia de telefonia mòbil
corresponent. No obstant això, l'aplicació Socrative va resultar ser ideal per a aquest tipus de casos
ja que permet respondre els qüestionaris amb un ús mínim dels serveis de dades. Encara que des
del punt de vista docent, cal tenir en compte que per treballar amb grups superiors a 40 persones o
per tenir més d'una sala simultània, s'ha d'adquirir la versió Pro de Socrative Teacher. No cal dir
que, si es pretén utilitzar aquesta estratègia per a una avaluació continuada acreditativa, cal
disposar d'alguna alternativa per suplir aquests problemes tècnics, de manera que es va optar per
disposar de qüestionaris en paper per a aquells alumnes que així ho desitgessin.
Val a dir que el percentatge d'alumnes que va realitzar algun dels qüestionaris en suport paper va
ser sempre inferior al 10%, la qual cosa reafirma la gran acceptació per part dels alumnes en la
utilització de dispositius mòbils a l'aula en el seu procés d'aprenentatge. Per part dels docents que
han participat en aquestes activitats es destaca molt positivament la possibilitat de valorar els
resultats de forma instantània i en la pròpia aula alhora que els estudiants van portant a terme
l'activitat, el que permet realitzar una retroacció global, immediata i efectiva.

4

CONCLUSIONS

En relació al foment de la participació en grups nombrosos podem concloure que: i) l'accés anònim
al qüestionari fomenta la participació dels estudiants i la seva predisposició a contestar sense
reserves; ii) aquesta metodologia involucra tots els estudiants a l'aula, que s’han de plantejar la
pregunta i intentar donar la resposta més adequada.
Si aquesta és correcta es reforça la motivació de l'alumnat, i, en cas contrari, permet detectar una
concepció equivocada que el farà més procliu a rebre la retroacció del docent; i iii) els percentatges
de respostes correctes permeten avaluar, de forma immediata, si la majoria dels alumnes ha
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aconseguit l'objectiu d'aprenentatge reflectit en la pregunta, permetent una retroacció adequada i
efectiva per part del docent.
En relació a l’avaluació continuada en grups nombrosos podem concloure que: i) la metodologia
proposada permet una retroacció senzilla, instantània i eficaç sobre el nivell global d'aprenentatge
del grup classe, així com dur a terme una autèntica avaluació acreditativa en ser realitzada pel
propi estudiant de manera presencial; ii) en enquestes i entrevistes personals realitzades als
alumnes que han participat en aquesta metodologia es valora molt positivament la realització de
qüestionaris al final de cada lliçó mitjançant l'aplicació Socrative; i iii) es redueix considerablement
la diferència entre la qualificació d'avaluació continuada i la prova final de síntesi de cada estudiant,
demostrant que és una estratègia més eficaç per fer el seguiment del procés d'aprenentatge de
l‘alumne i el grau en què aquest va adquirint les diferents competències treballades en les
assignatures, permetent incidir de manera més ràpida en aquells aspectes que necessitin ser
millorats.
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INDUCCIÓ QUÍMICA MITJANÇANT DSS I ESPONTÀNIA DE
MALALTIES INFLAMATÒRIES INTESTINALS
David López Blanco
Estudiant grau bioquímica
“ divadlb10@gmail.com ”

Resum
Aquest treball es basa en la comparació de models experimentals davant malalties inflamatòries
intestinals mitjançant diferents formes d’inducció de la colitis en murins. Un model experimental es
basa en la inducció química mitjançant DSS (dextran sulfat sòdic) i l’altra amb una inducció
espontània amb organismes deficients (knock-out) del gen interleucina-10 (IL-10). Aquesta
comparació es farà en 3 aspectes diferents: anàlisi macroscòpica, anàlisi microscòpica, anàlisi
d’expressió gènica de marcadors inflamatoris i sensorials. Amb això podrem observar l’evolució i
resultat de la malaltia induïda (malaltia de Crohn o colitis ulcerosa).
Paraules clau: MII, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, DSS, knockout IL-10, inducció química

CHEMICAL INDUCTION TROUGH DSS AND SPONTANEOUS OF
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
David López Blanco
Biochemistry degree student
“ divadlb10@gmail.com ”

Abstract
This project is based on the comparison of experimental models in inflammatory bowel diseases
through different forms of induction of the colitis in murines. One experimental model is based on
chemical induction through DSS (dextran sodium sulphate) and the other is based in a spontaneous
induction with knock-out of the interleukin-10 (IL-10) gene. This comparison will be done in 3
different aspects: macroscopic analysis, microscopic analysis, gene expression analysis of
inflammatory and sensory markers. Thanks to this, we can observe the evolution and result of the
induced disease (Crohn's disease or ulcerative colitis).
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1

INTRODUCCIÓ

La inflamació forma part de la complexa resposta biològica dels teixits del cos als estímuls nocius,
com ara agents patògens, cèl·lules danyades, o irritants, i és una resposta protectora incloent
cèl·lules immunes, vasos sanguinis, i mediadors moleculars. La funció de la inflamació és la
d’eliminar la causa inicial de la lesió cel·lular, netejar les cèl·lules necròtiques i teixits danyats pel
procés inflamatori, i iniciar la reparació de teixits.
La inflamació pot ser classificada com aguda o crònica. La inflamació aguda és la resposta inicial
del cos als estímuls nocius i s'aconsegueix mitjançant l'augment de la circulació de plasma i
leucòcits (especialment granulòcits) de la sang als teixits lesionats. La inflamació prolongada o
crònica, condueix a un canvi progressiu en el tipus de cèl·lules presents en el lloc de la inflamació,
com ara cèl·lules mononuclears, i es caracteritza per la destrucció simultània i la curació del teixit
del procés inflamatori[1].

1.1.Fases de la inflamació
1.1.1.Alliberació de mediadors:
Encara que tots els teixits en lesionar-se alliberen mediadors de la inflamació, la font principal dels
mateixos és el mastòcit. L'alliberament de mediadors pot produir-se per diferents causes, però
potser la més freqüent sigui la lesió directa de la cèl·lula per l'agent agressiu. Quan la inflamació
progressa i s'acumulen en el focus suficients factors activats del complement actuant sobre
receptors de membrana, indueixen l'activació del mastòcit i el consegüent alliberament de
mediadors.

1.1.2.Arribada de molècules i cèl·lules immunes al focus inflamatori:
-Fase inicial. Arribada de molècules:
Els anticossos s'uneixen i bloquegen el germen i les seves toxines. La IgM i IgG activen el
complement per la via clàssica. La IgG, al seu torn, s'uneix als receptors per la porció Fc que
presenten els fagòcits en la seva membrana, potenciant la fagocitosi.
Quan el complement, seguint una o altra via, arriba a la via comuna produeix la lisi del germen o la
cèl·lula estranya inductora de la inflamació. Els factors C3a i C5a, actuant sobre receptors de
membrana, activen el mastòcit i basòfil induint l'alliberament de mediadors i amplifiquen, d'aquesta
manera, el fenomen inflamatori. També s’alliberen proteïnes de la fase aguda i factors de
coagulació.
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-Fase Tardana. Arribada de cèl·lules:
Els basòfils contribueixen, amb el mastòcit, a l'alliberament de mediadors. Els neutròfils són de les
primeres cèl·lules a arribar al focus inflamatori.
Eliminen el germen mitjançant fagocitosi o alliberant factors tòxics que conté en els seus grànuls
citoplasmàtics i produint-li, així, una mort extracel·lular.
Els monòcits i macròfags arriben al focus més tardanament. El monòcit actua com a cèl·lula
presentadora de l'antigen a les cèl·lules específiques T i B, iniciant, d'aquesta manera, inicia la
resposta específica. Les cèl·lules B procedents dels teixits limfoides associats a teixits o mucoses
sintetitzen IgE, que unides al mastòcit o basòfil poden potenciar la inflamació. D'altra banda, les
cèl·lules T comencen a produir limfocines que perllonguen la inflamació en una resposta immune
més elaborada[2].

2

TRASTORNS INFLAMATORIS

Les alteracions inflamatòries són un gran grup de trastorns subjacents a una àmplia varietat de
malalties humanes. El sistema immune està, sovint, involucrat amb trastorns inflamatoris,
demostrat en les reaccions al·lèrgiques i algunes miopaties, que resulten en la inflamació anormal.
Una gran varietat de proteïnes estan involucrades en la inflamació, i qualsevol d'elles està oberta a
una mutació genètica que anul·li o desreguli la funció normal i l'expressió d'aquesta proteïna.

2.1.Malalties inflamatòries intestinals
El terme “Malalties inflamatòries intestinals” (MII) inclou gran varietat de manifestacions clíniques
amb la característica principal de la inflamació crònica del tub digestiu en diferents localitzacions.
Actualment s’agrupen en tres grups: malaltia de Crohn (MC), colitis ulcerosa (CU) i colitis
indeterminada (CI). La cronicitat d’aquestes malalties consisteix en alternar períodes d’inactivitat
que s’identifiquen amb períodes d’activitat clínica, anomenats brots.
La MC, la CU i la CI tenen característiques comuns que dificulta la seva diferenciació, per això, cal
fixar-se en diferents característiques i en l’evolució de la malaltia al llarg del temps. Els símptomes i
gravetat de la malaltia dependrà de l’extensió, la localització, el comportament, el grau d’activitat i
les manifestacions extraintestinals.Encara no es coneix l’etiologia de les MII.
Actualment, la teoria etiopatogènica més acceptada es basa en la desregulació de la resposta
immune de l’hoste front la flora bacteriana resident i a altres antígens.
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2.1.1.Malaltia de Crohn:
La malaltia de Crohn és un tipus de MII crònica que pot afectar a qualsevol zona del tracte digestiu,
tot i que les àrees que presenten la malaltia amb més freqüència són l’ili terminal i el cec. Amb
freqüència la MC no afecta al recte, diferència principal amb la CU, tot i que el 60% dels pacients
amb MC amb afectació còlica presenten malaltia rectal associada a la malaltia fistulosa perianal. La
característica histològica clau en la MC és la presència de granulomes no caseïficats en l’estudi
microscòpic, tot i que no son patognòmics. Un granuloma és el conjunt de les cèl·lules epiteloides,
macròfags i limfòcits: cèl·lules T.

2.1.2.Colitis ulcerosa:
La colitis ulcerosa és un tipus de MII crònica que afecta la mucosa del colon. La característica
histològica de la CU és que el procés inflamatori es limita a la mucosa. La làmina pròpia es troba
congestiva, edematosa i amb augment del nombre de cèl·lules. Hi ha un augment d’infiltrat
inflamatori que s’estén tant en lateral com en vertical en la mucosa del colon. Una altra
característica que ajuda al seu diagnòstic és la presència de neutròfils a les parets de les criptes, al
seu interior o associats al dany epitelial. Però la millor dada per distingir-la són aquells que
indiquen la cronicitat com la deformació arquitectònica i l’atrofia de les criptes, augment de la
separació entre elles amb disminució del nombre i presència d’agregats limfoides basalts i infiltrat
crònic, tot això associat a una disminució de moc[3].
3

METODOLOGIA

En aquest experiment hem utilitzat dos models murins de colitis amb dos animals per cada grup i
els seus respectius controls.
Amb el primer model, hem estudiat dos individus amb colitis induïda mitjançant DSS (anomenats
DSS) comparant-los amb els corresponents animals controls, els quals només han pres aigua (grup
anomenat H2O). Aquest ratolins són de la soca CD-1.

Figura 1. Esquema del procediment utilitzat per induir la malaltia als organismes DSS.

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

87

En la inducció mitjançant una substància química, deixarem passar dos dies de seguiment abans
del tractament administrant aigua normal (període de -2 a 0) per tenir una referència inicial. A
continuació, s’afegeix un 2% de DSS a l’aigua que consumeixen els ratolins. En aquest tipus
d’inducció el paràmetre de DSS que s’afegeix pot variar del 2% al 5%, segons l’efecte que es
vulgui obtenir i l’animal que estudiïs. A partir d’això, els ratolins consumeixen l’aigua durant 4-9
dies, en el nostre cas 5, i després deixem 2 dies consumint aigua potable. Finalment, el desè dia
d’observació, es fa l’eutanàsia als animals, la necròpsia dels seus òrgans i posteriorment la seva
histopatologia.
D’altra banda, també hem estudiat dos ratolins de la soca C57BL/6 amb el gen de la interleucina 10
seleccionat, anomenats grup KO, i els respectius controls anomenats WT (wild type).

Figura 2. Esquema de seguiment dels organismes WT i KO.
Aquests animals desenvolupen colitis espontània. Es comença a observar als ratolins quan tenen
un mes de vida (4 setmanes) i els estudiem durant dos mesos (fins les 12 setmanes). En
aquest punt, quan alguns estudis assenyalen que comença a aparèixer la inflamació intestinal, es
fa l’eutanàsia i la necròpsia als animals.
En ambdós procediments es realitza un seguiment del pes de cadascuns dels ratolins diàriament
des de l’inici del tractament, 9 dies per als subjectes H2O i DSS; i 60 dies per als subjectes WT i
KO[4].

4

RESULTATS I DISCUSSIÓ

4.1. Anàlisi macroscòpic:

Figura 3. Gràfic de l’anàlisi macroscòpic del colon dels grups H2O i DSS (A) i gràfic del pes
relatiu del colon dels quatre grups estudiats (B).
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4.1.1.Colon:
Al gràfic 3 podem veure els símptomes visibles en la necròpsia del colon. Per fer una avaluació
d’aquest tipus cada aspecte s’avalua del 0 al 3 segons intensitat o dany. En aquest cas tenim dos
animals no afectats, l’H2O.1 i l’H2O.2, que no presenten cap aspecte anòmal, i per l’altra part, tenim
dos animals als que se’ls ha induït la malaltia.
Els animals, degut a que es tracta d’una colitis aguda, potser haurien de presentar signes clínics
una mica més marcats, però com que només s’han vist afectats per aquesta substància durant
menys d’una setmana i a una concentració no molt elevada, no podem veure una evolució dels
signes. Amb això tenim que els dos subjectes presenten alguns edemes, el colon té un gruix més
gran de l’habitual i aquest presenta una certa rigidesa.
En quant a l’avaluació del contingut fecal, només el primer subjecte presenta un signe clínic marcat
degut a la poca consistència dels excrements.
Amb l’avaluació feta dels signes clínics només als subjectes DSS podem extreure la informació de
que tot i que presenten cert signes o alteracions del tracte gastrointestinal no són gaire greus ja
que es situen entre 0-1 punts valorats sota un màxim de 3, però sí s’ha de vigilar.
Podem veure rigidesa del colon segurament degut a la inflamació d’aquest i també observem
edemes que acostumen a estar presents en pacients de CU com a conseqüència de la inflamació a
diferència de la MC que aquesta és focal però no acosta a produir aquestes.
L’única cosa estranya que hi veig és que, tot i que els subjectes DSS presenten tants signes de la
CU, aquests no presenten úlceres. Al gràfic 3 B podem veure la relació entre la longitud d’un
fragment del colon amb el seu pes per tal de veure si s’ha produït una inflamació en aquesta part
del tracte gastrointestinal. Com podem observar, els dos grups d’animals malalts (DSS i KO)
presenten un pes superior als seus respectius controls.
Mentre que aquests es situen en al voltant dels 14mg/cm, el grup DSS presenta quasi 40mg/cm,
dada que supera el doble del seu control. De la mateixa manera, tot i que no tant exagerat, també
ho presenta el grup KO amb el colon d’un pes de relatiu de 23mg/cm que també quasi dobla als
WT.
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A diferència de la figura 3, aquí podem veure clarament que els animals DSS presenten un
increment del seu pes respecte al seu control d’un 133%, mentre que els animals KO presenten un
increment del pes relatiu respecte al seu control d’un 87,25%.
Amb això observem que la inflamació present als subjectes als quals se’ls ha induït la colitis (DSS)
és molt més aguda possiblement per aquest motiu, per induir-la amb una substància tòxica a
l’animal, mentre que l’altre grup (KO) l’ha anat desenvolupant al llarg de dos mesos.

4.2 Anàlisi microscòpic
En aquest gràfic podem veure la valoració microscòpica feta davant de les observació de les
mostres de colon dels animals estudiats. En una observació general dels 2 grups afectats trobem
que al grup KO, es pot veure que el colon es troba en mal estat tot i que en molt menys comparat
amb el grup DSS.

Figura 4. Gràfic de l’anàlisi microscòpic del colon per als quatre grups.

En aquest cas podem veure que l’estructura de les vellositats està bastant alterada, les criptes
tenen dany local i en algunes parts es pot apreciar el gran dany que han patit i també podem veure
que l’infiltrat inflamatori està bastant generalitzat. En canvi, en aquest no podem distingir cap
edema[5].
Com podem veure a la fotografia 5.A presa d’un subjecte H2O, les parets intestinal es troben en un
estat perfecte i es pot diferenciar clarament la histologia intestinal com són la mucosa, la
submucosa, la capa muscular externa i la serosa.
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A

B

C

D

Figura 5. A) Teixit intestinal del grup H2O; B) Teixit intestinal del grup WT; C) Teixit intestinal
del grup DSS; D) Teixit intestinal del grup KO.
Veiem que les criptes conservem la seva forma de manera excel·lent cosa que ens serveix com a
punt de referència per comparar amb els animals malalts i veure les diferències.
Per l’altra banda trobem la fotografia histològica dels subjectes WT (Figura 5.B). Tot i que l’estat no
és tan bo com el H2O, podem veure que les parets mantenen la seva estructura encara que estan
una mica danyades i tampoc n’observem cap trencament de criptes o infiltrats inflamatoris, com
hauria de ser.
Ara, al grup DSS podem veure un estat completament diferent respecte al seu control (Figura 5.C).
Veiem una gran acumulació de cèl·lules inflamatòries acumulades a la mucosa-submucosa. També
podem veure la total absència de criptes així com les mínimes vellositats que pot haver-hi a l’epiteli.
Per finalitzar veiem el gran edema que s’ha creat amb l’aparició de la gran quantitat de líquid
intersticial.
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Amb l’observació de la mostra del grup KO (Figura 5.D), veiem que, tot i que la mostra no està tan
perjudicada per la malaltia, si que veiem que algunes de les criptes no tenen forma o aquesta és
molt irregular.
Podem observar, també, concentracions d’infiltrat inflamatori moderat multifocalitzada. Per
finalitzar, veiem que l’epiteli no presenta les vellositats que hauria d’haver-hi, però, en canvi, no
presenta cap edema.
Fent una avaluació global de la histopatologia podem veure que l’efecte que ha produït la
subministració de DSS en animals es troba completament més agreujat a l’observat en la inducció
espontània apareguda en el KO, possiblement perquè la malaltia tingui un estat agut. Només
podem observar edemes en els subjectes DSS, la qual cosa, una vegada més, ens fa pensar que
és més probable que s’hagi desenvolupat una colitis ulcerosa; i, per l’altra banda, als subjectes KO
ho hagi fet la malaltia de Crohn ja que la inflamació és veu focalitzada i de manera més
moderada[6].

4.3 Anàlisi d’expressió gènica de marcadors inflamatoris i sensorials
Aquest és un exemple de la representació exponencial de diferents gens on veiem que els
subjectes creuen el punt de referència per poder analitzar i comparar en quin animal té una major o
menor expressió (com menys cicles siguin necessaris, més expressió aquest presenta). Aquests
resultats es poden veure contrastats amb els gràfics de barres que són més fàcil d’analitzar.

Figura 6. Gràfic de l’expressió gènica de la mostra DSS-2, i es veuen els gens B2m, CB1,
MOR i INF-g (en aquest ordre, d'esquerra a dreta).
Al contrari del que s’esperava, l’expressió del gens CB1 i MOR als animals DSS és menor que la
del seu control. És un resultat no esperat perquè la funció d’aquests gens consisteix a modular
l'efecte de neurotransmissors cosa que redueixen el dolor i símptomes de la inflamació, és a dir,
actuen com analgèsics. Per això, el fet d’haver desenvolupat la malaltia desencadenaria el fet
d’una major expressió d’aquests; però, pel contrari, aquesta baixa expressió podria ser causada
per una inhibició de la molècula DSS fent desactivar els receptors del cannabinoide CB1 i l’opioide
MOR.
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D’aquesta manera entendríem per què aquests animals presenten un estat de la malaltia tan agut
en una setmana, fet que ha produït la gran inflamació que també podem observar a la histologia i,
tot i que no podem estar segurs, aquests animals han hagut de patir bastant dolor a mesura que
passaven els dies de la seva observació per la baixa expressió que observem[7].

Figura 7. Gràfic de barres representatiu de l’expressió gènica del CB1 i del MOR.
D’altra banda, els marcadors d’inflamació INF-γ i IL-10, presenten un resultat que s’ajusta més al
que s’esperava. Començant per l‘IFN-γ podem veure que els dos subjectes malalts, DSS i KO,
presenten una gran expressió d’aquests dos ja que, al ser una citocina proinflamatòria, aquesta es
troba sobre expressada. Per l’altra banda observem l’expressió de IL-10 als animals.
De la mateixa manera, i com era d’esperar, els organismes DSS han desenvolupat un mètode
defensiu, és a dir, mitjançant la síntesi del doble de citocines antiinflamatòries, per tal de regular la
malaltia. Amb això també podem treure la conclusió de que la segregació d’aquesta molècula és un
mecanisme essencial del sistema immune[8] [9].

Figura 8. Gràfic de barres representatiu de l’expressió gènica del IFN-γ i de la
IL-10.
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5

CONCLUSIÓ

He arribat a la conclusió que el model DSS indueix una colitis més aguda que presenta signes més
típics de la colitis ulcerosa mentre que el grup KO IL-10 desenvolupa una malaltia amb
característiques més pròpies de la malaltia de Crohn.
Per aquest motiu podríem dir que necessitem diferents models per estudiar les malalties ja que no
hi ha, encara, un model que ho mostri tot. Per això necessitem obtenir dades d’ambdós models
junts i treure una conclusió final per tenir un anàlisi vàlid.
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THE HIDDEN BIOCHEMISTRY OF ONIONS
David Viñals Sales
Biochemistry student
davidvs22@gmail.com

ABSTRACT
Many people may have wondered why an inoffensive simple thing such an onion can turn out to be
so annoying when used for cooking. Probably, this effect has led to the invention of countless
explanations for it, many of them without accurate bases. However, of course, there is a
biochemical justification for this phenomenon to occur. And this is the aim of this paper: to give a
scientific explanation focusing on the composition of an onion, the involved chemical reactions.
Their effect in human’s physiology and the main ways to prevent it from having such collateral
damage.
Key words: onion, biochemistry, composition, reactions, physiology, prevention.

LA BIOQUÍMICA AMAGADA DE LES CEBES
David Viñals Sales
Estudiant de bioquímica
davidvs22@gmail.com

RESUM
Tothom es deu haver preguntat algun cop com una cosa tan inofensiva com una ceba pot resultar
ser tan molesta quan s’utilitza per cuinar. Probablement, els seus efectes han portat a molts a
inventar nombroses explicacions sobre el tema, moltes d’elles sense cap base sòlida. Tot i així,
evidentment, hi ha una justificació bioquímica per a aquest fenomen. I és aquest l’objectiu d’aquest
article: donar-hi una explicació científica centrada en la composició de la ceba, les reaccions
químiques implicades, el seu efecte en els humans fisiològicament i les principals formes d’evitar
aquests danys col·laterals.
Paraules clau: ceba, bioquímica, composició, reaccions, fisiologia, prevenció.

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

96

1

COMPOSITION OF AN ONION

1.1 Nutritional content
Onions (most of the species) contain about 89% of
water, 4% of sugar, 1% of protein, 2% of fibre and
0’1% of fat. Their nutritional value per 100g shows
an energy value of 168kJ/40kcal and a remarkable
content of vitamins and minerals, including vitamin
C (7,4mg), calcium (23mg), potassium (146mg)
and manganese (0,1mg) [1].
There are two of its compounds that stand out:
sulphur and quercetin “Fig.1”, both being strong
antioxidants shown to help neutralize the free
radicals in the body [2].
So, until now, the overall composition of this Allium
specie does not give any clue about its chemical
effects in the human eye. A further examination
must be carried out to notice where is the heart of
the matter.

Figure 1. Quercetin molecule
Source:https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/co
mpound/quercetin#section=Top

1.2 Smell
The strong smell of the onion and its relatives is on
account of thioallyl compound or alliins “Fig.2”,
which are amino acids.
When cut or crashed, the alliin within the onion is
converted by an enzymatic reaction into sulfenic
acids, which breaks down into either thiosulphinate
or lachrymatory factor. The thiosulphinate breaks
down into sulphide compounds which give plants in
onion family their distinctive smell [2]. On the other
hand, lachrymatory factor seems to be giving a
clue about their crying effect.
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2

CHEMICAL BASES

2.1 Rupture of onion’s cells
When onions are sliced, they release a class of enzymes, allinases, which break down amino acid
sulfoxides. A specific compound produced during this process is 1-propenesulfenic acid, which is
rearranged by another enzyme, called lachrymatory factor synthase, to produce syn-propanethial-Soxide [3].
Figure

3:

Chemical

reactions that convert the
sulfur compounds released
(alliin)

into

lachrymatory

factor

or

tiosulfinates,

depending on the action of
the

lachrymatory-factor

synthase.
Source:
http://www.SomethingAbout
Science.com

When an onion tissue is damaged though cutting or crushing, a volatile sulphur compound is
released into the air. This compound is broken down into an unstable intermediate with the help of
alliinase. This product can then either turn into lachrymatory factor with the help of lachrymatoryfactor synthase or spontaneously turn into thiosulfinate. This thiosulfinate is not only responsible for
onion’s distinct flavour and odour, but also gets converted into other anti-blood clotting, anti-cancer,
anti-asthma and lowering cholesterol levels [3].
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3

EFFECTS TO THE EYE

The cornea serves purposes, among them protection
against physical and chemical irritants. The cornea is
densely populated with sensory fibres of the ciliary
nerve, a branch of the massive trigeminal nerve that
brings touch, temperature and pain sensations from
the face and front of the head. The cornea also
receives a smaller number of autonomic moto fibres
that activate the lachrymal glands.
Free nerve endings detect syn-propanethial-S-oxide
on the cornea and drive activity in the ciliary nerve, in
proportion to the compound’s concentration. Synpropanethial S-oxide is relatively volatile so when its
vapours come into contact with the eye a small amount
reacts to form sulfuric acid, causing the burning and
itching sensations that the ciliary nerve interprets. This
nerve activity reflexively activates the autonomic fibres,

Figure 4:

which then carry a signal back to the eye ordering the

propanethial-S-

lachrymal glands to wash the irritant away [4].

oxidecontactwiththecornea.

Body’s response to syn-

Source:http://science.howstuffworks.com/

4

PREVENTIVE TREATMENT

life/inside-the-mind/emotions/crying1.htm

There are several solutions to the problem of onion tears. Onions can be heated before chopping to
denature the enzymes. This way the synthesis of syn-propenethial-S-oxide is inhibited as enzymes,
which have a protein nature, lose their original structure. Also, if onions are conserved in a fridge,
according to the kinetic theory of gases, low temperatures lead to low molecular interaction and
therefore the formation of less lacrimatory compound.
However, maybe the simplest option ends up being to limit the contact with the gases: chopping the
onion on breezy porch, under a steady stream of water ormechanically in a closed container [5].
An interesting but less effective measure would consist in using sharp knifes when cutting the
onions. This way, the cell breakdown would be reduced, as well as the release of lachrymatory
factor and its contact to the eye.
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5

CONCLUSIONS

As we have noticed, none of the compounds that cause onion’s odour or our eyes water are
present in an intact onion; rather, when the walls of the onion’s cells are damaged by chopping, an
enzyme released is responsible of the production of certain compounds as a defence mechanism,
which act as irritants.
Inhibiting the alliinase is not the best solution because this way thiosulfates are not synthetized,
which provide the onion with many beneficial properties. Then, the easiest alternative is to simply
avoid eye contact with the gases released by the onion.
Another interesting fact to consider is that inhibiting the lachrymatory-factor synthase would not only
stop onions from making eyes water, but would also increase the yield of the thiosulfinate because
all the sulphur compounds released from onions will be converted into thiosulfinate. Therefore the
onions lacking lachrymatory-factor synthase activity by non-heating processes would be tear-free
but retain the odour and flavour distinct to fresh onions.
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CROMÒFORS DE DETECCIÓ DE RESISTÈNCIA A L’AMPICIL·LINA
Helena Martí Barragán
Estudiant de Bioquímica, Universitat de Barcelona
< helenamarti@hotmail.es >

Resum
Els cromòfors són àtoms, grups d’àtoms o molècules orgàniques que poden absorbir radiació
electromagnètica o llum visible per així excitar-se i emetre diverses longituds d’ona i reflectir-ne o
absorbir-ne d’altres. Aquesta propietat fa que l’ús dels cromòfors sigui molt important en la
investigació, ja que permet que aquests actuïn com a marcadors químics.
Paraules clau: cromòfor, proteïna fluorescent verda (GFP), marcador químic.

CHROMOPHORES FOR DETECTION OF AMPICILLIN
RESISTANCE
Helena Martí Barragán
Biochemistry student, University of Barcelona
< helenamarti@hotmail.es >

Abstract
Chromophores are atoms, atom groups or organic molecules that are able to absorb
electromagnetic radiation or visible light to stimulate themselves, and then emit several wavelengths
and reflect or absorb others. This propriety gives a lot if importance to chromophores in
investigation, as it enables them to act as chemical markers.
Key words: chromophore, Green Fluorescent Protein (GFP), chemical marker.
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Cromòfors
Els cromòfors són àtoms, grups d’àtoms o molècules orgàniques responsables de l’absorció de
radiació electromagnètica mitjançant la transició electrònica, ja sigui en bandes de l’espectre de
radiació tant visibles com invisibles per a l’ull humà.
Són capaços d’absorbir aquesta radiació o llum visible, i així excitar-se i emetre diversos colors al
absorbir determinades longituds d’ona i reflectir-ne o absorbir-ne d’altres. Els grups cromòfors són
grups funcionals tals com –C=C–, –N=N– (grup azo) o anells aromàtics amb bastants electrons als
orbitals n i π [1].
Green Fluorescent Protein
Un dels cromòfors més coneguts és la GFP (de l’anglès Green Fluorescent Protein), la qual emet
fluorescència en la zona verda de l’espectre de llum visible. Mitjançant la unió del gen de la GFP al
gen d’una proteïna d’interès podrem observar-la quan aquesta sigui sintetitzada, ja que tindrà la
propietat de ser fluorescent un cop exposada a radiació ultraviolada.
Gràcies a aquesta propietat d’excitar-se amb la llum ultraviolada i emetre la fluorescència, la GFP
actualment és molt utilitzada com a marcador en molts experiments, sobretot en el camp de la
biologia molecular.
Origen
La GFP es va trobar als foto-òrgans d’una espècie de medusa, l’Aequorea victoria. L’any 1994 la
GFP va ser clonada i ara podem trobar-la a un gran nombre de laboratoris, els quals la utilitzen
com a marcador químic. A més, l’any 2008 es va reconèixer la importància de la GFP amb
l’atorgament del Premi Nobel de la Química a Osamu Shimomura, Marty Chalfie i Roger Tsien; que
van ser els principals descobridors i desenvolupadors de la GFP que utilitzem avui dia.
Estructura
L’estructura de la GFP segueix una forma de barril beta, la qual està formada per onze làmines
beta. A més, té una hèlix alfa que el travessa pel centre i que conté el cromòfor en qüestió, el qual
aporta la fluorescència.
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Figura 1. Esquema tridimensional de l’estructura de la GFP. [2]
Ús dels cromòfors al laboratori com a marcadors químics
Una de les aplicacions al laboratori de la proteïna esmentada, la GFP, és com a marcador químic
de resistència als antibiòtics. Per a poder demostrar la seva utilitat i aplicació, exposo l’experiment
que vaig realitzar.
Aquest consistia en la modificació genètica de bacteris d’Escherichia coli DH5-Alfa mitjançant la
inserció de plasmidis per a que tinguessin resistència a l’antibiòtic Ampicil·lina. El rol de la GFP era
de marcador per a poder comprovar d’una manera visual i senzilla quines colònies bacterianes
havien adquirit correctament el gen de la resistència, i per tant per a comprovar l’èxit de
l’experiment.
EXPERIMENT
Material i reactius
Material:
-

Micropipeta

-

Tubs Eppendorf

-

Gel

-

Bloc sec

-

Placa de Petri

-

Bec Bunsen

-

Nansa de Drigralsky

-

Aparell de raigs UV

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

104

Reactius:
-

Plasmidi (Pmut i PGFP)

-

Aigua Milli-Q

-

E. coli DH5-Alfa

-

Medi 2CY

-

Ampicil·lina

Procediment
En primer lloc, diluïm ambdós plasmidis (Pmut i PGFP) en aigua Milli-Q a dos tubs Eppendorf
separats, ja que la concentració del plasmidi comercial és massa elevada.
2µL Pmut + 18µL aigua Milli-Q
2µL PGFP + 18µL aigua Milli-Q
Aleshores, posem els plasmidis continguts a ambdós tubs Eppendorf dins de tubs separats que
contenien prèviament cèl·lules d’E. coli DH5-Alfa, les quals són les cèl·lules hoste, i procedim a fer
el protocol de transformació.
En primer lloc, posem 2µL de la GFP en el tub de l’E. coli i remenem amb cura. Repetim aquest
procés amb un altre tub. A continuació, mantenim els tubs en gel durant 30 minuts.
Un cop passat aquest temps, posem els tubs al bloc sec a 42ºC de temperatura durant 1 minut i 30
segons.
Aleshores, posem 1mL de medi 2CY a 37ºC a cada tub.
Tot seguit sembrem en plaques de Petri separades 200µL de cada tub, i les marquem amb el seu
contingut. Vaig utilitzar-ne sis, que contenien el següent:
-

Cèl·lules competents (E. coli DH5-Alfa) + Ampicil·lina (Control 1)

-

Cèl·lules competents (E. coli DH5-Alfa) sense Ampicil·lina (Control 2)

-

Cèl·lules competents (E. coli DH5-Alfa) + GFP1 + ampicil·lina (GFP1+)

-

Cèl·lules competents (E. coli DH5-Alfa) + GFP1 sense ampicil·lina (GFP1-)

-

Cèl·lules competents (E. coli DH5-Alfa) + GFP2 + ampicil·lina (GFP2+)

-

Cèl·lules competents (E. coli DH5-Alfa) + GFP2 sense ampicil·lina. (GFP2-)

Deixem els bacteris a les plaques créixer a 37ºC durant 24h.Després, observem les plaques de
Petri cultivades amb i sense exposició a raigs ultraviolats.
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MOSTRA

Control 1

RESULTAT

NO RAIGS UV

RAIGS UV

No hi ha colònies

No es podia observar res

bacterianes. Com no eren

ja que no hi havia

resistents a l’ampicil·lina,

colònies.

van morir.

Les colònies bacterianes
Control 2

van créixer, però com no
tenien el plasmidi amb la
GFP, no eren fluorescents.
Les colònies bacterianes
van créixer, però com no

GFP1+

totes tenien el plasmidi amb
la GFP i la resistència a
l’ampicil·lina, només hi
havia punts amb colònies.
Alguns estaven envoltats
de punts blancs més petits
(1).

Les colònies bacterianes
GFP1-

van créixer, i com no hi
havia ampicil·lina al medi,
tota la placa es veia
fluorescent.
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Les colònies bacterianes
van créixer, però com no
GFP2+

totes tenien el plasmidi amb
la GFP i la resistència a
l’ampicil·lina, només hi
havia punts amb colònies.
Alguns estaven envoltats
de punts blancs més petits
(1).

GFP2-

Les colònies bacterianes
van créixer, i com no hi
havia ampicil·lina al medi,
tota la placa es veia
fluorescent.

(1) Els punts blancs més petits que poden ser observats als voltants d’alguns bacteris que
tenien el gen de la resistència a l’ampicil·lina també són colònies de bacteris, però aquests
no han sigut modificats, així que no tenen el gen de la resistència a l’ampicil·lina. La raó
per la qual han crescut en un medi amb antibiòtic és que el gen de la resistència que va ser
inserit en els altres bacteris ha fet que aquestes colònies eliminessin l’ampicil·lina al seu
voltant, i per tant es creava un medi adequat per a la vida de les colònies sense la
resistència.
En conclusió, gràcies a la GFP hem pogut saber si l’experiment s’havia dut a terme amb èxit,
gràcies la seva importància com a marcador químic.
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COMPROVACIÓ EXPERIMENTAL DE LES PROPIETATS DELS
GASOS I ESTUDI DE LA SÍNDROME DE DESCOMPRESSIÓ
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Resum
En aquest article es comproven les propietats del diòxid de carboni mitjançant experiments senzills
utilitzant reactius fàcils d'obtenir. Concretament, s'estudia la densitat, es calcula la relació
anunciada per Avogadro i es comprova la solubilitat mitjançant indicadors de pH. Finalment,
s'exposa la síndrome de descompressió dels submarinistes com a aplicació biològica que té aquest
coneixement de les propietats dels gasos.
Paraules clau: diòxid de carboni, constant d’Avogadro, Llei de Henry, síndrome de descompressió.

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF GASES PROPERTIES AND
DECOMPRESSIONS SICKNESS STUDY
Júlia Arrizabalaga1, Alexandra Baiges2, Carla Blanco3, Adrià Archilla4
1,2,3 i 4

Biochemistry students, Universitat de Barcelona
julia.arri@gmail.com, 2sandra.baiges@gmail.com,
3carlablancosinfreu@outlook.com, 4adria.archilla.ortega@gmail.com
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Abstract
The purpose of this article is to prove carbon dioxide properties by simple experiments using
common reagents. Specifically, density is studied, the relation announced by Avogadro is
calculated and solubility is proved using pH indicators. Finally, the divers’ decompression sickness
is exposed as a biological use of gases properties knowledge.
Keywords: carbon dioxide, Avogadro constant, Henry’s law, decompression sickness.
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1

INTRODUCCIÓ

Els gasos poden tenir propietats químiques molt diferents però es comporten de manera molt
semblant respecte les seves propietats físiques. L’expansió dels gasos de manera espontània per
omplir el recipient que els conté és una propietat que diferencia els gasos dels sòlids i líquids. A
més a més, els gasos poden formar mescles homogènies els uns amb els altres i es comprimeixen
amb facilitat: quan els hi apliquem pressió, el volum disminueix.
L’estudi de les propietats dels gasos es va desenvolupar al segle XVIII i a principis del segle XIX.
Cal destacar les lleis de Boyle, Charles i Gay-Lussac que relacionaven la pressió, el volum i la
temperatura. Aquestes lleis van ser postulades a partir del concepte de gas ideal. Un gas ideal és
aquell gas hipotètic format per partícules puntuals, sense atracció ni repulsió entre elles i amb xocs
perfectament elàstics. Diversos gasos com el nitrogen, l’oxigen, l’hidrogen, els gasos nobles i el
diòxid de carboni es poden aproximar com a gasos ideals amb un marge d’error tolerable. Més
endavant, al 1801, Henry va determinar que la solubilitat d’un gas en un líquid és proporcional a la
seva pressió parcial, la llei que avui coneixem com a llei de Henry. També cal destacar l’aportació
de la Llei d’Avogadro (1811) que estableix que el volum d’un gas dividit per la quantitat de
substància és constant per a tots els gasos.
Tot i la gran quantitat d’estudis i experiments que s’han realitzat sobre les propietats dels gasos [1]
actualment segueix sent un tema d’interès. Un cas concret d'aquest interès és l'estudi dels gasos
que produeixen malalties respiratòries. Aquests gasos són més densos que l'aire i produeixen
boirums (òxids de nitrogen, òxids de sofre, ozó, etc.) sobre les grans ciutats com Los Angeles o
Londres [2]. Els gasos també tenen un paper cabdal en el correcte funcionament dels organismes
pluricel·lulars i complexes. El cos humà és regeix pel manteniment d’una homeòstasi interna que
permet mantenir els paràmetres fisiològics i bioquímics dintre d’uns intervals constants. Qualsevol
canvi dins d’aquest equilibri pot derivar en malalties i patologies de caràcter molt divers. Les
activitats humanes que es desenvolupen fora de l’entorn natural al qual acostumem a viure tenen
uns riscos associats majors.
Les activitats que comporten forts canvis de pressió com el submarinisme resulten d’especial
interès en l’estudi dels gasos i el seu comportament dins del cos humà. Aquestes activitats sovint
porten associats un conjunt de símptomes molt característics que poden derivar en la síndrome de
descompressió. Aquesta malaltia està estretament relacionada amb els canvis de pressió i la
solubilitat que experimenten els gasos dins de l’organisme.
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2

MATERIALS I MÈTODES

2.1 Obtenció del diòxid de carboni
Es va obtenir diòxid de carboni a partir de carbonat de calci i àcid clorhídric mitjançant la següent
reacció: CaCO3 (s) + 2 HCl (aq) → CO2 (g) + CaCl2 (aq) +H2O (l).
Es van connectar dues xeringues a una clau de tres vies. La xeringa horitzontal contenia 10 mL
d’àcid clorhídric (5 M) i la vertical 2,5 g de carbonat de calci (Fig.1, a). Es va obrir la clau i
mitjançant l’èmbol va passar part de l’àcid clorhídric a la xeringa del carbonat. Quan es va veure
que aproximadament s'havien format 50 mL de diòxid de carboni es va tancar la clau.
En aquest punt es va veure que en la xeringa on hi havia el diòxid de carboni, també hi havia clorur
de calci, aigua i a més carbonat de calci que no havia reaccionat. Llavors es va canviar la xeringa
de l’àcid clorhídric per una nova i es va passar el diòxid de carboni en la xeringa buida tal i com es
mostra a la fotografia b de la Fig.1.
Per tal de comprovar que en la reacció anterior s’havia obtingut diòxid de carboni, es va fer
reaccionar amb hidròxid de calci segons la reacció: CO2 (g)+ Ca(OH)2 (aq) → CaCO3 (s) + H2O (l).
Es va alliberar el contingut de la xeringa de diòxid de carboni dins la dissolució aquosa d’hidròxid
de calci que es va preparar amb Ca(OH)2 i aigua en un tub d’assaig. Com que es va observar la
formació d’un precipitat (carbonat de calci) aleshores es va poder afirmar que el gas obtingut era
diòxid de carboni tal i com es mostra en la fotografia c de la Fig.1.

b

a

c

Figura 1. Disposició inicial de les xeringues amb els reactius (a), injecció del CO2 a la xeringa buida
(b) i formació del precipitat de CaCO3 (c).
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2.2 Solubilitat del diòxid de carboni
En aquest experiment es pretenia comprovar la solubilitat del diòxid de carboni mitjançant la
formació d’àcid carbònic. Primer de tot, es van preparar dues dissolucions bàsiques en tubs
d’assaig. Per fer-ho es va dissoldre hidròxid de calci en aigua destil·lada. Per comprovar el pH de la
dissolució preparada es va procedir de la següent manera:
- Tub 1: Es va afegir dues gotes de fenolftaleïna amb una pipeta Pasteur i es va observar que la
dissolució quedava tenyida de color violeta. Per altra banda es va agafar una gota i es va posar en
paper indicador obtenint un valor de pH de 9.
- Tub 2: Es va afegir dues gotes de roig de metil i la dissolució va quedar tenyida de color groc.
Amb el paper indicador es va obtenir un valor de pH de 9.
A continuació, a partir de la xeringa plena de diòxid de carboni obtinguda a l’apartat 2.1 es va
alliberar part del gas dins dels tubs d’assaig i es van anotar els canvis de color de les dissolucions:
la dissolució del tub 1 va virar a incolor mentre que la dissolució del tub 2 gairebé no va virar.

3

RESULTATS

3.1 Càlcul de la densitat del CO2
Per fer aquests càlculs va ser necessari primer pesar la xeringa buida i tornar-la a pesar quan
estava plena de diòxid de carboni (obtinguda a l’apartat 2.1). A partir de l’increment de pes de la
xeringa i del volum que s’ha mogut l’èmbol es va poder calcular la densitat:
Increment de pes (xeringa plena de CO2 - xeringa buida) = 40,9 g – 40,7 g = 0,2 g.
Densitat = 0,2 g / 0,047 L = 4,26 g/L.
El primer valor de densitat que es va obtenir va ser 4,26 g/L. És una densitat molt superior a la que
s’esperaria del diòxid de carboni en condicions estàndard, que seria: 1,96 g/L. Això és degut a que
el diòxid de carboni que es va obtenir a la xeringa no estava en condicions estàndard sinó que
estava a una pressió molt superior. Per tal de passar aquest diòxid de carboni a condicions
estàndard es va treure la clau de tres vies i aleshores la pressió interior es va igualar amb la
pressió exterior, és a dir, amb la pressió atmosfèrica.
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En obrir la clau i posar la xeringa orientada cap amunt i com que el diòxid de carboniés més dens
que l’aire, només la quantitat necessària de diòxid de carboni va sortir cap a fora fins que va
quedar a la pressió de l’aire exterior. El volum no canvia ja que només s’ha igualat la pressió.
Un cop fet aquest procediment es va calcular de nou la densitat del diòxid de carboni en condicions
estàndard. Es va pesar de nou la xeringa i es van fer els següents càlculs:
Increment de pes (xeringa plena de CO2 - xeringa buida) = 0,1 g.
Densitat = 0,1 g / 0,047 L = 2,13 g/L.
Es va obtenir una densitat de 2,13 g/L que s’ajusta bastant a la densitat teòrica a condicions
estàndard (Taula 1). Per tant, es va considerar oportú utilitzar aquest resultat per fer càlculs
posteriors.

3.2 Càlcul de la constant d'Avogadro
L’objectiu d’aquesta secció és comprovar la relació anunciada en la llei d’Avogadro:
"Volums iguals de gasos a la mateixa temperatura i pressió contenen el mateix nombre de
molècules, independentment de la seva naturalesa química i propietats físiques“.
Es van calcular el nombre de mols de gas de diòxid de carboni que s'havien obtingut a partir del
pes i de la massa molecular: 0,1 g CO2 ·(1 mol CO2 /44 g CO2)= 2,27·10-3 mols de CO2 .
Així doncs a la xeringa hi havia 2,27·10-3 mols de diòxid de carboni i com que el volum que
ocupaven aquests mols de CO2 era conegut ja que les xeringues tenen marcada la graduació, es
va poder calcular la relació V/n: 0,047 L de CO2 /2,27·10-3 mols de CO2 = 20,7 L/mol. Es va arribar
a un valor de 20,7 L/mol que és un valor molt proper a la constant d’Avogadro: 22,4 L/mol com es
pot veure a la Taula 1.
Teòric

Resultat experiment

Error comès (%)

Densitat CO2 (g/L)

1,96

2,13

7,98

Constant d’Avogadro (L/mol)

22,4

20,7

7,59

Taula 1. Resultats de la densitat del CO2 i de la constant d’Avogadro trobats experimentalment.
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3.3 Comprovació de la solubilitat del CO2
Els resultats obtinguts amb els indicadors de pH es mostren a la Fig.2:
a

b

Figura 2. Dissolució d’hidròxid de calci amb fenolftaleïna a la dreta i amb roig de metil a l’esquerra.
Sense diòxid de carboni (a) i amb diòxid de carboni dissolt (b).
Es va comprovar el valor de pH dels quatre tubs d’assaig observats a la Fig.2 amb tires indicadores
i es va fer un control amb aigua destil·lada. Els resultats obtinguts es mostren a la Taula 2 i a la
Fig.3:

Aigua destil·lada
Dissolució Ca(OH)2 +
fenolftaleïna
Dissolució Ca(OH)2 +
roig de metil
Dissolució Ca(OH)2 +
fenolftaleïna + CO2
Dissolució Ca(OH)2 +
roig de metil + CO2

Color observat

pH

Verd clar

7

Blau intens

9

Blau intens

9

Groc

5

Groc

5

Taula 2. Resultats de les tires indicadores de pH abans i després d’afegir CO2.
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La diferència de pH en afegir CO2 en les dissolucions de Ca(OH)2 és de 4 unitats de pH. Es va
repetir dues vegades la comprovació del pH mitjançant una tira indicadora de pH per tal de
minimitzar possibles errors i poder contrastar els resultats.

Figura 3. Resultats de les tires indicadores de pH.

4

DISCUSSIÓ

4.1 Obtenció del gas i càlcul de la densitat i la constant d’Avogadro
El procediment realitzat per calcular la densitat del CO2 i la constant d’Avogadro ha permès obtenir
uns valors propers als teòrics, amb un error menor al 8% en tots dos casos (Taula 1). Tot i així, es
van proposar algunes modificacions per millorar els resultats.
En el procediment d’obtenció del gas es va proposar:
-

Utilitzar un àcid menys concentrat per tal de disminuir els vapors tòxics que es formen en
els àcids molt concentrats.

-

Calcular prèviament el volum de gas que es formarà en condicions estàndard de manera
que l’àcid utilitzat sigui el limitant i no el volum de gas format. Així, l’experiment és més
segur perquè s’evita que el gas surti a gran pressió juntament amb l’èmbol de la xeringa.

Pel que fa al càlcul de la densitat es va proposar:
-

Utilitzar una balança de major precisió.

-

Utilitzar un sistema per emmagatzemar els gasos menys pesat com ara petits globus. El
sistema de les xeringues implica un gran error perquè el pes de la xeringa és molt més
gran que el del gas.

Finalment, pel càlcul de la constant d’Avogadro es va proposar de fer-ho amb dos gasos diferents i
poder-ho comparar, tal com s’anuncia a la llei.
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4.2 Comprovació de la solubilitat del CO2
La disminució de pH observada en les dissolucions bàsiques de Ca(OH)2 en afegir CO2 es deu a la
formació d’àcid carbònic mitjançant el següent procés:
1. Primer, el CO2 es dissol segons la reacció: CO2 (g)+ H2O (l) ⇌ CO2 (aq) + H2O (l)
2. A continuació, s’estableix un equilibri entre el diòxid de carboni dissolt i l’àcid carbònic:
CO2 (aq) + H2O (l) ⇌ H2CO3 (aq)

A 25ºC la constant d’aquest equilibri és de 1.7·10-3.
Aquesta reacció és lenta. En l’equilibri, només una part del CO2 dissolt es converteix
realment en H2CO3.
3. L’àcid carbònic és un àcid feble que es dissocia en dues fases:
H2CO3 +H2O ⇌ H3O+ +HCO3-

pKa1 (25 °C) = 6.35

HCO3- +H2O ⇌ H3O+ +CO32-

pKa2 (25 °C) = 10.33

4. Finalment s’observa que en els dos equilibris anteriors es produeixen ions hidroni que
donen un pH àcid a la dissolució (pH=-log[H3O+]).
Així doncs, el medi es va acidificar en afegir CO2. L’anàlisi amb els indicadors de pH i amb les tires
indicadores de pH ens va permetre quantificar aquesta acidificació:
-

Mitjançant el paper indicador es va obtenir un pH d’entre 4 i 5. Per tant, s’havia produït una
diferència de pH de quatre unitats respecte la dissolució inicial d’hidròxid de calci i una
diferència de dues unitats si es considerava l’aigua destil·lada com a dissolució inicial.

-

El canvi de color de la fenolftaleïna va indicar que en dissoldre diòxid de carboni en aigua
la dissolució s’havia acidificat. S’havia passat completament el seu interval de viratge (8,210,0).

-

El roig de metil es va mantenir groc i això volia dir que el pH no havia baixat fins a 4,8 que
és on canviaria a color vermell (Taula 3).
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Per tot això es va considerar que el pH estava al voltant de 5 sense arribar a baixar del 4,8 on té
l’interval de viratge el roig de metil. Per comprovar que l’indicador roig de metil estava en bones
condicions i mantenia la capacitat de virar de color caldria haver fet un control positiu amb àcids
forts de les substàncies indicadores. Això seria una millora per a futurs experiments.
Color forma

Color forma

Interval de

Color interval de

desprotonada

protonada

viratge

viratge

Fenolftaleïna (pKa= 8,9)

Violeta

Incolor

8,2-10,0

Rosa

Roig de metil (pKa= 5,0)

Groc

Vermell

4,8-6,0

Taronja

Taula 3. Dades dels indicadors que es van utilitzar per comprovar el pH.

4.3 Aplicació biològica: Síndrome de descompressió
La síndrome de descompressió, també coneguda com embòlia gasosa, es tracta d’una malaltia
aguda que es caracteritza per l’aparició de petites bombolles de gas a nivell subcutani en diferents
teixits acompanyat d’un fort dolor. Aquesta situació en certes regions corporals sensibles pot
comportar paràlisis transitòries i fins i tot produir la mort en casos extrems.
A mesura que el submarinista es submergeix a més profunditat, augmenta la pressió. Quan torna a
la superfície, disminueix la pressió. Tal i com s’anuncia a la Llei de Henry, un gas a major pressió
parcial és més soluble segons una constant característica de la naturalesa del gas, la temperatura i
el dissolvent. Això produeix aquesta conseqüència directa:
Més pressió
Menys pressió

més pressió parcials dels gasos

més solubilitat dels gasos a la sang.

menys pressió parcial dels gasos

menys solubilitat dels gasos a la sang.

Un descens brusc de la pressió provoca un descens ràpid de la solubilitat dels gasos en la solució i
aquests tornen a l’estat gasós. En el cas del oxigen i el diòxid de carboni són gasos amb una
solubilitat menor a la del nitrogen i es redissolen ràpidament a la sang però els gasos inerts com
ara el nitrogen poden quedar en estat gasós.
El nitrogen és el principal gas inert que respirem i forma part de la composició de les ampolles
d’aire comprimit dels submarinistes tot i que actualment es tendeix a substituir-lo per heli. Si les
bombolles es generen dins del corrent sanguini en arterioles i petits vasos poden obstruir la
circulació provocant una embòlia.
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És per això que en el busseig, quan es puja cal anar fent parades per anar compensant la pressió
amb la excreció progressiva de l’excés de gas que ja no es troba dissolt a la sang. Si no es fa
s’arriba al punt crític de sobresaturació i es formen les bombolles tant en teixits intravasculars com
extravasculars.
Actualment per evitar la formació de bombolles de gas de nitrogen els tancs d’aire porten heli com
a gas inert enlloc de nitrogen. Aquest fet és degut a que l’heli tot i ser un gas inert és menys soluble
que el nitrogen de manera que es formen menys bombolles de gas en canvis bruscos de pressió
[3].
Antigament quan els passava això als bussejadors se’ls tornava a baixar a la profunditat que
estiguessin i se’ls pujava progressivament fent les parades corresponents (seguint les taules
d’ascens) de manera que les bombolles s’havien redissolt degut a que el gas tornava a estar a alta
pressió i pujant progressivament es podien excretar correctament. Avui en dia existeixen unes
càmeres compressores que permeten simular l’efecte d’estar a alta pressió però el principi del
tractament segueix sent el mateix.
Finalment, cal afegir que el submarinisme és un esport emocionant i gràcies a l’estudi de les lleis
dels gasos també és una activitat segura per les persones entrenades i amb bona salut.

5

CONCLUSIONS

En aquest article es van poder comprovar mitjançant un sistema experimental de xeringues i
reactius fàcils d’obtenir, les següents propietats del diòxid de carboni: densitat, constant
d’Avogadro i solubilitat. Es va poder concloure que és un sistema adequat ja que es va obtenir un
error petit (<8%). Aquests experiments van permetre entendre el comportament del nitrogen en la
síndrome de descompressió dels submarinistes.Finalment, els procediments exposats en aquest
article poden ser útils per explicar les propietats dels gasos en docència de manera didàctica.
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QUÍMICA AL PARVULARI I A PRIMÀRIA
Claudi Mans i Teixidó
Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica
Facultat de Química, Universitat de Barcelona
cmans@ub.edu
Resum
En la comunicació es presenten diverses activitats desenvolupades per l'autor a centres d'infantil i
primària, en escoles especialment motivades, i on es treballen aspectes bàsics per formar els
alumnes en el mètode científic, que és la base per després poder avançar en la formació científica.
Paraules clau:. Didàctica de la ciència, experimentació, ciència quotidiana.

CHEMISTRY IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Claudi Mans i Teixidó
Department of Chemical Engineeering and Analytical Chemistry
Facultyt of Chemistry, University of Barcelona
cmans@ub.edu
Summary
In this communication are presented several activities carried out by the author in elementary
schools interested to improve their teaching of science. The goal is to help the pupils on discovering
and using the scientific method, in order to later progress on the scientific formation.
Key words: didactics of science, experimentation, every-day science.

1. EL PROGRAMA EXPER(I)ÈNCIA
Des del curs 2015-16 es desenvolupa a Catalunya el programa Exper(i)ència [1], gestionat per la
Fundació Catalana de Recerca, Tecnologia i Innovació (FCRT-i), fundació privada de servei públic
integrada per empreses, entitats financeres i organismes de la Generalitat de Catalunya.
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S'enmarca en una de les línies generals de l'esmentada fundació, per tal de fomentar l'esperit
científic entre els nens i els joves, i generar vocacions per estudiar carreres científiques i
tecnològiques.
El mètodo del programa consisteix a posar en contacte una escola amb un científic senior,
principalment emèrits i jubilats. La procedència sol ser la universitat, però també n'hi ha de jubilats
de l'empresa privada. Aquest científic apadrina o fa de tutor de l'escola en diferents formes. Les
escoles son majoritàriament de secundària (ESO i Batxillerat), però també n'hi ha d'infantil i
primària. Les activitats que s'hi desenvolupen són molt variades, i depenen dels interessos de
l'escola, dels seus professors i mestres, de la dedicació del científic i de les seves aptituts i
interessos.
Als centres de batxillerat i ESO les activitats més habituals són xerrades del científic sobre un tema
de la seva especialitat, visites a centres de recerca, acompanyaments en treballs de recerca de
batxillerat, o formació dels professors. En canvi, als centres d'infantil i primària les activitats són
molt diferents. pel fet de que no hi ha assignatures específiques, sinó només temes transversals,
Les activitats mes freqüents a aquests nivells solen ser la formació dels mestres, i demostracions
experimentals als alumnes.
El programa Exper(i)ència està integrat per unes vint-i-cinc escoles, majoritàriament de
secundària, tant públiques com privades. La participació és gratuïta, tant del científic com de
l'escola. És finançat per la FCRT-i, i el primer curs va tenir el suport de l’empresa biotecnològica i
farmacèutica AMGEN.
L'activitat del autor, que a partir d'aquí parlarà en primera persona, ha consistit a participar com a
padrí d’una escola pública d'infantil i primària com a científic assessor durant dos anys. El tercer
curs d’activitat (2017-18) participo també en el programa però se’m ha assignat una altra escola.

2. ALGUNES IDEES SOBRE CIÈNCIA A INFANTIL I PRIMÀRIA.
A infantil i primària no es tracta de despertar vocacions cap a la ciència, perquè no és clar què vol
dir això, i perquè seria prematur i inútil intentar-ho. Del que es tracta és de que el nen3 assumeixi
que existeix una activitat denominada ciència, que ens ajuda a comprendre el què passa al nostre
entorn, i que del que es tracta és que aprengui a mirar l’entorn amb ulls científics. Això consta de
quatre etapes:
3 El lector o lectora acceptarà que al llarg del text, i seguint les directrius de les Acadèmies, es faci servir

només el masculí genèric sense connotació de gènere.
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•

descobrir que al món hi ha coses (objectes, substàncies) i donar-les nom.

•

veure que algunes coses evolucionen i canvien, espontàniament o per interacció amb
altres o amb l'energia: és a dir, descobrir que hi ha fenòmens. I donar-los nom.

•

assumir que a partir de l'observació de les dues etapes anteriors no podem respondre a la
pregunta de per què les coses són com són i per què evolucionen i canvien, i que cal el
coneixement que els científics acumulen al llarg dels segles per explicar-ho: la ciència. És
a dir, en aquesta etapa distinguim la descripció de l’explicació.

•

intentar respondre a la pregunta del què passaria si canviéssin les condicions de l'entorn.
És a dir, constatar que som capaços de fer prospectiva, que caldrà validar.

Aquestes quatre etapes es donen a qualsevol nivell i edat, i valen per a qualsevol camp científic,
tècnic o social. Però a infantil i primària cal tenir clares algunes idees bàsiques i específiques
d’aquestes edats.
La primera idea: als nivells més joves -P3, P4, P5- el nen no distingeix entre el que és màgia del
que no ho és. Simplement veu que passen coses, que desapareixen objectes, que algun líquid
canvia de color, però sense sorpresa. Per això, determinats experiments que es poden oferir, que
serien sorprenents a edats superiors, no ho són per a nens petits, que ho accepten i assumeixen
sense més.
La segona idea és tenir en compte que l'activitat básica a fer amb els nens ha de consistir en la
manipulació d'objectes i en la realització d'experiments, al nivell que sigui.
La tercera idea és que a edats molt joves la lògica no està encara desenvolupada com ho estarà
més endavant, i és precisament mitjançant la manipulació que s'anirà incorporant al pensament. La
reflexió sobre el que s'ha fet no pot pretendre explicar els perquès bàsics. Del que es tracta és
d'aconseguir créixer en l'ús del llenguatge. Per això cal aconseguir que els nens descriguin
l'experiment que han fet o que han vist, amb el llenguatge que els sigui propi. I després el mestre
podrà introduir alguna terminologia científica, al nivell que es pugui, i que representi un progrés
respecte de la descripció espontània inicial feta pels nens.
I quarta idea. A aquestes edats no es distingeix entre les ciències clàssiques -física, química,
biologia- perquè no se sap que existeixin, i perquè els objectes, substàncies o fenòmens que
s’observen són globals...- Per això, la formació a primeres edats és transversal i no pretendrà
formar en temes específics. Aquesta idea és absolutament general i no es limita a les matèries
científiques. A infantil i primària cada activitat pot englobar totes les matèries, evidentment amb
pesos relatius diferents segons l'activitat: llenguatge, càlcul, ciències de la natura, psicomotricitat,
formació artística, valors socials... però sense excloure’n cap, en principi.
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A diferència dels professors de secundària, els mestres d'infantil i primària s’han especialitzat en
didàctica però no en matèries concretes, i per tant no tenen més que una formació general de
ciències i de qualsevol altra àrea temàtica. Per això, en un programa com l'Exper(i)ència, que té
per objectiu ajudar a incrementar la perspectiva científica en les activitats de les aules, hi haurà
d'haver necessàriament algun moment de formació per als mestres, on es donin els continguts que
els facin falta per a les activitats que es proposin, i s'homogeneïtzi el llenguatge, que ha de
procurar ser el més científic possible. També els caldrá el subministrament de recursos específics
de tota mena per desenvolupar les activitats.

3. PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS A INFANTIL
El paper del científic padrí a l’escola dependrà molt del què aquesta n’esperi, del grau d’acord i
interés dels equips docents, i de la disponibilitat i especialització del científic. Explicaré aquí la
meva visió del procés seguit al llarg dels cursos 2015-16 i 2016-17 a l’escola Turó del Cargol, de
Barcelona, que se’m va assignar a petició de la mestra coordinadora del programa a l’escola. La
millor relació entre científic i escola es donarà quan l’escola en conjunt –incloent l’equip directiu,
naturalment- tingui ben explicitats els objectius que els han portat a demanar formar part del
programa Exper(i)ència, i en concret què esperen del científic padrí.
En el meu cas, el compromís dels mestres i l’equip directiu era explícit i ben clar, i tenien com a
objectius els següents, que escric amb el meu llenguatge:
•

ensenyar com era i què feia un científic als nens dels diferents nivells, per donar un model
d’activitat professional

•

fer sessions de formació amb els mestres per ajudar-los a les activitats científiques que
volien desenvolupar

•

fer sessions d’experiments amb els nens, a càrrec del científic

Aquest esquema es va mantenir al llarg dels dos cursos que ha durat la meva col·laboració a
l’escola. El primer any, i abans de la meva primera presència a l’escola, a totes les classes havien
discutit què és un científic, què fa i com és. Cada nen va fer un dibuix de com s’imaginava el
científic, i van penjar els dibuixos per l’escola. La major part de dibuixos eren d’algú, de sexe
masculí, amb bata blanca, i molts amb cabells llargs tipus Einstein, el típic científic boig de les
pel·lícules. Després, classe per classe vaig anar passant, van veure com era un científic de debò.
Em vaig sotmetre a una bateria de preguntes: què faig, on treballo, què he inventat, per a què
serveix el que he inventat, és perillós, fas explosions, etc. Visions tòpiques que estic segur que no
vaig aconseguir desmuntar. Des d’aleshores, quan passo per l’escola i un nen em reconeix em
saluda “Hola, científic!”.
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L’escola tenia un tema de treball de ciència cada any, transversal per a totes les classes. El curs
2016-17 el tema va ser “L’aigua”.
Els mestres van decidir que a cada aula es farien experiments el mateix dia, la Festa de l’Aigua, al
nivell de cada classe, i que fariem un experiment global per a tota l’escola, que prepararia i faria un
servidor. .
La preparació de tot plegat va consistir en sis sessions entre el científic padrí i els mestres. Les tres
primeres sessions van ser de formació estricta. Es tractava de que els mestres posessin en comú
les seves idees sobre tres preguntes elementals: “Què és l’aigua?”, “On hi ha aigua?” i “Per a què
serveix l’aigua?”. A cada una d’aquestes pregunta s’hi va dedicar una sessió d’ 1 hora. La meva
feina era ordenar les intervencions i fer un esquema global on s’hi incloessin totes les idees
disperses, i altres de subministrades per mi mateix. El resultat va ser obrir les idees dels mestres a
noves realitats (per exemple, que hi ha aigua a les cèl·lules o a molts minerals) i a un llenguatge
una mica més ric , amb termes com condensació, vaporització, destil·lació, sublimació i altres. .
Es dedicaren tres sessions més a preparar experiments per a la Festa de l’Aigua. Després d’una
cerca per internet i en llibres, es van proposar experiments a fer per part dels nens, que es van
depurar de disseny en una sessió de discussió conjunta, i es van preparar físicament en una altra
sessió. En les imatges adjuntes es poden veure alguns dels experiments més vistosos. Els nens
més petits van pintar papers, vidres i cartolines amb aigües de colors. Altres van fer experiments de
flotació de materials i objectes en aigua, tot buscant trobar algunes regles de què flota i què no.
Nens una mica més grans van dissenyar circuits on l’aigua circulava per gravetat, amb ampolles
foradades, embuts, i tubs de plàstic. Altres van reproduir el cicle de l’aigua en una bossa de plàstic
tancada i exposada al sol. (Fig. 1 cicle de l’aigua a l'esquerra i circuits d’aigua dreta).
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Tots aquests experiments es van desenvolupar al llarg d’un matí, fets pels nens i supervisats pels
mestres. Els familiars podien entrar a veure com es desenvolupava tot plegat, i de pas a ajudar a la
marxa fluida de tot plegat.
L’experiment conjunt va consistir en el sortidor de la beguda de cola light amb caramels Mentos. El
varem repetir perquè té molt poca durada, però és d’èxit segur.
Totes aquestes activitats van ser posteriorment treballades a la classe, per tal d’extreure’n
conclusions i consolidar les idees. Addicionalment, i en dies posteriors, vaig preparar alguns
experiments de demostració que vaig realitzar jo mateix a l’aula laboratori, i que requerien una mica
més de manipulació. Els tres experiments foren:
•

transvassament d’aigua d’un dipòsit elevat a un altre més baix mitjançant un tub de plàstic
actuant de sifò.

•

efecte d’un detergent sobre la tensió superficial, que fa desplaçar un petit vaixell de paper
d’alumini a la superfície de l’aigua.

•

manteniment d’un got ple d’aigua de cap per avall suportat per un paper i la pressió
atmosfèrica (Fig. 2)

Als experiments era important la participació dels nens, que col·laboraven amb gran dedicació.

Figura 2. Experiment de l’aigua que no cau del got.

4. UNA SESSIÓ DE CIÈNCIA A SISÈ DE PRIMÀRIA
En una ocasió anterior, i al marge i abans del programa Exper(i)ència, vaig col·laborar en una
sessió de pràctiques de física i química destinada a alumnes de 6è de Primària, per sol·licitud d’un
mestre amic. A aquest nivell es tractava de dissenyar experiments el més vistosos possible, però
de tal manera que hi hagués una explicació comprensible, i evitar el sentiment de màgia que a
vegades acompanya les demostracions. La sessió, que va ser llarga, va consistir en els següents
experiments, que s’enuncien primer, i al final se’n dona l’explicació [2].
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1. Tiro una llauna de coca-cola light i una altra de normal a una galleda amb aigua. Floten o van
al fons?
2. Poso una barqueta d'alumini sobre una superfície d'aigua. Amb el dit mullat amb detergent de
rentar plats toco la superfície i la barqueta s'allunya instantàniament. Ho provo un parell de
vegades més, però a la tercera la barqueta ja no es mou més. Per què?
3. Poso trossets de xocolata i algunes panses en aigua sense gas. Van al fons. Després els poso
en aigua amb gas. Què faran: aniran al fons, flotaran...?
4.

Es pot fer un ou dur cúbic? Efectivament. En vaig portar un de ja cuit que havia fet amb un
aparell de disseny xinès que havia comprat al Museu dels Invents de Barcelona. Van quedar
meravellats. I la pregunta que em van fer era si el rovell de l'ou era també cúbic, o era esfèric.
Vaig tallar l'ou pel mig i varem veure que el rovell era...

5. Vaig posar una mica d'oli a escalfar en un plat ceràmic sobre un fogonet elèctric. Quan estava
a més de 150ºC hi vaig tirar unes gotetes d'aigua, i es van produir uns esquitxos notables. Van
entendre fàcilment que l'aigua a 150ºC havia bullir. La pregunta fou: els esquitxos, eren d'aigua
calenta o d'oli calent?
6.

Barrejo crema de llet amb coca-cola, Forma una magnífica espuma del gel de les proteïnes
desanaturalitzades de la crema de llet, que han coagulat en el mitjà àcid de la coca-cola. La
pregunta que em fan: amb coca-cola light passaria el mateix? I amb llet descremada?

7.

Encenc espelmes que fan flames de colors: a la cera hi ha sals metàl·liques que donen a les
flames colors característics. Vermell si conté sals de liti o calci; groc si són sals de sodi i verd
si conté coure. Tiro a una flama una pols fosca que fa tot d'espurnes. Què pot ser?

8.

En un plat ceràmic, fem caramel escalfant sucre: surt un suc que fa pensar que el sucre es
fon. És una fusió real o és una reacció química? A un altre costat del plat iniciem una reacció
de Maillard barrejant sucre i l'aminoàcid valina (que es pot comprar a una botiga de dietètica)::
fa un color molt més fosc, i una olor molt més punyent. I hi torrem una mica de pa, que també
fa una reacció de Maillard i pot arribar a carbonitzar-se.

9.

Fem anar un rellotge digital amb una patata, fent un circuit amb barretes de zenc i coure.
Quant dura una pila així?

10. Amb un téster provem si passa el corrent per diferents substàncies de la cuina: aigua, llet, oli,
mel, maionesa, mantega, l'ou dur, una mandarina... Quines d'aquestes substàncies són
conductores i quines no? I per què?
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A continuació, les respostes i comentaris a les anteriors preguntes:
1. La llauna de coca-cola light flota. L'explicació detallada del per què es pot trobar a la referència
[3]..
2. El detergent acaba saturant la superfície, i a partir d'aquell moment ja no hi ha zones d'alta
tensió superficial (aigua pura) i zones de baixa tensió superficial (aigua amb detergent), i la
barqueta ja no és arrossegada cap a les primeres.
3. Les panses i els trossets de xocolata pugen carregades de gas perquè aquest s’adhereix a la
superfície sòlida, que és hidròfoba. En arribar a dalt del got desprenen el gas a l'atmosfera i
tornen a baixar per la seva superior densitat, es tornen a carregar de gas, i així successivament
mentres quedi gas a l’aigua.
4.

El rovell agafa una forma que depèn d'on havia quedat posat en fer-se l'ou dur. Si l'ou va girant
en bullir, i és fresc, sol quedar al centre i la forma del rovell és esfèrica, també en un ou cúbic.
Si el rovell s'ha quedat a un extrem de l'ou, pot agafar formes diverses, com va ser el cas del
nostre ou cúbic.

5. Els esquitxos són de petites gotetes d'oli arrossegades pel vapor d'aigua que ha bullit
instantàniament en contacte amb l'oli calent.
6. Sí que funciona l’experiment en els dos casos: també hi ha àcid a la coca-cola light, i també hi
ha proteïnes a la llet descremada.
7. És pols de ferro metàl·lic, que si és tan fina crema fent les espurnes típiques de les bengales.
8. El sucre és sacarosa, que es descompon en fructosa, glucosa i aigua: és una veritable reacció
química, denominada de caramelització.
9. El rellotge accionat amb patata dura mesos. La patata tarda molt a descompondre's, i sempre
manté una mica la humitat. L'elèctrode de zenc es va oxidant amb certa velocitat i es va
aprimant, i si és molt prim s'acaba abans que la patata.
10. Són conductores l'aigua, la llet, la maionesa i l'ou dur. No condueixen l’electricitat l'oli i la
mantega. La conductivitat de la mandarina depèn de si la pell dels grills és molt gruixuda o no.
La mel és una mica conductora. Això ens demostra que la llet i la maionesa són emulsions en
que l'oli està en forma de gotetes i l'aigua és la fase contínua que les envolta. En l'ou dur
l'estructura de gel té l'aigua com a fase continua també. En canvi l'oli no és conductor, i la
mantega és una emulsió en que les gotetes disperses són d'aigua, i la fase contínua és el
greix, que no és conductor. La mel conté una mica d'aigua, que li dóna una mica de
conductivitat.
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L’experiment que més els va agradar? Cap dels citats. Va triomfar una coca-cola de mentida, una
joguina mecànica que es movia i oscil·lava quan es feia soroll al seu entorn . Mireu les cares (Fig.
3, La Coca-Cola bailarina).

5. CONCLUSIONS
No es pot educar específicament en química a les etapes inicials de formació, però sí que poden
sentar-se les bases lògiques i de llenguatge per a etapes posteriors. De l’experiència acumulada
com a docent a tots els nivells de l’ensenyament, de les opinions dels experts en didàctica i de
l’experiència com a pare, avi i oncle de nens i nenes, arribo a les conclusions ja apuntades al
començament, i que comento novament.
1. Cal que el nen començi per manipular de tot. Objectes, substàncies, éssers de la natura, el
propi cos… començant per l’entorn més inmediat i seguint per entorns progressivament més
allunyats. I donar nom a les coses. I fer una doble llista de com n’hi diem, i com n’hi diuen els
científics. Aquí és important veure les propietats habituals d’objectes i substàncies, com el pes,
flexibilitat, elasticitat, duresa, propietats òptiques, conductivitat, comportament magnètic, i mil
més, I, com sempre, donar nom comú i nom científic a les propietats observades.
2. Cal que el nen observi els canvis que els objectes i substàncies sofreixen amb el temps, i amb
les interaccions entre ells. Cal que aprengui a descriure els fenòmens sense descuidar-se res, i
tenint en compte l’entorn (paràmetres meteorològics, per exemple). Com sempre, primer amb
el seu llenguatge i després amb el llenguatge científic .La lògica de la deducció, i la introducció
del mètode científic es pot anar obrint pas a través d’aquests experiments senzills.
3. És ara el moment de raonar els perquès dels fenòmens. Com és ben sabut, la cadena de
perquès és inacabable, per als infants i per als científics. Cal passar d’una descripció a un
raonament una mica més profund, tenint en compte el grau de coneixement en cada moment.
Aquest darrer punt mereix un exemple.
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Quan es fa observar a un nen que un ou cru es cou i passa a ou dur, la pregunta
del per què passa això pot tenir diversos nivells de resposta:
•

Perquè la clara d’un ou es fa dura en coure-la

•

Perquè la clara d’ou són proteïnes en aigua, que es desnaturalitzen amb la
calor i fa que es formi un gel elàstic

•

Perquè les proteïnes de l’ou cru estan en la seva estructura terciària
agrumollades, i en escalfar-se passen a l’estructura primària, desenrotllades i
que formen una malla que li dona característiques de gel

•

Perquè els enllaços febles de pont d’hidrogen entre diferents sectors de
lalbúmina de l’ou (etc etc).

•

El mestre o el professor ha de saber a quin nivell ha d’ajudar l’alumne a trobar
la resposta, Això no ho ensenya la Viquipèdia sinó l’experiència del
professional.

4. Aquest raonament sobre els perquès pot portar a la fase més complexa, la de respondre a
qüestions de l’estil “Què passaria si…”. Per treure’n el màxim rendiment caldria que aquestes
idees poguéssin ser comprovades experimentalment, cosa factible en moltes ocasions.
Amb tota aquesta seqüència, al nivell que es pugui desenvolupar en cada etapa, s’està
aconseguint posar les bases per a una posterior formació en ciència; s’estan desfent preconceptes
o idees prèvies equivocades; i s’està formant en una lògica científica que hauria de fer més difícil el
caure en mans de les pseudociències.
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Resumen
El auge en el uso de las redes sociales utilizadas en diferentes ámbitos tanto a nivel del público en
general como a nivel profesional o científico ha suscitado el interés de investigadores para analizar
conductas y opiniones de los usuarios en estos nuevos canales de comunicación. Aprovechando
esta tendencia se estudia en este trabajo la imagen pública de la química que muestran los actores
relevantes — influencers— de esta disciplina en Twitter y se evalúa su influencia usando los datos
de su actividad entre enero de 2014 y mayo de 2017. Asimismo, se estudia la relación que tienen
con los usuarios que han hablado sobre química en Twitter durante el primer semestre de 2015
para finalmente analizar el significado de química que aportan en la red social. Los resultados
obtenidos muestran la baja interacción entre los usuarios que hablan de química en Twitter y los
influencers y se evidencia que la mayoría de los referentes en química no emplean Twitter para
hablar de ella.
Palabras clave: imagen pública de la química, influencers, evaluación de influencia, Twitter, redes
sociales, asociaciones de química, sector químico.
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Abstract
The rise in the use of social networks used in different areas both at the level of the public and at a
professional or scientific level has aroused the interest of researchers to analyze user behaviors
and opinions in these new communication channels. Taking advantage of this trend, this work
analyzes the public image of the chemistry declared by the relevant actors -influencers- of this
discipline on Twitter. Its influence is also evaluated from its profile data from January 2014 to May
2017. Likewise, we study the relationship they have with users who have talked about chemistry on
Twitter during the first half of 2015. Last, we analyze the meaning of chemistry they contribute to the
social network. The results obtained show allow interaction between users who talk about chemistry
on Twitter and the influencers and we make evident that most of the chemistry referents do not use
Twitter to talk about it.
Keywords: public image of chemistry, influencers, influence evaluation, Twitter, social networks,
chemistry associations, chemical sector.

INTRODUCCIÓN
En general la idea sobre la imagen de la química concebida por público ajeno a esta ciencia es
negativa. Siendo popularmente asociada con venenos, amenazas, inseguridad, guerra química,
contaminación ambiental y pasando por aspectos pseudocientíficos de la alquimia, desde la
brujería y hasta la esquizofrenia de científicos enojados. Esta imagen también la llegan a exponer
desde la ciencia ficción la representación de los villanos y sus guaridas. Parece ser que de todas
las disciplinas científicas la reputación de la química es la que tiene peor imagen popular, al ser
entendida como una actividad misteriosa, extraña, mística, sombría y peligrosa.

La imagen pública de la química
Como concluye Chamizo [1] tras estudiar la historia de la química desde la alquimia hasta la
actualidad, la imagen pública de la química asentada es “útil, colonizada, impura y sucia” y esta
imagen negativa se debe a la incapacidad de la comunidad química de aportar mensajes claros
acerca de las características nocivas de las sustancias y sobre los avances químicos que han
permitido la mayor esperanza de vida y salud de la que gozamos hoy en día. En 2011, se celebró
el año internacional de la química con la intención de argumentar las ideas no aclaradas
anteriormente con la temática "nuestra vida, nuestro futuro" y con el objetivo de concienciar de la
importancia de comprender esta ciencia y de su viva participación diaria en la sociedad.
La comunidad química comprendió la necesidad de escuchar a la sociedad para poder dar
respuesta a sus dudas e inquietudes.
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Hoy en día estos estudios se realizan de forma estadística a través de encuestas que pretenden
conocer cuáles son las actitudes de las personas, recibir opiniones justificadas y determinar las
influencias de las mismas.
Apoyándose en esta metodología en 2015 la Royal Society of Chemistry elaboró su informe
“Public attitudes to chemistry”[2] del cual se extraen dos conclusiones:
1. La opinión general sobre los impactos de la química era positiva y beneficiosa para la
sociedad, el concepto de quimiofobia4es insustancial.
2. Los motivos por los que la gente tiene un concepto y estereotipos negativos son las
experiencias negativas que relacionan con la química y la ignorancia sobre ella y ante sus
aplicaciones.
Atendiendo a que en este informe se sugiere la necesidad de tomar decisiones basadas en datos
objetivos, Cuadros et al. [3]aprovecharon la utilidad de Twitter como indicador de sentimiento
público para abordar este reto. En el entorno de esta red social analizaron los tuits detectados con
el idioma inglés que contenían los términos “chemistry”, “chemical” y la cadena de caracteres
“chem” durante el primer semestre de 2015 con el objetivo de identificar la imagen de la química
que se comunicaba y evaluar si la quimiofobia sigue presente en la imagen pública de la química
manifestada en esos tuits. Las conclusiones principales de este estudio son las siguientes:
1. La mayoría de tuits están referidos a la química como una asignatura académica en un
entorno de aprendizaje (casi el 50%) en contraposición con el uso referido a como
conocimiento científico que es casi testimonial (menos de un 4%). (ver Tabla 1).
Tabla 1. Clasificación del contenido de los tuits en [3]
entorno de aprendizaje

49,8%

actividad humana

18,0%

entretenimiento

11,4%

conocimiento científico

3,6%

relaciones humanas

2,7%

?

14,4%

2. Los tuits clasificados como actividad humana denotan la presencia de ideas que expresan
quimiofobia (ver nube de palabras de la Figura 1).

4

La IUPAC definió en 2007 el concepto de la quimiofobia (chemophobia en inglés) como el temor irracional

hacia los productos químicos
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Figura 1. Nube de palabras de la química como actividad humana[3]. Los bigramas marcados en
rojo son términos asociados a una imagen negativa de la química y los términos marcados en
verde se asocian a aspectos positivos.

Objetivos
Este trabajo pretende aprovechar el desarrollo de las redes sociales para realizar una investigación
de la imagen de la química y aportar más datos al respecto. Hasta ahora se han aplicado métodos
de análisis de texto con el objetivo de evaluar la imagen percibida por el público, pero distintas
preguntas quedan abiertas: ¿Quiénes proyectan esa imagen o de quiénes recibe el público esa
imagen? ¿Qué rol tienen en la creación de esta imagen los actores relevantes en esta disciplina?
Twitter fue fundada en 2006, y hoy en día cuenta con más de 328 millones de usuarios activos en
todo el mundo [4]. Un tercio de todos los usuarios activos de Twitter se conectan cada día, y en
enero de 2017, Twitter había superado los 500 millones de mensajes enviados diariamente [4].
El ambiente de interacción entre usuarios fluido y conciso de Twitter sumado a su popularidad
permite emplear esta red social un indicador útil en tiempo real de la reacción del público ante los
principales acontecimientos [5][6]. Para responder a estas preguntas se ha elegido Twitter como
red social de estudio para adquirir información sobre la opinión pública de la química y evaluar la
influencia de los líderes de opinión de esta ciencia para conseguir desarrollar los siguientes
objetivos:
1. Evaluar la influencia de las cuentas de Twitter de actores relevantes en química.
2. Conocer la relación entre los usuarios que hablan de química y los influencers.
3. Estudiar la imagen de la química que difunden estos influencers.
4.
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METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos planteados se ha establecido el procedimiento de trabajo detallado a
continuación siguiendo el esquema de la Figura 2.

Selección de
influencers

Recogida
información
de
influencers
de la API

Relación
entre
usuarios e
influencers
Limpieza y
filtrado de
información

Evaluación
de
influencia
Análisis de
los tuits

Figura 2. Esquema del trabajo
Primeramente, se ha identificado a las empresas químicas y a las asociaciones de químicos como
aquellos referentes potencialmente interesados en divulgar opinión y mensajes sobre la química al
público general. De estas entidades, se ha recabado la información necesaria de sus cuentas de
Twitter a través de su API5. El análisis se ha planteado considerando únicamente la comunicación
en inglés. Por este motivo la limpieza y el filtrado de la información de las cuentas seleccionadas
ha incluido la discriminación de tuits por este idioma. El análisis de influencia identificará los
influencers entre todas las cuentas de los líderes de opinión. Hasta entonces el conjunto de estas
cuentas o entidades se denominarán como influencers potenciales. Tras evaluar la influencia de
los referentes en química se ha determinado su relación con las cuentas de los autores de los tuits
del conjunto de datos del primer semestre de 2015. Finalmente se ha examinado el contenido de
los tuits de los cinco mayores influencers para conocer qué expresan en la red social sobre la
química.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar, se ha identificado a las empresas químicas y a las asociaciones de químicos como
aquellos referentes que divulgan la opinión, dirigen y difunden el mensaje entre el público. De las
primeras 50 empresas de la lista ICIS Top 100 Chemical Companies, 2015[7]se han seleccionado
5“La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API del inglés: Application Programming

Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser
utilizado por otro software como una capa de abstracción.” (Interfaz de programación de aplicaciones, 2017)
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44 cuentas de Twitter y 37 cuentas de asociaciones que aparecen en el sitio web Network Science
Corporation[8]. De estas entidades, se ha recabado la información acerca de los datos del usuario,
la información de sus seguidores y el historial de tuits y retuits desde el 1 de enero de 2014 hasta
la fecha de recogida. La recolección de información se realizó durante cuatro días (14 – 17 de
mayo de 2017) empleando el entorno de programación R y el paquete “twitteR” para extraer datos
a partir de la API de Twitter.
El análisis se ha planteado considerando con los tuits detectados con el idioma inglés. Para ello se
han limpiado y filtrado los tuits mediante herramientas de minería de textos previamente a la
detección del idioma usando el paquete “textcat”. La evaluación de influencia se ha realizado
atendiendo a dos parámetros: los retuits (es la acción de redifusión de un mensaje de otro usuario)
y los seguidores de segundo grado, los seguidores de sus seguidores, (expresa la audiencia que
tiene un usuario) [6]. Se establecen tres factores de influencia atendiendo a estos dos parámetros.
Estos factores son los retuits por día (retuits totales entre días transcurridos entre primer y último
tuit recogido), los retuits por tuit (número total de retuits recibidos entre el número total de tuits
producidos) y el número de seguidores de segundo grado. Ordenando las cuentas de mayor a
menor según el factor de evaluación (cada uno de estos tres factores e influencia) y realizando un
índice combinado (sumando la posición de la cuenta en cada clasificación) se obtiene la evaluación
de influencia al ordenar las cuentas de menor a mayor según este índice. La Tabla 2 presenta las
cinco cuentas más influyentes del estudio.
Tabla 2. Las cinco cuentas identificadas como más influyentes ordenadas en orden
creciente del índice combinado (menor valor del índice indica mayor influencia).
Clasificaciones
Cuenta

Retuits por
día

Retuits por tuit

Seguidores de 2º

Índice combinado

grado

1

cenmag

1

4

7

12

2

exxonmobil

2

3

10

15

3

flameoftruth

5

2

22

29

4

DuPont_News

15

17

2

34

5

DowChemical

13

25

1

39
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Tras evaluar la influencia de los referentes en química se ha determinado su relación con las
cuentas de los autores de los tuits del conjunto de datos del primer semestre de 2015 del estudio
de Cuadros et. al. [3]. De los 177.264 usuarios en ese conjunto de datos solamente 2.152 usuarios,
es decir el 1,21% tiene una relación de seguidor con las cuentas del estudio de influencia.
Finalmente se ha examinado el contenido de los tuits de los cinco mayores influencers para
conocer que ideas expresan acerca de química en la red social mediante minería de textos y ha
realizado una representación visual de las palabras clave más frecuentes de todos los mensajes
mediante nubes de palabras de cada una de estas cuentas. Las nubes de palabras se muestran en
el Anexo.
@cenmag
La cuenta cenmag es el perfil de la revista Chemical&Engineering News (C&EN) de la American
Chemical Association. El análisis para esta cuenta incluye 2698 tuits. En ellos, al observar la nube
de palabras a partir de bigramas (secuencias de dos palabras), se percibe que cenmag escribe con
mayor frecuencia haciendo referencia al artículo de portada de la revista. Para ello emplea las
palabras “coverstory”. Sobre todo, destaca el uso de términos acerca de química y ciencia, las
palabras “chemistry”, “chemical” y “science” llenan la nube de palabras.
Además, destacan las referencias a la marcha mundial a favor de la ciencia que tuvo lugar el 22 de
abril de este año bajo el nombre MarchforScience. Con la menor frecuencia que muestra la nube
de palabra se detectan términos vinculados a una determinada imagen pública de la química como
“Green chemistry”, “mean chemistry” o “lab explosion”.
El mensaje más retuiteado de cenmag es
"RT

@billmckibben:

When

scientists

protest,

their

picket

signs

have

footnotes

#standupforsciencehttps://t.co/MmDIw0JzAn".

@exxonmobil
El siguiente influencer por grado de influencia es exxonmobil. Esta cuenta es el perfil corporativo
en la red social de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil. La cuenta pretende
comunicar por encima de las formas y usos de energía acerca del cambio climático. De los 2694
tuits analizados la publicación con más retuits es
"RT @NASA: Water! Strong evidence that liquid water flows on present-day Mars.Details:
http://go.nasa.gov/1Lh2Ivy#MarsAnnouncement".
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@flameoftruth
La empresa Reliance Industries Limited desarrolla su actividad en Twitter desde la cuenta
flameoftruth. Tras filtrar los tuits de la cuenta, se han estudiado 1801 tuits con los que se han
conformado las nubes de palabras. En la nube de palabras se observa que solo expone
información acerca de la empresa “ril” o “RIL”, de la fundación filantrópica de la empresa y acerca
de la familia propietaria de estas, los Ambani. El mensaje de Twitter más retuiteado de la cuenta es
"RT @mpparimal: Congratulations Anant. Loosing 108Kg in 18 months! You really proved
Son of MukeshDhirubhaiAmbani. A World Record. https:/…"
@DuPont_News
DuPont_News es la cuenta de Twitter principal de la empresa DuPont. Al estudiar la nube de
palabras, sorprende que se dedique a hablar con tanta recurrencia acerca de menciones.
Pero esta recurrencia es comprensible ya que es la cuenta con mayor número de seguidores de
segundo grado del conjunto de influencers analizado. El mensaje más retuiteado de los 2490 tuits
analizados es
"RT

@HRC:

In

sweepingruling,

#marriage

equality

to

begin

nation

wide:

http://t.co/wCwd8rNpdk http://t.co/FWnRped1jJ #LoveWinshttp://t.co/SHF…"
@DowChemical
DowChemical es la cuenta de Twitter de la empresa química estadounidense con el mismo
nombre. La cuenta de esta corporación comunica acerca de la economía, valores y objetivos de la
empresa. También habla de los dirigentes de la empresa “Andrew liveris” y “neilchawkins” así como
sobre sostenibilidad. Para analizar el contenido de los mensajes, se han estudiado 2981 tuits de
los cuales el que tiene mayor número de retuits es
"RT @Rio2016_en: With only #100DaysToGo, Olympic spirit is in the air. The #Rio2016
Games are closer than ever! #RoadToRio\nhttps://t.co/UAMv…"
El hecho que los cinco mayores influencers no expresen mensajes coherentes entre sí, muestra
que sus publicaciones pretenden objetivos muy diferentes. Asimismo, es distinto el rol que pueden
tener respecto a la imagen pública de la química. De las cinco cuentas con mayor influencia sobre
las que se ha evaluado el contenido de sus mensajes en Twitter solamente cenmag habla de
química presentándola con alta frecuencia y diversidad. Además, comunica acerca de temas que
afectan directamente a la imagen pública de la química. La cuenta exxonmobil tratando vastamente
el cambio climático también expone la imagen pública de la química de forma indirecta.
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Finalmente, los mensajes más retuiteados de los mayores influencers no guardan relación con la
química y sí en cambio con promover la aceptación legal de las uniones de personas del mismo
sexo, las noticias de los propietarios de la empresa, las noticias de otras ciencias o el apoyo a
alguna causa social.

CONCLUSIONES
Con el objetivo de identificar los influencers sobre química en Twitter, de estudiar su relación con
los usuarios que hablan de esta ciencia y conocer la imagen que proyectan sobre ella, se ha
avaluado la influencia de las cuentas de Twitter de estos referentes, se ha determinado la relación
entre los influencers y los usuarios que comentan sobre química, y se han estudiado sus
publicaciones. Tras evaluar el grado de influencia de las cuentas de Twitter de los influencers
potenciales en química se concluye que no existe un factor exclusivo para evaluar la influencia. Las
cinco cuentas más influyentes por orden de influencia son: cenmag, exxonmobil, flameoftruth,
DuPont_News y DowChemical.
El 98% de los usuarios del primer semestre de 2015 no tienen una relación de followers con los
influencers potenciales (IP). La poca interacción sujeta esta relación de seguimiento entre los
usuarios y los IP puede deberse a las diferentes acepciones en el uso del término química (como
afinidad personal) y/o la falta de interés en la opinión de química que estos profesan.
Al estudiar la imagen que difunden en Twitter estas cinco cuentas más influyentes se advierte que
los mensajes son muy diferentes y destinados a públicos muy diversos.
La cuenta cenmag transmite acerca de la química y su imagen con frecuencia. De una forma
indirecta exxonmobil tratando vastamente el cambio climático también expone la imagen pública de
la química. Las demás cuentas no divulgan ninguna opinión acerca de la química.
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ANEXO
Se muestran en este anexo, las nubes de palabras para los bigramas extraídos de las cinco
cuentas identificadas como más influyentes.
@cenmag

@exxonmobil
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@flameoftruth

@DuPont_News

@DowChemical
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Resum
"Reaccions sorprenents" és un tast de les reaccions químiques que, generalment, s’expliquen i cal
portar a la pràctica a Secundària obligatòria i Batxillerat. L’estructura d’aquestes és sempre la
mateixa, s'exposen els reactius i el material necessaris; s'explica el procediment i finalment,
després de la interpretació dels resultats cal explicar les possibles aplicacions així com la
perillositat en fer aquests experiments. Per tot això, aquestes pràctiques poden esdevenir una bona
eina al servei del professorat implicat en l’ensenyament de la química.
Paraules clau: Experiments, educació secundària, aplicacions, laboratori.

AMAZING CHEMICAL REACTIONS
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Abstract
“Amazing reactions” is a quantity of the chemical reactions that are usually explained and must be
carried out in the compulsory Secondary School and Baccalaureate. The structure of these
practices is always the same: the reagents and the material needed; the procedure, and finally,
after the results interpretation, it is explained possible applications as well as the danger in making
these experiments. Thus, these experiments can become a good tool at the service of the teaching
staff involved in the teaching of chemistry.
Keywords: Experiments, secondary education, applications, laboratory.
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1

INTRODUCCIÓ

Com a professionals dedicats a la divulgació [1, 2] i l’ensenyament de la Química, creiem que la
millor forma de divulgar-la i d’aconseguir que el públic en general, el professorat i l’alumnat en
particular mostri interès i gust per aquesta Ciència, és mitjançant reaccions sorprenents i atractives
[3 - 5].
El treball de laboratori és important en l'aprenentatge de la química i caldria dedicar més temps a
aquesta activitat que porta als alumnes a treballar en grup [6]. Aquestes pràctiques hauran
d’abastir un ampli ventall de transformacions químiques que siguin alhora espectaculars, senzilles
de realitzar i d'explicar i, que estiguin relacionades amb el currículum de la matèria de Química de
la Secundària obligatòria (ESO) i del Batxillerat [7, 8].
Aquest treball es basa sobre quatre reaccions químiques: la combustió de la sacarosa amb el
clorat de potassi; la combustió del magnesi; l'obtenció i combustió de l'hidrogen i la conversió del vi
en aigua i de l'aigua en vi. Són unes reaccions sorprenents extretes d’un ampli ventall de reaccions
amb la única finalitat de mostrar els aspectes lúdics de la Ciència Química.
És una manera de fer atractiva la química per tal de motivar els interessos d’aquells que
probablement sense conèixer experiències com aquestes no haurien sentit mai una atracció
vocacional vers la Química. Canvis de color, aparició de flames, precipitacions de sòlids o el
bombolleig de gasos en líquids són aspectes de moltes reaccions químiques que realment són
curioses, increïbles i sobretot màgiques.
L’apartat sobre la perillositat relativa a aquestes experiències i com cal tractar els residus hauria de
servir perquè tots aquells que veuen a la Química com la responsable de tots els mals que pateix la
nostra societat i de retruc el nostre planeta, entenguin que és i serà aquesta com a part important
en la seva solució.
Finalment, esperem que tothom, que pensa que l’experiència és la mare de la ciència i més de la
ciència química, s’interessi per aquesta aproximació educativa. Com deia Carl Linus Pauling (19011994) "Cada aspecte del món actual, esdeveniments polítics i relacions internacionals, es veuen
afectats o influenciats directa o indirectament per la Química.

2

METODOLOGIA

En totes aquestes reaccions químiques s'exposarà:
•

Els reactius i el material necessaris.

•

El procediment que cal seguir al laboratori.
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•

Els resultats i la seva interpretació que es presentaran junt amb les equacions igualades de
les reaccions involucrades.

•

Les possibles aplicacions en el dia a dia d'aquests experiments.

•

Quines són les dificultats i el seu grau de perillositat en desenvolupar aquestes pràctiques
així com el tractament per minimitzar l'efecte dels residus.

Finalment, es deixa a criteri del professorat de Química aprofundir, segons el nivell educatiu a qui
s'adreci, en alguns dels anteriors aspectes com: la normativa de treball al laboratori o
l’estequiometria de les reaccions en analitzar-les, plantejar-les i resoldre-les.

3

LA COMBUSTIÓ DE LA SACAROSA AMB CLORAT DE POTASSI

3.1

Reactius i materials necessaris
Sacarosa (sucre, C12H22O11), clorat de potassi (KClO3), àcid sulfúric (H2SO4)
Comptagotes, gresol de porcellana o vas de precipitats petit i resistent a la calor (de pyrex),
base refractària, espàtula, vidre de rellotge i vareta de vidre.

3.2

Procediment

Es pesa amb una balança, prèviament tarada amb el vidre de rellotge, 1 g de clorat de potassi i 1 g
de sacarosa (sucre), sempre amb l'espàtula. Després, es mesclen en un gresol de porcellana,
també serveix un vas de precipitats petit de pyrex.
A continuació es col·loca el gresol/vas sobre una superfície refractaria com una totxana.
S’afegeixen a la mescla 2 o 3 gotes d’àcid sulfúric concentrat amb un comptagotes i amb molta
precaució. Finalment, s’observa la vistosa i violenta reacció de combustió que es produeix.

3.3

Interpretació

La sacarosa o sucre, substància rica en carboni, és un excel·lent combustible, una excel·lent font
d’energia per a tots nosaltres. Quan posem en contacte aquest combustible amb un oxidant
(comburent), el clorat de potassi, es produeix una violenta combustió (reacció d'oxidació - reducció)
a la que li cal una activació amb l'àcid sulfúric, per iniciar-se.

3.4

Equació de reacció

Semireacció d'oxidació del reductor:
C12H22O11 + 13H2O → 12CO2 + 48H1+ + 48e-
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Semireacció de reducció de l'oxidant
8 x [ ClO31- + 6H1+ + 6e-→ Cl1- + 3H2O ]
Reacció global
C12H22O11 (s) + 8ClO31- (s)→ 12CO2 (g) + 8Cl1- (s) + 11H2O (l)

La figura mostra un moment de l’experiment de la combustió del sucre amb clorat de potassi.

3.5

Possibles aplicacions
•

Explicació de les reaccions redox.

•

Producció de flama sense encenedor ni llumins.

3.6

Dificultats i perills
•

Cal anar amb bata, portar ulleres de seguretat i posar-se els guants. Sempre, en qualsevol
pràctica que es faci al laboratori, s’ha de procurar la màxima seguretat.

•

Encara que l’experiment el realitzi el professorat, a l’aula de classe o al laboratori, es
recomana no mesclar més d’1g de cada reactiu, la reacció pot ser “massa” violenta.

•

Cal apartar-se del gresol un cop afegit l’àcid sulfúric, el gresol o vas de precipitat cal
deixar-lo sobre una base refractària com pot ser un totxo.

•

L’àcid sulfúric és un àcid fort que cal tractar amb molta cura, cal seguir les instruccions que
els químics, els professionals de l’ensenyament de la química, diguin respecte a com
treballar amb aquest àcid.
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3.7

Els residus
•

Si queda un residu d’àcid sulfúric cal abocar-ho a l’envàs de les solucions aquoses
inorgàniques àcides sense metalls pesants, on hi podem posar solucions àcides de menys
del 10% en volum d’àcid.

•

Residus sòlids, sals inorgàniques no reactives com el clorur de potassi format o si queda
clorat de potassi sense reaccionar o sacarosa poden llençar-se al desguàs amb força
quantitat d'aigua.

4

COMBUSTIÓ DEL MAGNESI

4.1

Reactius i materials necessaris
Cinta de magnesi (Mg), aigua destil·lada (H2O), fenolftaleïna al 1% (C20H14O4).
Pinça d'estendre la roba, bec de Bunsen, càpsula de porcellana.

4.2

Procediment

Es talla un tros de cinta de magnesi, entre cinc i vuit cm, es subjecta amb una pinça d’estendre la
roba. Després, s’apropa l’extrem de la cinta a un bec de Bunsen encès amb flama oxidant. La cinta
s’encén i emet una llum blanca molt intensa.
Quan s’acaba de cremar la cinta, obrint la pinça, es deixa caure el residu blanc que queda a l'agulla
d'estendre en una càpsula de porcellana. S’afegeix aigua destil·lada a la càpsula i unes gotes de
fenolftaleïna, aquesta es torna d'un color rosat indicatiu de medi bàsic.

4.3

Interpretació

Activat per la calor de la flama oxidant el magnesi inicia el procés de combustió convertint-se en
òxid de magnesi. Aquest òxid en contacte amb l'aigua forma ions hidroxil (OH-) que acoloreixen
d´un to rosat la fenolftaleïna.

4.4

Equacions de reacció
Mg (s) + ½ O2 (g)→ MgO (s)
MgO (s) + H2O (l)→ Mg2+ (aq) + 2OH- (aq)

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

144

4.5

Possibles aplicacions
•

Antigament com a flash fotogràfic.

•

Per pirotècnia.

4.6

Dificultats i perills
•

Cal anar amb bata, portar ulleres de seguretat i posar-se els guants. Sempre, en qualsevol
pràctica que es faci al laboratori, s’ha de procurar la màxima seguretat.

•

El perill només pot provenir de la manipulació del bec de Bunsen. Sempre cal treballar amb
molta cura al voltant d’una flama.

•

Si l’alumnat ha de realitzar l’experiment, depenent del seu nivell educatiu, es pot canviar
l’agulla d’estendre per unes pinces més llargues i així la cinta de magnesi, quan reaccioni,
quedarà prou lluny de l’alumnat.

•

No cal espantar-se de la intensitat de la llum en la combustió, aquesta reacció és molt
aparatosa però no crema.

4.7

Els residus
•

Si queda un residu de l’hidròxid de magnesi cal abocar-ho a l’envàs de les solucions
aquoses inorgàniques bàsiques.

•

Els residus de fenolftaleïna van a l’envàs de solucions aquoses orgàniques de colorants.

5

OBTENCIÓ I COMBUSTIÓ DE L’HIDROGEN

5.1

Reactius i material necessaris
Zinc (Zn) o alumini (Al) sòlids, àcid clorhídric 6 M (HClaq)
Tubs d’assaig, gradeta, paper i llumins

5.2

Procediment

Es col·loca un tros de zinc o d’alumini en un tub d’assaig aguantat dins d'una gradeta, i a
continuació hi afegim 4 o 5 mL d’àcid clorhídric 6M. S’observa un abundós bombolleig produït pel
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despreniment d’hidrogen que es pot recollir en un altre tub d’assaig col·locat de forma invertida i
verticalment a sobre del primer.
S'apropa un llumí encès a la boca de sortida del tub on s’ha recollit l’hidrogen (és menys dens que
l’aire). Es produeix una petita detonació i s’encén el gas, l'hidrogen és un excel·lent combustible. La
flama és gairebé invisible (flama neta i no contaminant) i cal apropar un tros de paper a la boca del
tub per comprovar que aquest s’encén gràcies a aquesta flama.

5.3

Interpretació

El zinc és un representant dels metalls amb potencial estàndard de reducció molt més negatiu que
l’hidrogen i per això capaç de reduir els ions H1+ a hidrogen molecular. Aquesta reacció és molt
exotèrmica i pot ser que el tub d’assaig s’escalfi fins a cremar.

5.4

Equacions de reacció
a)

Zn (s) + 2H1+ (g) → Zn2+ (aq) + H2 (g)

b)

H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (g)

Reacció global:

Zn (s) + 2HCl (aq) → ZnCl2 (aq) + H2 (g)

La figura mostra un moment de l’experiment de l’obtenció i combustió de l’hidrogen.
Aquests resultats es repeteixen si en lloc de zinc (Zn) s'utilitza alumini (Al) com a metall que
reaccioni amb l'àcid clorhídric. Llavors s'obté clorur d'alumini i es desprèn hidrogen gas.
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5.5

Possibles aplicacions
•

Obtenció d’hidrogen.

•

Solubilització de metalls actius

• Combustible de futur
5.6

Dificultats i perills
•

Cal anar amb bata, portar ulleres de seguretat i posar-se els guants. Sempre, en qualsevol
pràctica que es faci al laboratori, s’ha de procurar la màxima seguretat.

•

Cal vigilar el tub d’assaig i l’augment de la calor produïda per la reacció, ja s’ha dit que és
molt exotèrmica i pot arribar a cremar la ma.

•

El tub d’assaig on es produeix la reacció no es pot sacsejar ni tapar, hi ha perill de que
reactius i productes, a alta temperatura i en medi àcid, surtin del tub, s’escampin mullant la
pell de part de l’alumnat produint-hi cremades.

•

Cal anar en compte en apropar el llumí a la boca del tub, si la quantitat d’hidrogen
alliberada fos molt gran la detonació podria ser molt forta.

5.7

Els residus
•

Si queda un residu d’àcid clorhídric cal abocar-ho a l’envàs de les solucions aquoses
inorgàniques àcides sense metalls pesants, on hi podem posar solucions àcides de menys
del 10% en volum d’àcid.

•

Els residus de fenolftaleïna van a l’envàs de solucions aquoses orgàniques de colorants.

•

Els residus sòlids, restes de zinc o alumini amb els seus clorurs pertinents, cal abocar-los a
l’envàs de les sals inorgàniques no reactives.

6

LA CONVERSIÓ DEL VI EN AIGUA I DE L’AIGUA EN VI

6.1

Reactius i material necessari
Hidròxid de sodi 2M (NaOHaq), àcid clorhídric 12M (HClaq), fenolftaleïna1% (C20H14O4).
Vasos de precipitats de 250 mL, comptagotes, pipetes Pasteur.
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6.2

Procediment

S’omple un vas de 250mL amb aigua i s’hi afegeixen unes gotes de fenolftaleïna, no s'aprecia cap
canvi en el color de l'aigua. En un altre vas (aparentment buit) s’hi col·loquen unes gotes d’hidròxid
de sodi 2M, i en un tercer vas (aparentment buit) s’hi col·loquen unes gotes d’àcid clorhídric 12M.
Després i per ordre, l’aigua del primer vas s’afegeix al segon vas i s’observa com “l’aigua es
converteix en “vi”, ja que pren un color rosat.
S’agafa una certa quantitat d'aquesta solució de vi, 100 - 200 mL i s'aboquen al tercer vas buit que
conté les gotes d’àcid clorhídric per la seva paret, en aquestes condiciones el “vi” torna a convertirse en aigua, passa de color rosat a incolor.

6.3

Interpretació

La fenolftaleïna és un indicador àcid-base de naturalesa orgànica i caràcter àcid. En dissolució
s’estableix un equilibri entre les molècules incolores (l’indicador en la seva forma àcida) i els ions
de color vermellós (l’indicador en la seva forma bàsica).
Hln(aq)
Incolor

⇔

In1-(aq) + H1+(aq)
vermell

En afegir àcid a la solució d’indicador l’equilibri es desplaça cap a l’esquerra i observarem un líquid
incolor (color de l’aigua), mentre que en afegir base l’equilibri es desplaça cap a la dreta i
observarem color vermell/rosat (color del vi).

La figura mostra un moment de l’experiment de la transformació de l’aigua en vi.
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6.4

Possibles aplicacions
•

Indicador en les valoracions àcid-base

•

Explicació de les reaccions àcid-base

6.5

Dificultats i perills
•

Cal anar amb bata, portar ulleres de seguretat i posar-se els guants. Sempre, en qualsevol
pràctica que es faci al laboratori, s’ha de procurar la màxima seguretat.

•

L’àcid clorhídric és un àcid fort i l’hidròxid de sodi és una base forta, ambdós cal tractar-los
amb molta cura, cal seguir les instruccions que el professorat digui respecte a com treballar
amb aquests dos composts, d’altra banda molt usuals al laboratori químic.

6.6

Els residus
•

Si queda un residu d’àcid clorhídric cal abocar-ho a l’envàs de les solucions aquoses
inorgàniques àcides sense metalls pesants, on hi podem posar solucions àcides de menys
del 10% en volum d’àcid.

•

Si queda un residu d’hidròxid de sodi cal abocar-ho a l’envàs de les solucions aquoses
inorgàniques bàsiques.

•

Els residus de fenolftaleïna van a l’envàs de solucions aquoses orgàniques de colorants.

DISCUSIÓ I CONCLUSIÓ

7

Cal preguntar-se, si els experiments són un instrument efectiu per ensenyar química.
•

Nosaltres creiem que sí, és un bon mètode per ensenyar aquesta ciència i encara millor si
són experiments poc perillosos que criden l'atenció, no només del professorat o l'alumnat
de ciències, si no a tothom, llavors pot fer interessant la química a bona part de la nostra
societat.

•

Però, molt sovint el treball experimental és molt monòton en comptes d'engrescador [9] per
evitar-ho s'han proposat aquestes "Reaccions sorprenents" i d'altres ja que el treball
experimental és un aspecte fonamental, indispensable i indefugible de l'ensenyament de la
química.
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•

Aquestes reaccions químiques sorprenents que es proposen presenten tots els apartats
que haurien d'aparèixer en tots els guions experimentals de Batxillerat.
.

Finalment, l'objectiu que tot/a professional de l'ensenyament de la química persegueix és com
utilitzar els experiments de química, fets i/o proposats en el laboratori, de forma adequada per al
nivell educatiu pertinent i com aconseguir d'optimitzar els resultats de l'alumnat. Per tot això,
aquestes "Reaccions sorprenents" haurien d'esdevenir una bona eina al servei de tot el professorat
implicat en l’ensenyament de la química.
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ELS MUTÀGENS QUÍMICS I LA SEVA ACTUACIÓ SOBRE EL
MATERIAL GENÈTIC
Pau Clavell Revelles
Estudiant del grau de Bioquímica. Universitat de Barcelona
paucr99@hotmail.com

Resum
Els mutàgens químics són substàncies químiques de naturalesa variada que actuen sobre el
material genètic de diferents maneres i provoquen l’aparició de mutacions gèniques. De manera
que la seva presència en un entorn suposa un greu risc per a tots els organismes que hi viuen. Per
aquest motiu s’ha desenvolupat tècniques de detecció de mutàgens químics i promutàgens que
funcionen amb gran eficàcia. A més, també ha estat necessari trobar mètodes d’eliminació de
substàncies mutagèniques d’un entorn.

CHEMICAL MUTAGENS AND THEIR ACTION ON GENETIC
MATERIAL
Pau Clavell Revelles
Biochemistry degree student at University of Barcelona
paucr99@hotmail.com

Abstract
Chemical mutagens are chemical substances of assorted constitution which act upon genetic
material in different ways and induce genic mutations. So its presence in an environment means a
serious risk to the organisms living in it. Because of this issue, chemical mutagen detection
techniques have been developed and they are very effective. Furthermore, mutagenic substances
elimination methods form an environment have been devised.

1

INTRODUCCIÓ: ELS MUTÀGENS QUÍMICS

Els mutàgens químics són substàncies químiques que indueixen l’aparició de mutacions gèniques
als organismes amb els quals està en contacte; és a dir, produeixen alteracions a nivell dels
nucleòtids. Si canvia la seqüència de nucleòtids, canvien els gens i per tant, les proteïnes per les
quals codifiquen. Les mutacions poden ser beneficioses, no tenir efectes o ser perjudicials, i en
molts casos en organismes pluricel·lulars poden provocar malalties. Això suposa que qualsevol
tipus d’exposició a un mutagen comporta un risc que pot arribar a ser molt gran.
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Per aquesta raó, és important conèixer l’estructura dels mutàgens per descobrir com es formen o
d’on provenen i com actuen, per tal de poder detectar, tractar i sobretot descontaminar entorns on
n’hi hagi.

2

NATURALESA QUÍMICA DELS MUTÀGENS QUÍMICS I LA SEVA
ACTUACIÓ

Hi ha tipus molts diferents de mutàgens químics segons la seva l’actuació, que ve donada per
l’estructura, sobre el material genètic: l’àcid desoxiribonucleic(DNA).
En primer lloc, trobem les bases anàlogues que són heterocicles molt similars a les bases
nitrogenades. Aquestes molècules si són presents al medi on es produeix una replicació de DNA
són detectades per les DNA polimerases com si fossin bases nitrogenades, de manera que poden
ser introduïdes a les noves cadenes de DNA que se sintetitzen, substituint la base nitrogenada
corresponent. La principal particularitat d’aquestes substàncies és que presenten en dues formes
tautomèriques que els permeten encaixar o aparellar amb
dues bases nitrogenades diferents depenent del tautòmer que
hi hagi en cada cas. Aquesta és la característica que els
permet induir la mutació. La mutació es produeix durant la
replicació d’una cadena de DNA, on hi ha anàlegs de bases
que presenten una forma tautomèrica diferent que quan es
van incorporar a la cadena per primera vegada, això provoca
que les DNA polimerases la detectin com a una base
nitrogenada diferent de la qual mimetitzava, i que per tant, Figura 1. Estructura del 5-bromouracil.
incorporin a la nova cadena una base nitrogenada
incorrecta respecte la seqüència original. És a dir, s’ha produït una transició de bases que pot
canviar o no l’aminoàcid pel qual codificava el codó original. Una vegada ha passat això, la mutació
queda fixada i deixa de ser detectable pels sistemes de reparació del DNA.

Figura 2. Formes tautomèriques ceto i enol del 5-bromouracil, i complementarietat amb adenina i guanina.
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Un exemple és el 5-bromouracil (Fig. 1) que presenta una tautomeria ceto-enòlica (Fig.2), de
manera que en la forma ceto actua com a anàleg de la timina (T) i en la forma enòlica actua com a
anàleg de citosina (C). Altres exemple de bases anàlogues són la 2-aminopurina i la 2,6diaminopurina.
En segon lloc, els agents intercalants són molècules orgàniques
planes formades per tres anells que tenen la capacitat de
posicionar-se entre dues bases nitrogenades consecutives d’una
mateixa cadena durant la replicació del DNA (Fig. 3). Aquest
fenomen fa que les DNA polimerases es trobin amb una
anomalia en la cadena motlle que n’altera el funcionament i com
a

conseqüència

poden

posar

bases

nitrogenades

complementàries de més o menys. Es produeixen insercions o
delecions de bases nitrogenades que provoquen desplaçaments
dels marcs de lectura dels codons. Canviar el marc de lectura
suposa fer una traducció del mRNA transcrit a partir del gen Figura 3. Actuació dels agents
afectat d’una manera errònia, és a dir, es sintetitzaria una intercalants sobre el DNA: delecions i
proteïna incorrecta o no funcional. Algun exemple d’agents

insercions.

intercalants són el bromur d’etidi (Fig. 4), molt utilitzat com a marcador de DNA en electroforesis; el
taronja d’acridina i la proflavina.

Figura 4. Estructura del bromur d’etidi.

En tercer lloc, els agents alquilants són substàncies químiques que reaccionen amb les bases
nitrogenades de la molècula de DNA i els afegeixen un grup alquil (Fig. 5). Concretament alquilen
els oxígens o nitrògens que formen els ponts d’hidrogen amb la base nitrogenada complementària
de l’altra cadena.
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Figura 5. Reacció on un agent alquilant alquila una
guanina.

Aquestes reaccions es poden produir encara que el DNA no estigui en procés de replicació, tot i
que sí és necessari passar-ne una per fixar la mutació. Una base nitrogenada amb un grup alquil,
que és aportat pels agents alquilants, pot provocar errors en les replicacions posteriors, o bé la
hidròlisi de la base nitrogenada i la desoxiribosa; és a dir, que es desprengui la base nitrogenada.
Alguns agents alquilants són el sulfat de dimetil, l’etil metà sulfonat i l’etil età sulfonat.
Finalment, el darrer grup principal es compon de substàncies químiques que alteren les bases o
modifiquen l’especificitat dels ponts d’hidrogen. Aquestes substàncies reaccionen amb les bases
nitrogenades mitjançant desaminacions (Fig. 6), generalment. D’aquesta manera es transforma
l’adenina en hipoxantina i la citosina en uracil; és a dir, que s’altera l’afinitat entre àtoms per formar
ponts d’hidrogen. L’àcid nitrós i la hidroxilamina són substàncies amb aquesta activitat.

Figura 6. Bases nitrogenades i la seva forma després de la desaminació.
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3

DETECCIÓ DE MUTÀGENS QUÍMICS: EL TEST D’AMES

El test d’Ames és l’assaig biològic emprat per identificar el potencial mutagènic d’un agent físic o
químic i va ser ideat i desenvolupat per Bruce N. Ames durant els anys setanta.
L’aparició d’aquesta nova tècnica va suposar un gran salt per la toxicologia genètica, que fins al
moment feia les proves amb animals vius i resultava molt costós, requeria molt més temps i no es
podia aplicar amb qualsevol substància.
El nou mètode també va permetre començar a definir un grau de mutagenicitat i de potencialitat
mutagènica de substàncies com els promutàgens.
L’assaig es basa en l’ús d’una espècia bacteriana molt concreta: Salmonella enterica enterica, una
subespècie de la Salmonella enterica que pertany al serovar de la Salmonella Typhimurium, és a
dir, un serotipus que és patogen per als humans, ovelles, cavalls, bous, porcs, rosegadors i
gal·liformes.
També és coneguda com a soca Test d’Ames 100 (TA100), i el seu nom complet és Salmonella
enterica subsp. enterica serovar Typhimurium LT2. És un bacil gram negatiu, flagel·lat i aerobi.
Aquesta soca concreta presenta una sèrie de modificacions genètiques que la fan especialment
eficaç per a testos de toxicologia genètica.
El conjunt de mutacions que caracteritzen aquesta soca s’expressen mitjançant el genotip
següent: hisG46 ∆(bio- chlDuvrB gal) rfa, pMK101; HisG46 consisteix en el canvi en un parell de
bases desconegut d’un gen que pertany a l’operó de la histidina, és a dir, fa els bacteris
dependents d’histidina (his-), ja que s’inhabilita la seva síntesi. UvrB consisteix en una deleció que
impedeix la reparació de mutacions al DNA causades per llum ultraviolada o altres mutàgens
determinats, i per tant la soca es fa més sensible a mutacions induïdes i espontànies, a més,
aquesta mutació afecta a un gen relacionat amb la via de la síntesi de la biotina (bio-), de manera
que la soca també és dependent de la biotina.
Rfa és una mutació que canvia les propietats de la paret cel·lular, una d’elles consisteix en
l’augment de la seva permeabilitat com a conseqüència de la disminució del seu gruix i una altra
fer-la menys patògena.
El plasmidi pMK101 fa la soca més sensible als mutàgens i conté un gen que crea resistència a
l’ampicil·lina, que permet comprovar la correcta incorporació del plasmidi. Gal i chlD són la
conseqüència d’una deleció de bases que afecten respectivament a l’operó de la galactosa i als
gens de resistència als clorats.
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El procediment que cal seguir per fer el test (Fig. 7) consisteix en sembrar els bacteris en medis
enriquits amb histidina i amb la mostra que es vol analitzar, per tal que la població vagi creixent. A
mesura que augmenta la població bacteriana el consum d’histidina va augmentant, fins que
aquesta s’esgota. Una vegada s’acaba tota la histidina del medi només sobreviuran aquells
bacteris que hagin revertit la mutació (els his+).
Aquesta modificació pot haver estat corregida aleatòriament per dues possibles causes: una
mutació espontània o una mutació induïda per un mutagen. Les mutacions espontànies tenen lloc
com a conseqüència d’errors produïts per la replicació i són relativament poc freqüents.
En canvi, les mutacions induïdes es produeixen per l’actuació d’una substància o agent mutagen
sobre el DNA, i aquestes són molt freqüents. Això permet fer una comparació amb els controls, i
mitjançant el recompte de colònies bacterianes de revertents que han aparegut a les plaques amb
mostra. A aquelles plaques amb mutàgens el nombre de colònies serà molt més alt que a les
plaques sense mutàgens, perquè el nombre de mutacions produïdes haurà estat molt més elevat i
per tant, la probabilitat que un bacteri revertís també era més alta. Així podem determinar si una
Figura 7. Esquema del procediment del test d’Ames.

substància és mutagènica o no.

4

DESCONTAMINACIÓ D’ENTORNS AMB MUTÀGENS: EL CARBÓ
ACTIU

És molt important retirar les substàncies mutagèniques d’un entorn ja que la seva presència és
extremadament perillosa per a qualsevol ésser viu. Per aquest motiu, ha estat necessari trobar
mètodes per descontaminar entorns o mostres. Una de les tècniques emprades consisteix en l’ús
de carbó actiu.
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El carbó actiu és un material amb una estructura molt
complexa

que

forma

una

gran

quantitat

de

microporositats (Fig. 8) que li proporcionen molta
superfície i una alta capacitat d’adsorció. Aquestes
propietats el fan molt útil i versàtil, i especialment per
fer separació de substàncies orgàniques cícliques,
estructura comú dins del conjunt dels mutàgens
químics.
El carbó actiu s’utilitza polvoritzat i en suspensió a
l’aigua, ja que és molt insoluble; o bé, en forma de
filtres. El seu funcionament es basa en les seves
microporositats,

on

els

mutàgens

Fig. 8 Porositat del carbó actiu.

queden

adherits. D’aquesta manera, retirant el carbó actiu de l’aigua s’aconsegueix descontaminar-la i
deixar-la lliure de mutàgens químics.
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QUÍMICA A LA CUINA
Mireia Díaz-Lobo
Institut de Recerca de Biomèdica, Barcelona, Espanya.
e-mail: mireia.diaz@irbbarcelona.org

Resum
La química té una gran importància en la nostra vida quotidiana. Només cal que ens parem a
pensar en tots els fenòmens químics que es donen diàriament i inconscientment a l’hora de cuinar.
Però no només fem química a la cuina quan preparem el menjar, també es pot fer química amb els
aliments, estris i material que hi ha a la cuina. Aquest treball reuneix una sèrie d’experiments
senzills que poden fer els alumnes a la cuina de casa seva utilitzant aliments, recipients i utensilis
culinaris. D’aquesta forma es vol proporcionar al professorat un material didàctic que els hi pugui
ser d’ajuda en la seva pràctica com a docents per ensenyar als seus alumnes que la química
malgrat estudiar-se com una ciència abstracta, i poc atractiva per ells, la necessitem per coses tan
senzilles com preparar el menjar, netejar els estris que utilitzem o rentar la roba.
Paraules clau: química, aliments, estris culinaris i experiments didàctics.

CHEMISTRY IN THE KITCHEN
Mireia Díaz-Lobo
Institute for Research in Biomedicine, Barcelona, Spain.
e-mail: mireia.diaz@irbbarcelona.org

Summary
Chemistry has a great importance in our daily life. It is only necessary to think about all the chemical
phenomena that take place daily and unconsciously when cooking. However, not only we make
chemistry when we prepare meals but also we could make chemistry with food, tools and material
that are in the kitchen. This work collects several experiments that could be performed by students
in their kitchens using food, recipients and culinary tools. In this way, this work would give teachers
a didactic material that helps to their docent practice in order to persuade their students that
although chemistry is studied as an abstract science, which is few attractive for them, we need
chemistry for making meals, cleaning tools or washing clothes.

Key words: chemistry, food,

culinary tools and didactic experiments.
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1

INTRODUCCIÓ

Els estudiants d’entre 6-18 anys consideren que l’assignatura de química és una de les matèries
més complexes i avorrides que han de cursar en l’educació primària, secundaria i batxillerat [1-3]. A
més a més, els estudiants defineixen la química com una matèria difícil d’entendre,
conseqüentment no estan motivats pel seu aprenentatge i es fa difícil per part del professorat
explicar-los els conceptes químics. Inclús troben la química com una matèria abstracta que no té
cap relació amb la realitat que els envolta [5-7].
Per aquests motius, un dels reptes que té la comunitat educativa és captar l’atenció de l’alumnat i
donar-los el vocabulari bàsic perquè puguin interpretar i discutir els fenòmens químics que es
donen al seu entorn. Una forma molt efectiva de captar la seva atenció és que facin experiments,
adequats al seu nivell educatiu, perquè els alumnes puguin observar per ells mateixos les
propietats químiques que prèviament s’han explicat a les classes de teoria [8-12]. D’aquesta forma,
s’ajuda a mostrar la química com una ciència que està present en les nostres vides. Si aquests
experiments didàctics es fan en grup, s’afavoreix que els alumnes millorin la comunicació de les
seves idees i dubtes als altres membres del grup, es focalitzin en resoldre qüestions i desenvolupin
aptituds socials molt beneficioses pel seu futur laboral i social com el treball en equip, la tolerància i
el respecte cap a les opinions dels altres [13-15].
Cada vegada més, els mestres i professors estan interessats en afegir lliçons pràctiques i
experiments didàctics en l’assignatura de química que permeti als estudiants poder apreciar i
entendre aquesta ciència [16-21]. Malgrat això, hi ha escoles i centres que no estan dotats amb
laboratoris o no tenen prou hores de classe perquè els alumnes puguin fer experiments químics.
Una alternativa cada cop més consolidada és demanar als alumnes que facin a casa seva
experiments didàctics que no requereixin l’ús d’instruments, material i reactius propis de laboratori;
sinó que només sigui necessari la utilització de material i productes que es puguin trobar fàcilment
en qualsevol llar.
El principal objectiu d’aquest treball és descriure un sèrie d’experiments relacionats amb el pH, les
reaccions d’àcid-base, reaccions de reducció-oxidació, les propietats de les proteïnes i el fenomen
d’osmosis.
Aquests experiments, que només requereixen de material i productes comuns en les llars, pretenen
oferir al professorat una sèrie d’eines pedagògiques que els permeti introduir al seu alumnat en el
món de la química i ajudar-los a incrementar el seu interès per aquesta ciència. Cal remarcar, que
tots els experiments que és descriuen en aquest treball poden ser realitzats per alumnes de
primària, secundària, batxillerat, formació professional i inclús universitaris depenent de quin sigui
el grau d’aprofundiment dels conceptes químics que s’expliquin i dels materials que s’utilitzin.
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2

EL pH EN LES NOSTRES VIDES

La majoria dels productes químics que ens envolten en la nostra vida diària presenten un grau
d’acidesa o basicitat que pot ser perillós pel nostre cos, especialment per la pell i la mucosa.
L’única forma de saber quin és el seu grau de perillositat és mesurant el seu pH. Per aquest motiu
ja fa molts anys que els científics van desenvolupar el concepte de pH, que no és més que una
escala que es fa servir per mesurar si una substància és més àcida o, per al contrari, més bàsica
que les altres. L’escala de pH en l’aigua va des del 0 fins el 14 (Fig. 1A).

Figura 1. (A) L’escala de pH va des de 0 a 14 en medi aquós. Totes les substàncies, productes i
aliments és poden classificar com a àcides, neutres o bàsiques segons el seu valor de pH. (B) El
pigment cianidina de la col llombarda s’extreu bullint les fulles fosques amb aigua. (C) La cianidina
és un indicador de pH perquè canvia de color depenent del pH del medi on es troba.
Les lletres pH provenen de “poder d’hidrogen” i el seu valor numèric es defineix com menys el
logaritme decimal de la concentració molar d’ions hidrogen (Eq.1). Per tant, el pH representa
l’acidesa o la concentració d’ions hidrogen (H3O+) d’una solució aquosa .
pH = -log[H3O+]

(1)

L’aigua pura té un pH de 7, és a dir, un pH neutre. Quan més gran és la concentració d’ions
hidrogen més àcida és la solució i té un valor de pH menor. Les substàncies àcides tenen un pH
menor de 7, i quan més fort és l’àcid té un pH més proper a 0. Per altra banda, les substàncies
bàsiques tenen un pH superior a 7. Quan més forta és la base més proper a 14 té el seu valor de
pH. Cal destacar que l’escala de pH és basa en un poder de 10. És a dir, una solució de pH 8 és
10 vegades més bàsica que una solució de pH 7.
Mentre que una solució de pH 9 és 100 vegades més bàsica que una de pH 7. I conseqüentment,
una solució de pH 4 és 1.000 vegades més àcida que una de pH 7.
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El pH de la pell humana humida té un pH al voltant de 5,5, per tant, les cremes, els sabons, els
gels i els xampús han de tenir un pH proper a aquest per no causar danys a la pell. Les
substàncies en pH superiors o inferiors a 5,5 poden provocar cremades, irritacions, butllofes,
envermelliment o esquerdes a la pell. Qualsevol substància amb un pH superior a 10 (p. e. lleixiu) o
inferior a 3 (p. e. àcid clorhídric) poden dissoldre la pell creant danys irreversibles. Conèixer el pH
de les substàncies que ens envolten és importantíssim per la nostra seguretat. En el següent
experiment es descriurà com obtenir un indicador de pH a partir de la col llombarda (Fig. 1B).
Un indicador de pH és una substància que té la propietat de canviar de color depenent de si es
troba en un medi àcid, neutre o bàsic. Alguns vegetals com les maduixes, les cireres, la col
llombarda o la ceba vermella tenen una substància anomenada antocianina que és molt sensible
als canvis de pH. Concretament, la col llombarda té la cianidina que és un excel·lent indicador
natural de pH (Fig. 1C). Per extreure la cianidina de la col llombarda, s’han de bullir les fulles
fosques de la col amb aigua durant 10 minuts. L’extracte que s’obté és de color blau porpra (Fig.
1B). Aquest extracte s’ha de guardar a la nevera i només és estable durant 1 setmana. Això es
degut a que en l’extracte, a part del pigment cianidina, també hi ha sals, enzims i altres molècules
solubles en aigua que s’han extret de les fulles de la col. Si l’extracció és fa amb alcohol (etanol de
96º), s’obté una solució rosa-porpra que només conté el pigment cianidina. Aquest extracte és
estable a temperatura ambient durant 1 any i els bacteris i fongs no poden créixer en ell. Ambdós
extractes, tant l’aquós com l’etílic, es poden utilitzar per determinar el pH de qualsevol substància.
En aquest experiment es proposa observar el pH d’una sèrie d’aliments, productes d’higiene,
productes de neteja, detergents per rentar la roba i la vaixella.

Figura 2. Els aliments, productes d’higiene, productes de neteja, detergents per rentar la roba i la
vaixella que s’utilitzen en aquest experiment comprenen un rang molt ampli de pH (des d’àcids forts
fins a bases fortes, és adir, des de pH 2 fins a pH 14).
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Tots ells es troben fàcilment a qualsevol llar i, especialment, en la cuina. Aquestes són, per odre de
més àcid a més bàsic: suc de llimona, vinagre, iogurt, sabó, llet, aigua, dentífric, detergent per la
roba, pastilla antiacidesa, pastilla per rentavaixella, sosa càustica i lleixiu (Fig. 2). A l’afegir extracte
de col llombarda en cada un d’ells, s’observa que adquireix un color vermellós en medis força àcids
(suc de llimona i vinagre), rosat-porpra en medis lleugerament àcids (iogurt), blau-porpra en medi
neutre (sabó, llet, aigua i dentífric), blau verdós en medis lleugerament bàsics (detergent per la
roba, pastilla antiacidesa i pastilla per rentavaixelles) i taronja-groc en medis fortament bàsics (sosa
càustica i lleixiu) (Fig. 2).
S’ha de destacar que l’extracte de col llombarda inicialment agafa un color groc intens quan entra
en contacte amb el lleixiu, però després d’uns 2 minuts la solució passa a ser incolora. Si es torna
a afegir més extracte de col llombarda succeeix el mateix. Això es deu a que el lleixiu, que
principalment és hipoclorit sòdic, és un fort agent oxidant i oxida el pigment de cianidina donant una
molècula incolora degut a que perd la seva aromaticitat (Fig. 3).

Figura 3. El lleixiu al ser un fort agent oxidant fàcilment oxida la cianidina fent que aquesta perdi el
seu color perquè perd la seva conjugació aromàtica.
Un experiment que sempre atrau l’atenció de l’alumnat és cuinar un ou verd fregit. Primerament,
s’ha de separar la clara del rovell i després afegir l’extracte aquós de col llombarda a la clara. El pH
de la clara de l’ou és lleugerament bàsic (pH 7.6-8.0), quan aquesta es barreja amb extracte de col
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llombarda queda de color verdosa. Finalment, es posa en una paella amb oli la clara, seguidament
el rovell i es sala al gust (Fig. 4).

Figura 4. Per obtenir un ou verd fregit només es necessari barrejar la clara, que prèviament s’ha
separat del rovell, amb extracte aquós de col llombarda i fregir-lo.

3

“OUSMOSIS” ESTUDI DE L’OSMOSI

El pròxim experiment descriu l’acció dels àcids en la closca dels ous (reacció àcid-base), per
obtenir un ou nu que posteriorment s’utilitzarà per estudiar la permeabilitat selectiva de la
membrana de l’ou enfront diverses solucions, i observar el fenomen d’osmosi.
Quan un ou es submergeix en vinagre (Fig. 5A), la closca es dissolt deixant la membrana
semipermeable de l’ou intacta. Concretament, l’àcid acètic del vinagre reacciona amb els cristalls
sòlids de carbonat càlcic que componen la closca, trencat el carbonat càlcic en ions calci i ions
carbonats (Eq. 2).
CH3COOH(aq) + CaCO3(s) → Ca2+(aq) + CH3COO-(aq) + H2O(aq) + CO2(g) ↑

(2)

Els ions calci es queden dissolts en el vinagre, mentre que l’àcid carbònic que es forma durant la
reacció, al ser un àcid feble, ràpidament es descompon en aigua i diòxid de carboni. Per aquest
motiu, quan el vinagre dissol el carbonat càlcic de la closca de l’ou, es pot observar un fort
despreniment de bombolles de diòxid de carboni (Fig. 5B). Per tal de poder dissoldre completament
la closca, s’ha de deixar l’ou en vinagre 48 hores a temperatura ambient.
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És important destacar que l’interior de l’ou està cru i la membrana semipermeable és l’únic
element físic que manté unida les parts internes de l’ou (la clara i el rovell). La membrana
semipermeable no es tant duradora com la closca i s’ha de conservar l’ou nu a la nevera submergit
en vinagre.
L’ou nu té una aparença similar a l’ou amb closca, però és més gran que abans. Concretament
s’observa com està més inflat quan es compara amb un ou dur (Fig. 5C). A part, es pot deformar si
es pressiona gentilment (Fig. 5D), és translúcid (Fig. 5E) i està cru per dintre (si es trenca la
membrana s’allibera la clara i el rovell crus) (Fig. 5F).

Figura 5. (A) L’ou es submergeix en vinagre per dissoldre la closca. (B) S’observa un fort
despreniment de bombolles de diòxid de carboni mentre es dissolt la closca. (C) L’ou nu és més
gran que un ou dur. (D) La membrana semipermeable de l’ou nu es pot deformar si es pressiona
gentilment. (F) Degut a que està cru per dintre, l’ou nu és translúcid. (E) Si es trenca la membrana
semipermeable, s’allibera la clara i el rovells crus de l’ou nu.
La membrana de l’ou nu és selectivament permeable perquè deixa creuar a través d’ella molècules
d’aigua i molècules petites, mentre que no deixa passar molècules grans. Gràcies a aquesta
propietat, es pot utilitzar l’ou nu per estudiar el fenomen d’osmosis. L’osmosi és el procés on l’aigua
es mou a través d’una membrana. El moviment natural de l’aigua és des de la zona on major és la
seva concentració cap a la zona on és menor fins arribar a l’equilibri, és a dir, que la concentració
d’aigua sigui la mateixa en els dos costats de la membrana. Concretament, el procés d’osmosis
només es refereix al moviment de l’aigua, mentre que es parla de difusió referint-se al moviment de
totes les altres substàncies des d’una solució concentrada a una més diluïda.
Com s’ha comentat anteriorment, l’ou nu s’infla quan la closca es dissolta pel vinagre perquè la
concentració d’aigua que conté el vinagre és més alta (94%) que la de l’interior de l’ou (90%).
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Per tant, les molècules d’aigua es mouen del vinagre al interior de l’ou inflant-lo i fent-lo més gran.
Si la membrana fos completament permeable, no només la travessarien les molècules d’aigua sinó
que les proteïnes de l’ou es mourien cap a la solució de vinagre. Al ser la membrana
semipermeable, només l’aigua es pot moure i no les proteïnes.
Per altra banda, si submergim un ou nu en una solució de colorant alimentari taronja, observem
que l’ou nu al cap de 24 hores s’ha inflat visiblement i presenta un color ataronjat (Fig. 6A). La
solució de colorant té una concentració d’aigua (>99%) major que la de l’ou (90%). Les molècules
d’aigua de la solució de colorant travessaran la membrana per anar a l’interior de l’ou per arribar a
l’equilibri. A més a més, les molècules de colorant són prou petites per poder a travessar també la
membrana i moure’s de la solució de colorant cap a l’interior de l’ou, degut al fenomen de difusió,
donant-li un color clarament ataronjat (Fig. 6A i 6C).

Figura 6. (A) Si un ou nu es submergeix 24 hores en una solució de colorant alimentari taronja,
s’observa com l’ou s’infla visiblement i acaba sent de color taronja degut al fenomen d’osmosi
(l’aigua va de la solució a l’interior de l’ou) i de difusió (el colorant es mou cap a l’interior de l’ou).
(B) Si un ou nu es submergeix en xarop de glucosa durant 24 hores, s’observa com l’ou es desinfla
i es torna flàccid degut al fenomen d’osmosi (l’aigua va de l’interior de l’ou a la solució) i acaba sent
de color marró degut a la difusió (la glucosa es mou cap a l’interior de l’ou). (C) Ou nu tractat amb
colorant, ou nu sense tractar que s’utilitza com a control, ou nu tractat amb xarop de glucosa i ou
dur (d’esquerra a dreta).
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Mentre que si submergim un altre ou nu durant 24 hores en xarop de glucosa, observem que l’ou
nu es desinfla i es torna flàccid (Fig. 6B i 6C). El xarop de glucosa només té un 25% d’aigua, en
canvi l’ou en té un 90%. Per això, les molècules d’aigua de dins de l’ou travessen la membrana per
anar cap al xarop per tal d’arribar a l’equilibri.
Degut a la gran concentració de molècules de glucosa que té el xarop, una petita part d’aquestes
passaran la membrana cap a l’interior de l’ou, a causa del fenomen de difusió, donant-li un color
marró fosc (Fig. 6B i 6C).

4

PRECIPITACIÓ DE LA CASEÏNA DE LA LLET

Les proteïnes són polímers naturals d’aminoàcids. Tenen importants funcions en els organismes,
com per exemple, proveir de suport estructural, catalitzar reaccions, portar oxigen, controlar el pH
entre altres moltes funcions. En realitat les proteïnes són el tercer macronutrient essencial per les
cèl·lules del cos humà.
Els alfa aminoàcids són els monòmers que formen les proteïnes. Tots els aminoàcids presenten
una estructura similar, ja que tots tenen un grup amino (-NH2), un grup carboxílic (-COOH) i una
cadena lateral. És aquesta cadena lateral, el que diferencia els aminoàcids els uns dels altres.
Depenent de la naturalesa de la seva cadena lateral, els aminoàcids es poden classificar en no
polars (hidrofòbics), polars (hidrofílics), aromàtics, bàsics i àcids (Fig. 7). En la naturalesa hi ha més
de 100 tipus diferents d’aminoàcids, però les cèl·lules del cos humà només n’utilitzen 20.
Com s’ha dit anteriorment, les proteïnes estan formades per centenars de residus d’aminoàcids i
cada un d’ells pot tenir una càrrega positiva o negativa, depenent del pH del medi en que es trobin.
A cert pH, el nombre de càrregues positives i negatives és el mateix, per tant la proteïna té un valor
de càrrega global igual a zero. Aquest valor de pH es coneix com a punt isoelèctric de la proteïna i
és generalment en aquest valor de pH on la proteïna és menys soluble i precipita.
Les proteïnes es poden desnaturalitzar per mètodes físics i químics. La desnaturalització d’una
proteïna és el procés en que perd la seva estructura tridimensional i conseqüentment perd la seva
funció. La desnaturalització física es pot donar disminuint la temperatura, com per exemple
congelant (reversible), o augmentant la temperatura com podria ser fregint (com és el cas de l’ou
verd fregit, apartat 2) o bullint (com és el cas de l’ou dur, apartat 4) (ambdues irreversibles). Mentre
que la desnaturalització química es pot donar afegint un reactiu químic com pot ser l’alcohol
(irreversible) o canviant el pH de la solució on està la proteïna (reversible) i precipitant-la.
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Figura 7. Taula dels 20 aminoàcids que utilitza el cos humà classificats segons la naturalesa de la
seva cadena lateral.
En el següent experiment s’explicarà com precipitar la proteïna caseïna de la llet canviant el pH del
medi. La caseïna és la principal proteïna de la llet i és una fosfoproteïna amb grups fosfats units als
grups hidroxils de les cadenes laterals del aminoàcids que la formen. Es troba en la llet en forma
de sal de calci, caseïnat de calci, i el seu punt isoelèctric és a pH 4,8. En aquest valor de pH, la
caseïna deixa de ser soluble i precipita. La llet té un pH de 6,6, per tant, la caseïna presenta
càrrega global negativa i es soluble en forma de sal. Si s’afegeix suc de llimona (que conté àcid
cítric i té un pH de 2), les càrregues negatives de la superfície del caseïnat de calci es van
neutralitzant perquè els grups fosfats es van protonant. A mida que afegim suc de llimona,
s’observa la formació de dues fases que al barrejar-les, s’homogeneïtza un altre cop la mescla, es
torna a tenir una sola solució (Fig. 8C). Això es deu a que la llet té una propietat tamponadora, és
a dir, que si hi ha una petita variació del pH del medi es capaç de tamponar-lo. Però si s’afegeix
suficient suc de llimona per disminuir el pH de la solució de llet fins a pH 4,8, s’observa la formació
d’un precipitat blanc groguenc que és la caseïna (Fig. 8D-E). Si en aquest punt, s’afegeix una base,
com pot ser el bicarbonat amònic, per tornar a augmentar el pH cap a 6,6, es pot observar la
dissolució del precipitat de caseïna. Això es deu a que la desnaturalització d’una proteïna per canvi
de pH és una desnaturalització reversible.
Per tal d’evitar que els lípids presents en la llet no ens deixin observar clarament la precipitació de
la caseïna, es recomanable utilitzar llet en pols reconstituïda per fer aquest experiment (Fig. 8B).
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Figura 8. (A) Materials necessaris per l’experiment didàctic. (B) Llet en pols reconstituïda. (C) La
caseïna comença a precipitar a l’afegir suc de llimona. (D) La caseïna de la llet precipita
completament quan el pH és 4,8. (E) La caseïna precipitada és de color blanc groguenca, inodora i
insípida.

5

CONCLUSIONS

Els tres experiments presentats en aquest treball poden realitzar-se no només al laboratori sinó
també a la cuina o al menjador de qualsevol casa, ja que es necessiten utensilis, eines, productes i
aliments presents en la majoria de les llars. A més a més, aquests experiments el poden fer
alumnes de primària, secundària, batxillerat i inclús Universitat, depenent de quina sigui la
profunditat del conceptes que expliquin els professors i mestres als alumnes i dels material i
reactius que s’utilitzin en els experiments. A part, tots els experiments estan basats en temes que
es troben en el currículum escolar de l’assignatura de química. El primer experiment titulat “El pH
en les nostres vides” està relacionat amb els conceptes de pH, indicador de pH, reacció àcid-base,
reacció redox, desnaturalització irreversible física de les proteïnes i extracció sòlid-líquid. En el
segon experiment, “Ousmosis, estudi de l’osmosis” es troben els conceptes d’àcid-base, fenomen
d’osmosi, procés de difusió i desnaturalització irreversible física de les proteïnes. En el tercer
experiment que porta per títol “La precipitació de la caseïna de la llet per efecte del pH”, està basat
en els següents conceptes relacionats amb les proteïnes: naturalesa dels aminoàcids que les
formen, càrrega global, punt isoelèctric, propietat tamponadora, solubilitat i desnaturalització
reversible per canvi de pH.
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Science in school: La revista científica per professors de ciències
disponible en 31 llengües europees
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Resum
Science in school és una revista científica dirigida a professors de ciències de tota Europa. La
revista integra articles de tots els àmbits de les ciències. Apart de les últimes notícies en recerca
científica, la revista també inclou entrevistes a científics i professors així com recursos i material
didàctic per l’ensenyament de la ciència. Els articles es publiquen en anglès en la versió en paper i
31 llegües europees en la versió online. La revista es publica cada quadrimestre i es gratuïta.
Science in school rep el suport econòmic d’Eiroforum i té la seva seu a l’European Molecula
Biology Laboratory a Heidelberg, Alemanya.
Paraules clau: revista, ciències naturals, material didàctic.

Science in school: The scientific journal for science teachers
available in 31 european languages
Alicia Pérez Saturnino1
1

Centre for Organismal Studies, Heidelberg University, Germany
alicia.perez@cos.uni-heidelberg.de

Summary
Science in school is a scientific journal addressed to science teachers in Europe. The journal
integrates articles from all science disciplines. Apart from cutting-edge science articles, the journal
also includes interviews with inspiring scientists or teachers as well as teaching material. The
articles are published in English on the printed version and 31 European languages in the online
one. The journal is published quarterly and it is for free thanks to the funding support of Eiroforum.
The journal is based in the European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, Germany.
Key words: journal, natural sciences, teaching material.

INTRODUCCIÓ
Science in school és una revista científica que té com a objectiu principal promoure l’ensenyament
de la ciència [1]. Amb aquesta revista es pretén promoure la comunicació entre professors de
primària i secundària i científics així com qualsevol altra persona involucrada o interessada en
l’educació de la ciència a Europa. La revista està principalment dirigida a professors de ciències de
tota Europa.
Els articles presenten els millors i més innovadors recursos i materials en ensenyament així com
les últimes notícies en recerca, entrevistes amb científics i professors inspiradors i encoratjadors,
ressenyes de llibres i molts altres recursos didàctics per professors de ciències.
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Els articles es publiquen en anglès en la versió en paper i en 31 llegües europees (incloent-hi el
català) en la versió online de la revista.

Organització de la revista
Inicialment, Science in school rebia suport econòmic per part de la Comissió europea dins del marc
de la beca FP6. Actualment, la revista és publicada i subvencionada per Eiroforum (EIROs), una
col·laboració entre 8 gran organitzacions no governamentals de recerca científica. La revista és
una activitat sense ànim de lucre.
La seu de la revista es troba al departament de Comunicació i estratègia del “European Molecular
Biology Laboratory” (EMBL) a Heidelberg, Alemanya. Allà hi ha un equip editorial actualment format
per les següents 4 persones: Eleanor Hayes (editora en cap), Hannah Voak (editora), Susan Watt
(editora) i Spilios Vasilopoulos (editor digital) [2]. L’equip editorial s’encarrega de comunicar-se amb
autors, editar els articles, coordinar les traduccions i preparar cada número de la revista.
La revista Science in school es publica cada quadrimestre des de 2006 i ja hi ha hagut 41 números
(Fig. 1). Science in school està disponible de forma gratuïta al seu web. No cal registrar-se per
llegir i descarregar els articles del web. També es distribueixen còpies de la versió en paper per
tota Europa. Tot i així, per poder rebre la versió en paper o poder comentar els articles al web sí
que cal registrar-se al web. La revista té un total de 4489 subscriptors de 47 països diferents per a
la versió en paper i conjuntament amb la versió online, Science in school arriba a uns 200000
lectors cada quadrimestre. En total s’imprimeixen 5100 còpies de cada número i es fan arribar als
subscriptors. Les revistes que resten es distribueixen a l’EIROs, a centres de recerca així com a
conferències. Pel que fa al web, els usuaris de 237 països i territoris arreu del món l’han visitat des
de 2015 fins a l’actualitat (2017). De mitjana 75000 persones visiten el web de la revista.

Figura 1. Portades del primer (esquerra) i darrer (dreta) número de la revista Science in school. El
primer és de l’any 2006 i el darrer d’octubre d’aquest any 2017 [3].
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El procés de publicació
El procés de publicació comença quan els autors contacten la revista amb una proposta d’article
[4]. Tant professors com científics poden enviar articles per ser publicats a la revista. La proposta
es discuteix dins l’equip editorial i si l’article compleix els criteris de la revista, l’article segueix el
procés de publicació, el qual consisteix de les següents fases [4]:
- Enviament de l’article: l’article s’ha d’enviar per correu electrònic incloent el nom i el telèfon.
- Revisió de l’article per part de l’equip editorial: en aquesta part del procés es sol comprovar
que el nivell de l’article és l’adequat i es poden recomanar modificacions i adaptacions als
autors.
- Revisió de l’article per part de professors, els qual comproven que l’article és adequat, útil,
interessant i aplicable a l’aula. Els revisors poden demanar als autors modificacions del
text.
- Decisió per part de l’equip editorial: pren la decisió final sobre la publicació de l’article
- Publicació de l’article
Els articles que es publiquen han d’estar escrits en estil periodístic ja que la majoria dels lectors
son professors de secundària i han de poder utilitzar els articles en les seves classes i fins i tot
poder-los donar als seus alumnes. L’equip editorial també encoratja els autors a incloure elements
audiovisuals (fotografies i gràfics) a l’article.
Per assegurar que tots els articles són interessants, inspiradors i, sobretot, útils pels lectors, la
revista disposa d’un grup de professors de diferents matèries científiques – tant de primària com de
secundària – de diferents països europeus que actuen com a revisors dels articles.

estructura i continguts de la revista
Cada número de la revista Science in school inclou els següents apartats: editorial, comprendre
(“Understand”), inspirar (“inspire”) i ensenyament (“teach”).

Editorial
A l’editorial es presenta el número corresponent de la revista i es mencionen i comenten breument
els seus continguts. Els editorials estan escrits per l’equip editorial de Science in school.

Comprendre
Els articles d’aquesta secció pretenen aprofundir en algun tema científic concret. Els continguts
dels articles d’aquesta secció inclouen, no només articles de biologia, física i química sinó també
articles de ciències de la terra, enginyeria i salut, amb un focus especial en projectes
interdisciplinars. Els articles d’aquesta secció normalment els escriuen investigadors científics [4].
Els articles d’aquesta secció contenen pocs detalls tècnics ja que estan destinats a un públic
general amb un coneixement general en ciència. Els articles destaquen la importància i l’interès
general en el tema tractat.

Inspirar
En aquesta secció s’inclouen entrevistes i reportatges sobre investigadors i científics així com
professors de primària i secundària que comparteixen les seves experiències. En aquesta secció
també hi ha habitualment articles sobre esdeveniments relacionats amb l’ensenyament de la
ciència com competicions, festivals o conferències.
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En algunes ocasions també inclou articles sobre la part social o de societat de la ciència com la
recerca a diferents parts del món o la integració de diferents col·lectius de la societat a la ciència
[4].

Ensenyament
Els articles inclosos a la categoria “ensenyar” descriuen maneres per desenvolupar nous materials
didàctics o presenten directament material didàctic innovador com per exemple descripcions de
nous experiments que es poden dur a terme en centres educatius o projectes inspiradors que es
poden realitzar amb els alumnes de ciències. La revista té un especial interès en introduir la ciència
moderna a l’aula. Aquest tipus d’articles són normalment escrits per professors de primària i
secundària. En aquests articles s’indica l’edat a la qual està destinada l’activitat i també conté
consells de seguretat [4].

Articles científics no només en anglès sinó també en 31 altres llegües europees
Els articles de la revista s’escriuen originalment en anglès i la versió escrita de la revista és en
anglès. Tot i així, els articles estan disponibles en 31 llengües europees online. El web disposa
d’un buscador que permet buscar per llegua. El fet que hi hagi articles en tants idiomes és gràcies
a la col·laboració voluntària de 133 traductors que ajuden a que els articles puguin ser llegits també
per professors dels seus països. Els traductors són professors i científics que tradueixen a les
seves llegües maternes. Entre el juliol de 2015 i el juliol de 2017 es van traduir un total de 397
articles a 22 llengües diferents.
El procés de traducció dels articles funciona de la manera següent: un cop es publica la revista,
tots els articles inclosos en aquell número s’envien als traductors voluntaris d’arreu d’Europa que
col·laboren regularment amb la revista. Els traductors seleccionen l’article que volen traduir en
base també al seu coneixement i experiència. Tot seguit, els editors de Science in school envien la
versió en anglès de l’article al traductor i aquest, quan ja té la traducció enllestida, l’envia a l’equip
editorial. Els editors ajustaran el format i en qüestió de dies l’article traduït es trobarà disponible
online al web de la revista. Pel que fa al nombre d’articles en les diferents llegües, sense tenir en
compte l’anglès, idioma en el qual tots els articles estan disponibles, l’espanyol és la llengua amb
més traduccions. El segueixen l’italià, el grec, el polac i l’alemany (Fig. 2). Al web també es troben
19 articles en català.

Figura 2. Percentatge d’articles traduït a cada una de les 10 llegües amb més traduccions d’articles
de Science in school.

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

175

Què diuen els lectors de Science in school?
Les opinions rebudes per l’equip editorial per part dels lectors de la revista són molt positives. Per
exemple, Eva Ask, una professora de biologia i química de Suècia assegura que la revista li és
molt útil per recollir noves idees i inspiració, especialment les novetats en ciència i els exemples
sobre com utilitzar aquesta informació a l’aula.

REFERÈNCIES
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SISTEMES DE QUALITAT EN EL LABORATORI
David Gonzalez Bote
e-mail: davidgonzalezbote@ub.edu

Resum
Un sistema de gestió de la qualitat es pot definir com "les activitats coordinades per dirigir i
controlar una organització pel que fa a la qualitat” [1]. Aquesta definició la utilitzen tant
l'Organització Internacional de Normalització (ISO) com l'Institut de Normes de Bones Pràctiques
de Laboratori (INBPL). Tots dos grups són organitzacions normatives per a laboratoris
reconegudes en l'àmbit internacional. En un sistema de gestió de la qualitat és necessari abastar
tots els aspectes del funcionament del laboratori, inclosos l'estructura organitzativa i els processos i
procediments, per garantir la qualitat. Al laboratori es realitzen molts procediments i processos i
cada un d'ells ha de dur-se a terme de forma correcta per poder garantir l'exactitud i la fiabilitat de
les proves. Un error en qualsevol de les parts del cicle pot donar lloc a un mal resultat del
laboratori. Si es vol garantir la qualitat, cal un mètode de detecció d’errors en cada fase. Les
normes ISO agrupen els processos del laboratori en les categories de fase pre-analítica, fase
analítica i fase post-analítica. Els termes en ús en els laboratoris inclouen: processos anteriors a
l'anàlisi, durant l'anàlisi i posteriors a l'anàlisi o processos previs a la prova, durant la prova i
posteriors a la prova.
Paraules clau: ISO, qualitat, mètode, norma

QUALITY SYSTEMS IN THE LABORATORY
David Gonzalez Bote
e-mail: davidgonzalezbote@ub.edu

Summary
A quality management system can be defined as "coordinated activities to direct and control an
organization in terms of quality." [1]
This definition is used by both the International Organization for Standardization (ISO) and the
Institute of Standards of Good Laboratory Practices (INBPL). Both groups are regulatory
organizations for internationally recognized laboratories.

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

178

In a quality management system, it is necessary to cover all aspects of the operation of the
laboratory, including the structure organizational and the processes and procedures, to guarantee
the quality.
In the laboratory, many procedures and processes are carried out and each one of them must be
carried out correctly in order to guarantee the accuracy and reliability of the tests. An error in any
part of the cycle may lead to poor laboratory results. If you want to guarantee quality, you need a
method of detecting errors in each phase. The ISO standards group the laboratory processes in the
pre-analytical phase, analytical phase and post-analytical phase categories. Similar terms in use in
laboratories include: processes prior to the analysis, during the analysis and subsequent to the
analysis or processes prior to the test, during the test and subsequent to the test.
Key words: ISO, Quality, method, regulation

1. SISTEMES DE QUALITAT
W. Edwards Deming, a qui sovint es considera el pare de la gestió de la qualitat, va descriure un
"sistema" com "una sèrie de funcions o activitats dins d'una organització que treballen juntes per a
l'objectiu de l'organització". Les parts del sistema són interdependents i per tant requereixen de la
gestió per mantenir-se en equilibri. Ell va suggerir que una orquestra era un bon exemple d'un
sistema i que el director era el gerent responsable de la optimització de la qualitat i l'acompliment.
Avui dia hi ha un nou èmfasi en els Sistemes de Gestió de la Qualitat en els laboratoris ja que el
lideratge de la direcció i el compromís són essencials per garantir la qualitat en totes les activitats i
processos del laboratori. Amb el desenvolupament de la ISO per adaptar els principis industrials i
conceptes específicament per a l'aplicació en els laboratoris, hi ha un alineament dels criteris de la
qualitat i la competència en els laboratoris. A més, ISO ha desenvolupat una guia detallada per al
desenvolupament d'un Sistema de Gestió de la Qualitat en les organitzacions i els laboratoris.
Els Fonaments del Sistema de la Qualitat posen l'accent en l'organització, l'orientació al client, les
instal·lacions i la seguretat, el personal, l'equipament, la gestió del procés, els documents i els
registres, la gestió de la informació, la gestió dels esdeveniments no conformes, les avaluacions i la
millora contínua.
Totes aquestes activitats són part de les pràctiques de gestió actuals i ja estan incloses en els
requeriments regulatoris i d'acreditació [2].
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1.1 Definicions dels principals conceptes dels sistemes de Qualitat
El llenguatge de la qualitat avui dia està definit per ISO (Organització Internacional per a la
Normalització per les seves sigles en anglès) en un esforç per estandarditzar la terminologia per al
comerç a nivell mundial. A causa d'aquest enfocament en el comerç, el negoci i la indústria són els
principals conductors i contribuents per al desenvolupament dels estàndards ISO. A continuació es
mostren les principals definicions d’alguns dels termes més comuns en la gestió de la qualitat.
1.1.1 Gestió de la qualitat
Activitats coordinades per dirigir i controlar una organització pel que fa a la qualitat. La direcció i el
control pel que fa a la qualitat en general inclou l'establiment de la política de la qualitat i els
objectius de la qualitat, el planejament de la qualitat, control de la qualitat, garantia de la qualitat i
millora de la qualitat.
•

Política de la qualitat: Les intencions generals i l'orientació d'una organització relacionada
amb la qualitat com és expressat formalment per l'alta direcció.

•

Objectiu de la qualitat: Alguna cosa ambicionada, relacionada amb la qualitat.

•

Planejament de la qualitat: Part de la gestió de la qualitat enfocada a establir objectius de la
qualitat i, a especificar els processos operacionals necessaris i els recursos relacionats per
assolir els objectius de la qualitat.

•

Control de la qualitat: Part de la gestió de la qualitat enfocada a assolir els requeriments de
la qualitat. El propòsit del control de la qualitat és assegurar que tots els requeriments de la
qualitat siguin assolits.

•

Garantia de la qualitat: La pràctica que abasta tots els procediments i activitats dirigits a
garantir que la qualitat especificada del producte sigui aconseguida i mantinguda en
monitoratge de les matèries primeres, subministraments, instruments, procediments,
recol·lecció, transport, emmagatzematge, processament de les mostres, manteniment de
registres, calibratge i manteniment dels equips, control de la qualitat, exàmens d’aptitud,
entrenament del personal i tota la resta involucrat en la producció de la informació
reportada.
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•

Millora de la qualitat: Part de la gestió de la qualitat enfocada a augmentar la capacitat per
assolir els requeriments de la qualitat.

1.1.2 Sistema de gestió de la qualitat
Sistema de gestió per dirigir i controlar una organització pel que fa a la qualitat. Un sistema de
gestió de la qualitat en general inclou l'estructura organitzativa, els recursos, els processos i els
procediments necessaris per implementar la gestió de la qualitat. Aquests principis inclouen les
següents categories: documents i registres, organització, personal, equipament, compres i
inventari, gestió del procés, gestió de la informació, gestió dels esdeveniments de no conformitat,
avaluacions, millora contínua, enfocament al client, instal·lacions i seguretat.

1.2 Com desenvolupar un Sistema de Gestió de la Qualitat
El model fonamental per a un sistema de gestió de la qualitat és el cicle de Deming (Planificar, Fer,
Verificar, Actuar), que engloba els principis de la investigació científica i la presa de decisions dels
objectius a assolir, com es mostra en la Figura 1.

Figura 1. Imatge del cicle de Deming.
Aplicant aquest diagrama s’obtenen una sèrie d’eines d’entrenament sobre la gestió de la qualitat,
que tenen com a objectiu proporcionar educació sobre la gestió de la qualitat a tot el personal del
laboratori, des dels gerents i administradors, fins als analistes a la taula de treball. Els punts
essencials d’un sistema de qualitat combinen un total de 25 requeriments, però en la Normativa
ISO en són 12 i són:
•

Organització: L’alta direcció en el laboratori s’ha de comprometre amb el sistema de
qualitat i aportar el lideratge per planificar, desenvolupar i implementar tot el Sistema. És
essencial comptar amb un equip de direcció de qualitat per al plantejament i
desenvolupament del sistema. Es necessita també un gerent per dur a terme la
implementació d’objectius i fites a aconseguir.
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•

Focus en el client: Els requeriments per als serveis del laboratori han d’estar definits amb la
intenció de satisfer l’ús del laboratori vers els serveis que es volen oferir. El focus ha
d’estar en entendre les necessitats dels clients, consumidors i usuaris. La direcció ha de
desenvolupar procediments de planificació que s’enfoquin a satisfer de forma plena i total
les necessitats del client, per posteriorment monitoritzar el compliment, la qualitat i les
queixes.

•

Instal·lacions i seguretat: Un laboratori necessita un espai adequat que estigui dissenyat
apropiadament per a l'extensió de serveis que hagi de brindar. Els programes de seguretat
són una part important de l'estructura bàsica d'un laboratori per protegir els pacients de
qualsevol dany provinent del procés d'examinació i per protegir el centre i al personal de
laboratori de qualsevol dany provinent de les operacions en el mateix.

•

Personal: Són molt important les qualificacions del personal tècnic pels serveis de qualitat.
També cal l'entrenament del servei i la formació contínua per a mantenir i actualitzar les
habilitats tècniques i el coneixement científic. A més s’ha d’incorporar un sistema
d'avaluació periòdica de la competència per mantenir una força de treball capacitada.

•

Compres i inventari: El laboratori ha d'especificar els requeriments de provisions, materials
i serveis per a assegurar el compliment de les metes i objectius de la qualitat. El procés de
compra amb freqüència involucrarà altres responsables en l'organització, però el laboratori
ha de participar per assegurar que les especificacions tècniques són tingudes en compte
juntament amb els costos.El control dels materials entrants pot involucrar responsables
fora del laboratori, però el laboratori ha de responsabilitzar-se d’els exàmens i
qualificacions necessàries per garantir la qualitat. A més, el laboratori ha de considerar
processos d'inventari i seguiment, monitoratge del emmagatzematge i la realització de
noves comandes.

•

Equipament: L'adquisició d'equipament analític i sistemes és una activitat particularment
crítica a causa de que la qualitat de la prova és determinada principalment per la qualitat
dels processos d'exàmens brindada pels sistemes analítics que s'adquireixen en la
indústria. A més, el desenvolupament d’especificacions és essencial, seguit de la revisió de
l'acompliment dels sistemes disponibles, la selecció basada en el cost i la qualitat, la
qualificació i la validació de l'acompliment al laboratori i el manteniment continu.

•

Maneig del procés: Aquest punt essencial cobreix els processos pre-analític, analític i postanalític, incloent el disseny d'aquests processos, la verificació, validació de l'acompliment,
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el control continu del procés, el monitoratge a través d'EQA i indicadors de la qualitat, la
gestió d'esdeveniments o canvis i l'inici d'accions correctives i preventives.
•

Documents i registres: Hi ha requeriments de contingut pels documents i registres, així
com també una necessitat de formats estandarditzats. És de gran importància comptar
amb un sistema de gestió de documents per identificar els mateixos i assegurar que cada
política, procés, procediment i formulari és la versió corrent d'ús. Es necessita un sistema
de gestió de registres per a monitoritzar la creació, identificació, canvi, revisió, retenció i
emmagatzematge.

•

Gestió de la informació: La distribució dels resultats dels exàmens i els informes resumits
és vital per a un efectiu servei i molt sovint s'aconseguirà a través d'un sistema d'informació
electrònic. Comprovar la seguretat de l'accés i la confidencialitat de la informació,
juntament amb l'exactitud dels informes i l'emmagatzematge i la retenció dels registres.

•

Gestió d'esdeveniments de no conformitat: Aquest punt essencial és amb freqüència
debatut com gestió d'incidències, és a dir, esdeveniments de no conformitat amb els
requeriments. En termes senzills, això significa els errors, problemes, averies dels aparells,
informes d'incidents crítics i queixes que identifiquin errors que hagin ocorregut. El
coneixement de les incidències hauria de conduir a accions correctives, accions
preventives i millora contínua. Les incidències desconegudes, per exemple, falles
potencials en els processos que poguessin ocórrer, haurien de ser abordades utilitzant
tècniques de gestió de riscos.

•

Avaluacions: Hi ha moltes tècniques que poden ser emprades per a avaluar l'estat de la
qualitat i l'acompliment en el laboratori. Les avaluacions contínues són una part fonamental
de qualsevol SGC (Sistema de gestió de qualitat). Les avaluacions internes inclouen
controls de procés i indicadors de la qualitat seleccionats pel laboratori per a monitoritzar la
qualitat i l'acompliment.
També són essencials les auditories periòdiques i la revisió de la direcció. Les avaluacions
externes inclouen programes PT o EQA, programes de bench-marking, inspecció i
acreditació.

•

Millora contínua: La informació de no conformitats, les avaluacions internes i externes i les
auditories i la revisió de la direcció haurien identificar les necessitats de millora i conduir a
plans d'acció que apuntin proves específiques i serveis per a la millora. En contrast amb
les accions correctives i preventives, la millora contínua hauria d’apuntar a eliminar els
problemes i assolir nous nivells de qualitat i acompliment.
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Es poden trobar altres descripcions detallades d'aquests punts essencials en el Manual de
l'OMS, que consta de prop de 250 pàgines. En contrast, l'ISO 15189 és de només 50
pàgines.

2. NORMATIVA ISO I BPL
La Norma ISO posa tots els requisits que els laboratoris d'assaig i calibratge han de complir per
demostrar que operen un sistema de qualitat, són tècnicament competents i són capaços de
generar resultats tècnicament vàlids.
D'altra banda, les regulacions de BPL (Bones Pràctiques de Laboratori) no estan destinades a
aquestes operacions generals de laboratoris d'assaig i calibratge, sinó que s'utilitzen per assegurar
la qualitat i integritat de les dades de seguretat presentats en suport de l'aprovació de productes
regulats. Per exemple, les GLP s'usen específicament en estudis no clínics realitzats per
l'Administració d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units (USFDA).
Per a l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), s'han adoptat les BPL a
escala internacional per a estudis de seguretat clínica.
La Comissió de les Comunitats Europees exigeix que els laboratoris que realitzin assajos amb
productes químics compleixin, les bones pràctiques de laboratori establertes en la revisió de 1997
del document de l'OCDE.
Les regulacions de BPL s'enfoquen en els requisits per a un pla d'estudi, nomenament d'un director
d'estudi, inspeccions de cada estudi per una Unitat d'Assegurament de la Qualitat i requisits
específics per a l'emmagatzematge de dades.
En comparació, la Norma ISO exigeix auditories internes, però el laboratori té flexibilitat en la
programació i la realització de tals auditories, permet al laboratori desenvolupar un sistema apropiat
per a la identificació dels ítems d'assaig, proporciona requisits molt més detallats que les BPL per
qüestions analítiques com la selecció del mètode, el manteniment i el calibratge dels equips i la
traçabilitat de les mesures. L’ISO requereix un manual de qualitat; les regulacions de les BPL no.

2.1 Normativa ISO 17025
La Norma ISO 17025 proporciona els requisits necessaris que han de complir els laboratoris
d'assaig i calibratge, facilitant l'harmonització de criteris de qualitat. L'objectiu principal d'aquesta
Norma és garantir la competència tècnica i la fiabilitat dels resultats analítics.
La norma conté tant requisits de Gestió com a requisits tècnics que incideixen sobre la millora de la
qualitat del treball realitzat en els laboratoris.
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Afavorint la creació d'un coneixement col·lectiu, que facilita la integració del personal, i un profund
coneixement intern de l'organització, proporcionant flexibilitat en l'adaptació a necessitats i canvis
de l'entorn. Aquests requisits són emprats com a eines per a la difusió d'un coneixement col·lectiu,
que facilita la integració del personal, proporciona flexibilitat en l'adaptació a canvis de l'entorn i
permet detectar problemes per a la seva resolució anticipada.
Finalment, l'Acreditació del Laboratori serà el reconeixement formal de la competència i capacitat
tècnica per dur a terme anàlisis específiques.
L'objectiu principal de la Norma ISO 17025 és garantir la competència tècnica i la fiabilitat dels
resultats analítics. Per a assolir-los es val tant de requisits de gestió com dels requisits tècnics que
incideixen sobre la millora de la qualitat del treball realitzat en els laboratoris, com es mostra en la
Figura 2.

REQUISITS ISO 17025
REQUISITS DE GESTIÓ

REQUISITS TÈCNICS

Organització

Generalitats

Sistema de Gestió de Qualitat

Personal

Control de la Documentació

Instal·lacions i Condicions Ambientals

Revisió de comandes, ofertes i contractes

Mètodes d’assaig, calibració i validació de
mètodes

Serveis de Subcontractació

Equips

Compra de Serveis i Subministres

Traçabilitat de les mesures

Serveis al Client

Mostreig

Queixes

Manipulació d’objectes d’assaig

Control d’assajos de No Conformitat

Assegurar la Qualitat

Millora

Informe dels Resultats

Accions Correctives
Accions preventives
Control de Registres
Auditories Internes
Revisions de la Direcció
Figura 2.Taula dels Requisits de la ISO 17025

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

185

2.2 Bones Pràctiques de Laboratori
Els principis de bones pràctiques de laboratori seran aplicables a tots els estudis no clínics de
seguretat sanitària i ambiental requerits reglamentàriament amb la finalitat de registrar o autoritzar
productes farmacèutics, plaguicides, additius destinats a l'alimentació humana i animal, cosmètics,
medicaments veterinaris i productes similars, així com per a la regulació de les substàncies
químiques industrials.
Aquests productes d'assaig solen ser substàncies químiques sintètiques, però també poden ser
d'origen natural o biològic i, en algunes circumstàncies, pot tractar-se d'organismes vius. El propòsit
dels estudis amb aquests productes és obtenir dades sobre les seves propietats i la seva innocuïtat
per a la salut humana i el medi ambient.
Els estudis no clínics de seguretat sanitària i mediambiental coberts pels principis de bones
pràctiques de laboratori inclouen els treballs realitzats en laboratoris i hivernacles i els treballs de
camp. Les BPL són un conjunt de regles, procediments operacionals i pràctiques establertes que
es consideren d'obligat compliment per assegurar la qualitat i integritat de les dades produïdes en
determinats tipus d'estudis o investigacions.
Les normes BPL constitueixen, en essència, una filosofia de treball, un sistema d'organització de
tot el que d'alguna manera intervé en la realització d'un estudi o procediment, encaminat a la
investigació de tot producte químic o biològic, que pugui tenir impacte sobre la espècie humana.
Les normes incideixen en com ha de treballar al llarg de tot l'estudi, des del seu disseny fins a
l'arxiu.
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Summary
When we fall in love a succession of chemical chain reactions take place when our nervous system
generates two crucial peptide hormones called oxytocin and vasopressin. In this article, the function
and structure of these two nonapeptides are considered at the molecular level in order to
understand what chemical reactions occur when we fall in love, as well as all things related to this
chemical pathway.

1. INTRODUCTION
When we are faced by the person we are falling in love with or like our cheeks blush, our hands
become sweaty and our heart beat accelerates. However, this is actually a chemical chain reaction
triggered in our bodies that ultimately activates the feeling of love in our brain, indicating that our
sentimental lives are totally dependent on biochemistry [1].
Stages of love
Three stages have been proposed for the process of love due to the production of chemicals by our
organism. The first one has been named “lust” when we experience feelings of desire driven by two
sexual hormones: testosterone and oestrogen [1].
The second one is called “attraction” and is considered the true phase of love, when we loseour
appetite, are unable to get to sleep and can’t keep living without seeing the beloved person. At this
point, a group of neurotransmitters named “monoamines" appear: dopamine, adrenaline
(responsible for both the acceleration of the heart rate and sweating), and serotonin (the most
relevant chemical because it provokes the loss of reason) [2].
And last but not least, “attachment” is the third phase and it is expressed as a consequence of the
second stage. During this final stage, stability is guaranteed in relationship and the nervous system
generates two crucial hormones related to social links: oxytocin and vasopressin [2].
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Oxytocin and vasopressin
Hormones such as oxytocin and vasopressin are responsible for regulating feelings of love and
attachment. They are the two most prominent hormones implicated in pair bonding and love,
including partners and friends, as well as that between mother and child [3]. Both hormones are
produced by the paraventricular and supraoptic nuclei of the hypothalamus and are released into
circulation by the pituitary gland, where they then look for their respective receptors [3].
Characteristically, they are very similar in terms of structure, since they are both nonapeptide
hormones with a single disulphide bridge and their amino acid sequences differs at only two
positions, 3 and 8 (this is shown better in Figure 1 below) [4]. The magnocellular neurosecretory
cells that secrete vasopressin are adjacent to magnocellular neurosecretory cells that secrete
oxytocin, and they are similar in many ways [5].

Figure 1. Amino acid structure of vasopressin and oxytocin. Note that only 2 of 9 positions have
different amino acids (3 and 8).

The similarity of the two peptides can cause some cross-reactions: oxytocin has a slight antidiuretic
function, and high levels of AVP can cause uterine contractions. Each of these two hormones are
explained in detail below, including their structure, interaction and response, which are so important
in love. In addition, the way the chemical interactions are produced will be dealt with.

2. VASOPRESSIN
Vasopressin, also known as the antidiuretic hormone, is produced and stored in the hypothalamus
and then released through the neurohypophysis [6]. It is important for many functions in the human
body but it operates especially together with the kidney, therefore controlling thirst [7]. In love, it is
released quickly in a major quantity after sex and produces analgesic effects. This is a vital role in
copulation and partner preference [1].
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Vasopressin structure
The antidiuretic hormone is an oligopeptide constituted by nine amino acids. Its amino acidic
sequence is as follows:
COOH-Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly- NH2
Within the structure, cysteine residues form a disulphide bond and the C-terminus of the sequence
is converted to a primary amide.
Figure 2, below, shows the 2D (left) and 3D (right) structure of vasopressin. The 3D structure is
represented by the “space-filling model”, and is a type of three-dimensional molecular model where
atoms are represented by spheres whose radii are proportional to the radii of the different atoms [8].

Figure 2. Chemical structure of vasopressin (argipressin, arginine vasopressin) with
labelled amino acids (left) and the CPK model (right)

3. OXYTOCIN
Oxytocin, known as “the cuddle hormone”, is also produced in the hypothalamus. It is secreted by
caressing and cuddling, and is responsible for the pleasant feeling and comfort this gives us [9].
The main function of oxytocin is that it is responsible for triggering the muscular contractions
required for birth and milk release during lactation, which leads to the creation of unconditional
maternal love [3].
In love, it formulates the depth of feeling and forges attachment to the partner, as well as improving
the interaction between couples by improving this social connection [1].
Oxytocin structure
As mentioned above, oxytocin is a nonapeptide that consists of nine amino acids:
COOH-Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly- NH2
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Figure 3. Chemical structure of oxytocin with labelled amino acids (left) and the CPK
model (right)

Similar to the vasopressin hormone, cysteine residues form a disulphide bond and the C-terminus
of the sequence is converted to a primary amide [4].
Vasopressin/oxytocin receptors
Peripheral vasopressin and oxytocin receptors have been classified based on both the second
messenger system coupled to the receptors and the affinity of a series of vasopressin and oxytocin
analogues with enhanced selectivity for a certain receptor type. The receptors associated with love
are the V1a (Gene symbol = AVPR1A) vasopressin receptor as well as the oxytocin receptor. They are
related to love due to their presence in the brain and have something to do with feelings [10].
These classification criteria have led to the distinction of V1a vasopressin (liver, smooth muscle cells
from blood vessels, and most peripheral tissues expressing vasopressin receptors), V1b (Gene
symbol = AVPR1B) vasopressin (adenohypophysis), V2 (Gene symbol = AVPR2) vasopressin (kidney),

and oxytocin (uterus, mammary gland) receptors [11].
Vasopressin/oxytocin receptor subtypes are members of the G-protein-coupled receptor (GPCR)
superfamily, which are coupled to a second messenger system, AMPc, via PLCγ. These receptors
produce an increase of intercellular Ca2+ concentration, through signals caused by PIP2 hydrolysis
[12].
The receptors of this superfamily characteristically have seven hydrophobic transmembrane αhelices joined by alternating intracellular and extracellular loops, an extracellular N-terminal domain,
and a cytoplasmic-terminal domain.
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Figure 4. Human vasopressin V1A receptor showing functionally important residues. Amino acids important
for agonist binding are coloured black, those for antagonist binding are orange and both types of binding
together are red.

Oxytocin/vasopressin receptors possess the structural hallmarks characteristic of most GPCRs: i) a
disulphide bridge between two Cys residues in the second and third extracellular domains, ii)
glycosylation on Asn residues present within the extracellular domains, and iii)two relatively wellconserved Cys residues within the C-terminal receptor domain, which have been shown to be
palmitoylated in other GPCRs [13, 14]. The disulphide bond is required for the correct folding of
these types of receptors. Figure 4 shows the amino acid-based receptor structure.
Bases of ligand binding
Different molecules are able to interact with these receptors, agonists or antagonists of the
vasopressin hormone, and Figure 4 above shows which specific amino acids are characteristic for
each molecule.
It is difficult to obtain three-dimensional models of specific molecular structures, such as those of
vasopressin and oxytocin, since they have not been determined definitively. Despite this, previous
physiological and modelling studies have identified key aminoacid residues for binding [15,16]. Only
the V1a receptor will be discussed due to the fact that the interactions between this receptor and its
ligands have been well characterized, unlike the V1b receptor, which has relatively few published
studies [17]. Since vasopressin/oxytocin receptors are constituted by seven transmembrane
domains, the stage of binding with the ligands is thought to occur in a catalytic pocket.
A hydrogen bond interaction network rather than of a few well-defined points of contact
characterizes chemical forces that appear in the hormone-receptor complex. However, this is
speculation because of the substantial number of residues that appear to be involved.
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The conclusions drawn from mutagenesis experiments are consistent with three-dimensional
molecular modelling studies of vasopressin and oxytocin receptors, which suggest that the agonistbinding site is located in a narrow cleft delimited by several transmembrane (TM) domains(primarily
TM II–VII), of which approximately15 are away from the extracellular surface [17].
In the mutagenesis studies of the V1a receptor mentioned above, the binding affinities of agonist
(vasopressin, oxytocin and [Phe2,Orn8]-vasotocin)[18] have been shown to decrease significantly
when each polar glutamine residue in transmembrane (TM) II, III, IV and VI or lysine in TMIII were
changed to alanine. Minor changes were observed in the binding affinities of antagonists, which
means that there is a different binding mechanism for agonists and antagonists toward the V1a
receptor. The key amino acids in the V1a receptor are Q104A, Q108A, Q131A, Q185A, Q311A and
K128A, as shown in Figure 5 [19].

Figure 5. Representation of the interaction of vasopressin with the transmembrane domains of the
vasopressin receptor (V1a) viewed from the surface of the plasma membrane. The amino acids involved
in the interaction are indicated.

Interestingly, the substitution of Thr223 in the V1a receptor by an Ala residue hasno effect on
vasopressin binding. This Thr residue corresponds to a Ser residue that is conserved in
catecholamine receptors and contributes to catecholamine binding, but it is not important for correct
recognition of vasopressin.

4. CONCLUSION
In the past five years, there has been considerable progress towards improving the knowledge of
the structures of the vasopressin and oxytocin receptors, as well as in the development of molecule
agonists, and peptide and non-peptide antagonists. Initial studies have already provided some
information on the structural requirements for ligand binding and selectivity.
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This has allowed many different factors to be more fully understood, not only because of their
importance at the molecular level but also the ways our body functions or reacts when faced by
different stimuli or changes (such as mutations).
Despite this, however, many aspects of vasopressin and oxytocin receptor function remain only
poorly understood. This is why new knowledge of the relationships between ligand structure–activity
and receptor structure–function may provide future advances. Additional specific research could be
applied in many different interesting areas, both for understanding ourselves and at the medical
level. For instance, the design of specific molecules (e.g. agonists) able to activate mutated
receptors responsible for multiple diseases related to the levels of oxytocin or vasopressin, such as
X-linked nephrogenic diabetes.
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BIOCHEMICAL LAB TECHNIQUES WITH HIGH SCHOOL
STUDENTS
Èrik Filter Expósito
Biochemistry student at UB
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Summary
The courses “Endinsa’t en la Bioquímica” and “Bioquímica en viu” (aimed at students in fourth of
ESO and batxillerat respectively) main goal is to get high schools close to biochemistry’s
disciplines.The objective of this work is to analyze the benefits that provides (as a student of the
biochemical degree) join in as a laboratory professor in these two programs previously mentioned.
It brings experience in teacher in a curricular and professional level. You learn how to organize and
adapt the explanations and how to guide a little experiment with the students and their teachers.
You learn to find and avoid sources of error in the experiments carried out.
Key words:biochemical lab, high school students, biochemistry student, teaching test.

TÈCNIQUES DEL LABORATORI BIOQUÍMIC AMB ESTUDIANTS
DE SECUNDÀRIA
ÈrikFilter Expósito
Estudiant de bioquímica a la UB
erik.filter@gmail.com

Resum
Els cursos “Endinsa’t en la Bioquímica” i “Bioquímica en viu”(dirigit a estudiants de 4t d’ESO i
batxillerat respectivament) tenen com a principal objectiu fer pròxima la disciplina de la bioquímica.
L’objectiu d’aquest treball és analitzar els beneficis que té (com a estudiant del grau de bioquímica)
participar com a professor de laboratori en aquests dos programes esmentats anteriorment. S’obté
experiència com a professor a nivell curricular i professional. S’aprèn a organitzar i adaptar les
explicacions i com guiar un petit experiment amb els estudiants i els seus professors. També
adquireixes la capacitat de trobar i evitar fonts d’error en els experiments duts a terme.
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Paraules clau: laboratori bioquímic, estudiants de secundària, estudiant de bioquímica, assaig de
docència.

1

INTRODUCTION

The courses “Endinsa’ten la Bioquímica” and “Bioquímicaenviu” (aimed at students in fourth of ESO
and batxillerat respectively) main goal is to get high schools close to biochemistry’s disciplines.
During a morning or an afternoon, the boys and girls visit the department of biochemistry of the
Barcelona’s University where they attend an introductory lecture and later they go to the target
teaching laboratories of the university where they will do different experiments of biochemical nature
directed by students of the biochemistry degree in groups of a maximum twenty students.
The objective of this work is to analyze the benefits that provides (as a student of the biochemical
degree) join in as a laboratory professor in these two programs previously mentioned.
With the students coming from ESO, the laboratory experiences consisted in working the acids and
the bases with pH indicators, the proteins (valoration with Bradfort method and precipitation
considering the isoelectric point) and realize a DNA isolation from a biological vegetal sample.The
students of batxillerat determined the unknown concentration of a glucose solution through
spectrophotometry and straight pattern and they also use test strips for pathological urines
practicing clinical biochemistry. They also worked with yeasts and they determinate the ideal
temperature for their growth.

2

ACQUIRED KNOWLEDGE

2.1 Experience
First of all, the easiest thing to note is the experience demonstrable in a curriculum level that affords
my participation as a professor. And this is very important for the students interested in going
abroad to complete our scientific formation.

2.2 Problems solving
When you are working in a laboratory, sometimes the material available does not allow following
strictly the experimental procedure desired.
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However, if you dispose of one hour and slightly less for the hole activity you should found quickly a
solution because you do not have much time to look for the lacking materials.
For example, in the practice of the glucose concentration we need pipettes that could take volumes
of 5 µL but the most sensible only arrives to 10 µL so we decided to modify the protocol and we
worked with volumes of 10 µL. Also, sometimes, the students (unintentionally) break a volumetric
instrument o they turn over a container that has inside a reagent and you have to clean it very
quickly in a safe way. With one group of ESO a girl spills the methyl red and a girl from batxillerat
spills the reactive solution container in the glucose concentration practice.

2.3 Loss of shame
Joining in these experiences also allows to gain confidence in order to be in front of about fifteen
teenagers and be able to do it without getting anxious and create an environment of trust, peace
and security. Moreover, it exists the pressure of saying anything wrong and you have the
responsibility of giving a good example in front of the students and doing everything right because
you expect that the students, the teachers and oneself to leave happy with the time spent in the
laboratory.

2.4 Teaching test
Realizing the practices from the perspective of the teacher allows you to learn to organize a class
session. You learn what is necessary and what isn’t, you learn how to explain the things in an easy
way and, also, you learn when is the appropriate moment to explain each thing. Before starting with
the practical work, I explained what consists the practice and if it was necessary a little bit of
theoretical basis.
The first day in the course I did at the beginning of the class an explication of the hole procedure
with a detailed explication of the scientific basis without emphasize in the concepts that for me were
too basic. I choose this way of proceeding because I have the thought of doing without pause the
practical work. Well, it was a disaster because in every new step I had to repeat the starting
explication. I was accustomed to work with this dynamic due to the subject “Laboratory I” from the
biochemistry degree but I learned that this way of procedure is not the most suitable for the high
school students.
Therefore, during the courses I learned how to provide adequate explanations to the secondary
level and how to distribute the explanations at the right time throughout the practice.
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Also, I realized that if you can explain a concept or an experimental procedure then you really
understand it. I discovered the big difficulty that suppose explain in an easy way concepts like
“spectrophotometry”, “straight pattern” or “bank dilutions”. Now, I appreciate much more the big job
that the teachers are doing in the classrooms and it is sad to think that not always they have all the
necessary resources.
The students ask very interesting questions but, at the same time, these questions are difficult to
answer due to the scientific level that the students have. I am immersed in the biochemical degree
where we receive very complicated scientific explications and a boy that had not the ESO finished
asked me when we can consider an alive molecule or a non-alive molecule, referring from what
point we can consider the subject matter alive or not alive.
The students of batxillerat, frequently, asked me for their research projects. They used to search a
topic propose, or an experimental procedure propose based on a topic already chosen or they
simply asked if they were following the correct way. It was very curious because, in that moment,
exactly a year ago, I presented my own research project; and I was there, reviewing about the
research projects of future scientists. Joining in these two courses allow me to make me a small
idea of what teaching is and I really liked so much, actually.
These may be an inflexion point in my professional objectives. Therefore, this experience can serve
indirectly as an academic orientation. During the course, you may discover that one the most
important things is to have patience because everything will be asked to you, at least, two times.
Accompanying the students always come their high school teachers and during the laboratory time
you have the opportunity to observe the different types of teachers. In one hand, there are the
teachers who are constantly ignoring the issue and you are forced to make an effort in order to do
the activity; in the other hand, there are the teachers that you have to watch over: maybe they are
going to advance your explanations or maybe they are impatient to touch the laboratory
experimental instruments. One teacher tried (without success) to set himself the spectrophotometer
and, then, very ashamed, asked me for help because he did not know what he did or how to go
back.
In the laboratory, I also realized that if you are in charge you have some obligations. You have to
show the importance of a rigorous and secure work in the laboratory. As a straight pattern must be
done in order to discover the concentration of glucose in a dissolution you show that you need to do
a mathematical analysis for extract conclusions in a lot of laboratory experiments and you show that
the result does not come from a magical machine.
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2.5 Capacity for analysis and error detection
Sometimes, the students trend to act in a chaotic way or without rigor, in other words, without
paying attention in what they are doing. These actions cause different results from the expected. As
a person in charge, you have to pay attention in what it’s doing in that moment at the laboratory,
nothing dangerous could be happening and you have to take care of the experimental machines.
Moreover, with didactic purpose, you must found and explain to the boys and girls the origin of a
possible experimental error if the results are not the expected.
For example, in the practice in which we have to calculate the glucose concentration throw to build
a straight pattern with a spectrophotometric technic, a group of students read the absorbance in the
direction of the serial dilution, that is to say, from more concentrate to less concentrate. This fact
caused a straight pattern with negative slope instead of obtaining a straight pattern with positive
slope. Illogical result if we consider the Beer-Lambert law.
Although the most frequent mistakes in the experience were caused by an incorrect use of the
pipettes, for instance, at the moment of adjusting the volume that they want to catch or in the time
of using the plunger.
It is necessary to mention that as the days in teaching go, you learn how to explain the things in an
easier way, to avoid mistakes, to solve problems and, in general, to deal with high school students
without losing the patient in no time.

3 CONCLUSIONS
Joining as a laboratory professor in the courses “Endinsa’t en la Bioquímica” and “Bioquímica en
viu” (aimed at students in fourth of ESO and batxillerat respectively) being a student of the
biochemical degree gives different knowledge and benefits.First of all, it brings experience in
teacher in a curricular and professional level because you live in first person what is to be in front of
a class of teenagers with their teachers.In second place, you learn how to organize and adapt the
explanations and how to guide a little experiment considering that you are in front of students from
the high school learn. Also, you start to value the work of the teachers more than ever.Finally, it is
necessary to remark that you learn to find and avoid sources of error in the experiments carried out
and to improvise in front of experimental problems that may arise.
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Resum
D’on traiem l’energia per viure? Què tenim en comú amb una pila? De què ens serveix l’oxigen que
respirem? Tots els éssers vius respiren? Aquestes preguntes aparentment inconnexes poden tenir
respostes molt diverses segons l’etapa educativa on es plantegin. En aquest treball, a partir
d’aquestes quatre preguntes, es proposaran explicacions i material didàctic sobre les bases de les
principals reaccions químiques que tenen lloc a l’interior de la cèl·lula, és a dir, els principis bàsics
del metabolisme, a un nivell preuniversitari. Es proposa explicar com aprofitem l’energia dels
enllaços químics i el potencial redox de les molècules que consumim, quin és el paper de l’oxigen
en la respiració cel·lular, com va sorgir la presència d’oxigen al planeta i finalment com altres
organismes obtenen energia sense oxigen, procés que és tan important pels éssers humans com
el pa que mengem.

ENERGY, ELECTRONS, OXYGEN AND CARBON DIOXIDE:
FOUR KEYS TO UNDERSTAND METABOLISM
Josep Tarragó Celada1
1

Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, Universitat de Barcelona.
jtarragocelada@ub.edu

Abstract
Which is the source of energy for our life? What do we have in common with a battery? Why do we
need oxygen to live? Do all living beings respirate? This apparently unconnected questions can be
answered in many different points of view, according to the educational stage where they are being
raised. In this work, the basis of metabolism are explained at a preuniversitary level: How cells take
profit of chemical bonds and redox potential of the molecules that they consume, which is the role
of oxygen in cellular respiration, how oxygen appeared in our air composition and finally how other
living beings survive without consuming oxygen, a process which is crutial for human beings.
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1

INTRODUCCIÓ

Tots estem familiaritzats amb la paraula metabolisme. Se’n parla sovint als mitjans de comunicació
sobretot en els espais divulgatius sobre nutrició. Ara bé, estem tan familiaritzats amb la paraula
com amb el concepte? Sabem realment què és el metabolisme? Aquest treball pretén explicar les
bases del metabolisme de manera fàcil i entenedora però alhora rigorosa, a un nivell
preuniversitari. A través de quatre preguntes que tenen com a protagonistes les quatre claus
presentades en el títol, s’elaboren tot un seguit d’explicacions amb material didàctic per entendre
les bases de les reaccions químiques que tenen lloc a l’interior de la cèl·lula. Endinsem-nos, doncs,
en aquest apassionant món de la Bioquímica!

PREGUNTA 1: D’ON TRAIEM L’ENERGIA PER VIURE?
Necessitem dur a terme reaccions químiques
El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc als organismes vius i que els
permeten fer les funcions bàsiques. Les molècules que han de reaccionar a l’interior de les
cèl·lules són aquelles que obtenim a través de la dieta i que posteriorment circulen per la sang per
arribar a tot l’organisme. Els transportadors són proteïnes que permeten el pas de les molècules
de l’exterior a l’interior de la cèl·lula a través de la membrana plasmàtica. Un cop a l’interior de les
cèl·lules, els enzims són les proteïnes que faciliten aquestes reaccions químiques (Figura 1).

Figura 1. Reaccions químiques. La molècula de glucosa entre amb l’ajuda del seu transportador (podem
observar de manera qualitativa la mida relativa de la glucosa respecte el transportador) a l’interior de la
cèl·lula. A continuació, gràcies a l’enzim Hexoquinasa, la glucosa és transformada en glucosa-6-fosfat,
una de les reaccions químiques que la cèl·lula necessita per processar la glucosa [1]. Les imatges del
transportador i de l’enzim estan extretes del portal “Protein Data Bank”, on podem trobar proteïnes [2].
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La funció principal de tot aquest seguit de reaccions és obtenir energia i matèria per viure.
L’energia s’obté dels enllaços químics de les molècules que ingerim quan les degradem en
molècules més petites. Per exemple, la reacció que permet degradar la glucosa fins a diòxid de
carboni (en la qual intervé l’oxigen) s’obtenen 686 kcal per cada mol de glucosa (Figura 2) [1]. En
canvi, la matèria s’obté a través de construir noves biomolècules a partir de precursors també
ingerits a la dieta.

Figura 2. Oxidació de la glucosa. L’oxidació complerta de la glucosa fins a 6 molècules de diòxid de carboni
té associat un desprendiment d’energia de 686 kcal/mol [1].

Molècules que transporten l’energia
Per tal d’emmagatzemar l’energia que contenen els enllaços químics de les molècules que ingerim
de manera immediata necessitem una molècula que formi part de la reacció química en la qual es
trenca un enllaç i s’obté energia. Aquesta molècula (més correctament, parella de molècules
ATP/ADP) (Figura 3) automàticament captarà l’energia d’aquest enllaç formant un nou enllaç en la
seva estructura.
Així,

l’ADP

(adenosina

difosfat)

incorporarà

un

tercer

fosfat

convertint-se

en

ATP

(adenosinatrifosfat). L’enllaç entre el segon i el tercer fosfat que es forma és el que emmagatzema
l’energia d’un enllaç de la molècula (per exemple de glucosa) que s’ha trencat durant la seva
degradació.
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Figura 3. Molècula d’ATP. L’adenosinatrifosfat és la molècula que permet a la cèl·lula transportar l’energia. El
nucleòtid d’adenosina està unit a tres grups fosfat que contenen molta energia potencial entre els seus enllaços,
concretament, 30,6 kJ/mol de mitjana. Funciona com una parella ATP/ADP. L’ADP és la mateixa molècula que
l’ATP però amb dos fosfats, per tant, és capaç de captar l’energia que es desprèn d’una reacció reincorporant el
tercer fosfat. Així mateix, quan una reacció necessita energia, l’ATP l’allibera i torna a la forma d’ADP.

Aquesta forma d’emmagatzemar l’energia no és definitiva, és a dir, tota l’energia que tenim
emmagatzemada al nostre cos no està en forma d’ATP. Hi ha altres molècules que
emmagatzemen energia (que l’ATP proporciona) com són els glúcids polisacàrids (el glicogen o
el midó) i els lípids (sobretot, triacilglicèrids). El glicogen es troba a totes les cèl·lules del nostre
cos però hi tenim un reservori important al fetge i al múscul. Els lípids es troben sobretot a les
cèl·lules del teixit adipós [1,3].

PREGUNTA 2: QUÈ TENIM EN COMÚ AMB UNA PILA?
Les reaccions metabòliques, com a les piles, també són reaccions redox
En una pila el corrent elèctric que s’aconsegueix prové de reaccions químiques. Aquestes
reaccions d’oxidació-reducció desprenen i capten electrons: La reacció d’oxidació és la reacció
que desprèn electrons, que són captats per la reacció de reducció. La pila permet separar
físicament aquestes dues reaccions a través d’un pont, de manera que s’aconsegueix que els
electrons que han d’intercanviar-se passin a través d’un cable elèctric En les reaccions químiques
que tenen lloc a l’interior de les cèl·lules també hi ha oxidació i reducció, és a dir, transport
d’electrons. Aquests electrons que es desprenen de les molècules que ingerim són immediatament
captats per unes molècules que fan de transportadors d’aquests electrons, els dinucleòtids de
nicotinamida o de flavina (Figura 4 i 5). Finalment, però, necessitarem molècules que siguin
acceptors finals d’electrons per tal de poder completar les reaccions i renovar el poder que tenen
els dinucleòtids de captar aquests electrons.
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Figura 4. La glucosa passa els seus electrons al NADH. L’oxidació de la glucosa no es pot dur a terme
sense una molècula que capti els electrons que se’n desprenen. Així, com l’ADP capta l’energia i es
transforma en ATP, el NAD capta els electrons i es transforma en NADH [1].

Molècules que transporten electrons
Les molècules que transporten electrons funcionen també com parelles de molècules que poden
rebre o desprendre un electró mitjançant l’enllaç d’un hidrogen (Figura 5). Així doncs, quan
aquestes molècules han captat tots els electrons provinents del catabolisme (per exemple,
l’oxidació de la glucosa) després els hauran de desprendre per tornar a la forma anterior i continuar
reben electrons. Aquí és on hi entra en joc l’important paper de l’acceptor final d’electrons.

Figura 5. Molècula d’NADH. La parella de molècules NADH/NAD+ o FAD/FADH2 (dinucleòtids de
nicotinamida o de flavina) són capaces de transportar el potencial d’oxidació-reducció en forma d’electrons.
Fan de coenzims (acompanyants dels enzims) i capten els electrons que es desprenen de la reducció de
molècules oxidades com la glucosa o l’acetil-CoA. Llavors, porten els electrons cap a la cadena respiratòria,
on serviran per formar ATP [1].
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PREGUNTA 3: PER QUÈ RESPIREM?
En la respiració cel·lular, l’oxigen és l’acceptor final dels electrons
En les reaccions químiques que degraden la glucosa fins a diòxid de carboni s’obtenen molècules
d’ATP i NADH carregats d’electrons. Els ATP poden servir per aportar energia a altres reaccions o
bé per emmagatzemar-la en forma de glicogen o lípids (així, tornarem a tenir ADP). Els NADH que
s’han generat es regeneren majoritàriament a la cadena respiratòria, on l’acceptor final dels
electrons serà l’oxigen. La cadena respiratòria es troba al mitocondri i consisteix en un sistema de
transport d’electrons des de l’NADH fins l’oxigen que aprofita l’energia d’aquestes transicions per
bombardejar protons a l’espai intermembrana del mitocondri. Aquest procés està acoblat a la
síntesi d’ATP: Els protons tornen a entrar a l’interior del mitocondri a través de l’ATP sintetasa,
que aprofita la força de retorn dels protons per generar ATP a partir d’ADP.

L’oxigen aporta, sobretot, eficiència energètica
La cadena respiratòria permet generar moltes molècules d’ATP per cada glucosa oxidada,
concretament 13,5 ATP (Figura 6). Sense l’oxigen, la cadena respiratòria no es podria dur a terme,
ja que no hi hauria acceptor final d’electrons, i només s’obtindrien els 2 ATP que provenen de la
glucòlisi, que és l’oxidació de la glucosa fins a piruvat. Així doncs, el que ens aporta l’oxigen és,
sobretot, eficiència energètica: Si respirem, amb una sola molècula de glucosa podem generar en
total 15,5 molècules d’ATP.

Figura 6. Glucòlisi, cicle de Krebs i cadena respiratòria. L’oxidació complerta de la glucosa requereix 3 vies
metabòliques. En aquest dibuix es troben simplificades les vies de la glucòlisi, que metabolitza la glucosa fins
a piruvat, el cicle de Krebs, que té lloc al mitocondri i genera diòxid de carboni i NADH i finalment la cadena
respiratòria, on es generen els ATP gràcies al transport d’electrons entre l’NADH i l’oxigen [1,4]
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PREGUNTA 4: TOTS ELS ÉSSERS VIUS RESPIREN?
A l’inici de la vida hi havia molt poc oxigen
L’origen de la vida és encara desconegut, però la resposta a la pregunta si tots els éssers vius
respiren és que no. De fet, l’augment de l’oxigen en l’atmosfera sorgeix, justament, d’éssers vius
fotosintètics (Figura 7). A l’inici de la vida hi havia molt poc oxigen i els primers microorganismes
sobrevivien sense la respiració cel·lular, o bé feien servir altres acceptors finals inorgànics
d’electrons com el sofre.
Quan van sorgir els éssers vius fotosintètics, és a dir, capaços de generar biomolècules a partir
de molècules orgàniques, van començar a augmentar els nivells d’oxigen atmosfèric. Això va fer
que sorgís també la respiració cel·lular, és a dir, l’aprofitament d’aquest oxigen per generar més
energia de la que es generava anteriorment gràcies a la cadena respiratòria [5].

Figura 7. Evolució de l’oxigen atmosfèric. L’oxigen atmosfèric va començar a augmentar degut als
processos de fotosíntesi que duien a terme els organismes fotosintètics, sobretot cianobacteris. Altres tipus de
bacteris o microorganismes es van beneficiar de la presència d’oxigen per l’oxidació complerta de la glucosa a
través de la respiració cel·lular [5].
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Sense oxigen també es pot viure
En l’apartat anterior hem parlat d’éssers vius que sobrevivien sense la presència d’oxigen fa milions
d’anys. Ara bé, hi ha organismes que actualment poden viure sense oxigen? La resposta és que sí.
De fet, la metabolització de glucosa sense oxigen s’anomena fermentació.
Aquest procés permet obtenir energia de la glucosa convertint-la en altres productes que no són
diòxid de carboni (és a dir, no és una metabolització complerta de la glucosa) tenint altres
acceptors d’electrons, generalment orgànics.
Els organismes que duen a terme la fermentació són microorganismes com bacteris o llevats. Les
cèl·lules del nostre cos també poden dur a terme la fermentació en moments puntuals (com ara, les
cèl·lules musculars durant un exercici anaeròbic) però podem afirmar que els éssers humans en
conjunt no poden viure sense oxigen.
La fermentació pot ser de diferents tipus segons l’acceptor final d’electrons. Per exemple, la
fermentació làctica té com a acceptor final d’electrons (i per tant, com a producte final) l’àcid làctic
i és la que ens dona en la fermentació del iogurt.
La fermentació alcohòlica té com a productes finals una molècula de diòxid de carboni i l’etanol,
és per això que durant la fermentació del vi, cava o cervesa es produeix alcohol a partir del sucre
del raïm i també carbonats (les bombolles) (Figura 8).
La característica comuna entre tots els tipus és la baixa eficiència energètica comparada amb la
respiració cel·lular. Si amb la respiració cel·lular s’obtenien un total de 15,5 ATP per cada molècula
de glucosa, amb la fermentació es poden obtenir entre 2 i 3 ATP per molècula de glucosa.
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Figura 8. Fermentació de la glucosa. Sense oxigen, la glucosa es pot metabolitzar fins a piruvat (glucòlisi)
però després no pot acabar l’oxidació complerta fins a 6 molècules de diòxid de carboni. Així doncs, els
acceptors finals d’electrons són diferents molècules orgàniques segons el tipus de fermentació. Fermentació
làctica (producte final àcid làctic), fermentació alcohòlica (producte final etanol i diòxid de carboni), fermentació
acètica (producte final acetat i diòxid de carboni), etc. [2].

CONCLUSIONS
A mode de conclusions, respondrem de manera sintètica les quatre qüestions plantejades per tal
de veure com es poden abordar els principis bàsics del metabolisme a partir d’aquetes preguntes:
-

D’on traiem l’energia per viure? Les biomolècules orgàniques que consumim contenen
enllaços químics amb energia potencial que podem aprofitar. Les reaccions químiques que
duen a terme les cèl·lules del nostre cos (reaccions metabòliques) permeten aprofitar
l’energia d’aquests enllaços a partir del trencament i la transformació d’aquestes molècules
que ingerim en d’altres més petites.

-

Què tenim en comú amb una pila? Les reaccions químiques necessàries per aprofitar
l’energia dels enllaços químics també desprenen electrons que s’hauran de transportar fins
a un acceptor final d’aquests. Així doncs, moltes de les reaccions metabòliques són
reaccions redox, com en una pila.

-

Per què respirem? L’oxigen és l’acceptor final dels electrons que es desprenen de
l’oxidació complerta de la glucosa fins a diòxid de carboni.
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Així, gràcies a la cadena respiratòria, podem obtenir molta energia d’una sola molècula de
glucosa. Sense oxigen podríem obtenir només un 10% de l’energia per cada molècula de
glucosa.
-

Tots els éssers vius respiren? No. A l’inici de la vida hi havia molt poc oxigen i els
microorganismes van sobreviure amb altres acceptors d’electrons. Encara actualment hi ha
molts organismes que sobreviuen sense oxigen gràcies a la fermentació, procés metabòlic
que permet l’elaboració de productes com el iogurt, el pa, el vinagre o el vi.
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Abstract
Ketone bodies (KB) are three biomolecules: acetoacetate (AcAc), ß-hydroxybutyrate (BHB) and
acetone which were first time found in the plasma of diabetic patients in 1865 by Gerhardt. KB are
not only produced in pathological states and the difference between ketoacidosis and dietary
ketosis is based on the ketone body concentration on blood, up to 7mmol/dl it is consider to be
pathological. KB production is regulated through the glucagon / insulin ratio, higher is this one,
higher is the production of this substrates. Because of its chemical proprieties, KB are able to cross
membranes freely, including the blood brain barrier being a source of energy for the brain.

FISIOLOGIA I METABOLISME DELS COSSOS CETÒNICS
Marcos García Teneche
Estudiant de grau en la Universitat de Barcelona
marcosteneche098@gmail.com

Resum
Els cossos cetònics (KB) són tres biomolècules: acetoacetat (AcAc), β-hidroxibutirat (BHB) i
acetona que van ser trobades per primera vegada al plasma de pacients diabètics el 1865 per
Gerhardt. Els KB no només es produeixen en estats patològics i la diferència entre la cetoacidosis i
la cetosi dietètica es basa en la concentració de KB a la sang; fins a 7 mmol/dl es considera
patològica. La producció de KB es regula a través de la relació de glucagó/insulina; quant major és
aquesta relació, major és la producció d'aquests substrats. Gràcies a les seves propietats
químiques, els KB són capaços de travessar les membranes lliurement, inclòs la barrera
hematoencefàlica, actuant com una font d'energia per al cervell.

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

212

1

INTRODUCTION AND HISTORY INVOLVING KETONE BODIES AND
KETOGENIC DIET

Ketone bodies (KB) are three biomolecules: acetoacetate (AcAc), ß-hydroxybutyrate (BHB) and
acetone which were first time found in the plasma of diabetic patients in 1865 by Gerhardt Fig. 1.
The fact that KB are generally found in diabetic people has associated them as signals of
metabolical problem but this is not necessarily true. KB are small, water-soluble molecules with
molecular mass less than 104 g/mol. AcAc and BHB can freely diffuse across cell membranes, so
they are able to cross the Blood–brain barrier serving as source of energy for brain.
At early 1900’s Ketogenic Diet (KD) started to become popular. KD has been used to treat a lot of
healthproblems specially childhood epilepsy. Firstketogenic metabolism statement was achieved
through fasting (complete abstinence of food) this was called ‘starvation ketosis’.
Another way to produce KB without disease is having a diet high in fat (75-80% of total Calories),
very low in carbohydrate and providing the minimal protein needed, this is called ‘dietary ketosis’.
During 30’s, 40’s and 50’s ketogenic diet fell into obscurity due to new epilepsy drugs. Another
clinical conditionswere ketogenic diet may have use are: respiratory failure [1], certain types of
paediatriccancer [2] and head trauma [3].
Ketogenic diet became popular again in the early 1970’s due to the publication of “Dr.Atkins Diet
Revolution” Dr.Atkins suggested a limitation in carbohydrate ingestion but no limit in fats and protein
intake.
Nowadays ketogenic diet is used by bodybuilders and athletes alternating 5-6 of low carbohydrate
ingestion, moderate protein and high fat intake with 1-2 days of very high carbohydrates ingestion
(that two days are known as carb-loading phase).
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2.

HUMANS FUEL STORAGE

There are four primary fuels: fat free acids (FFA), glucose, protein and alcohol. Its usage is primarily
dependent of: Carbohydrates availability (affecting hormonal levels), level of liver glycogen and
levels of certain enzymes. The body has three fuel depots which can be used during periods of
caloric deficit (table. 1): protein which can be converted to glucose or KB in liver and been used for
energy; carbohydrateswhichare stored as glycogen in muscle and liver and fat which can be
converted into FFA and KB. In fasting or ketogenic diet, KB are really important for maintaining
brain energy availability
To sum up: carbohydrates stores in animals are not enough big to sustain one day. This leaves
adipose tissue as the primary deposit for long term energy storage.

3

RELATIONSHIPS AND FACTORS INFLUENCING FUEL UTILIZATION

Looking at the relationships between fuels, we see that only the ratio FFA-Glucose utilization may
be considered. In general, tissues of the body use a given fuel in proportion to concentration in
bloodstream. In case of decreasing carbohydrate availability, body shifts to use body fat as primary
fuel.

3.1 Glucose and protein usage
Glucose is generally the preferred fuel for most tissues in body. The major exception to this is heart.
There are two sources of glucose in body: Dietary carbohydrate intake and gluconeogenesis
through certain amino acids especially alanine and glutamine.

Table 1: Comparison of body fuels in a 68 kg 22% body fat man Body fuels in a Textbook of Biochemistry
with Clinical Correlations 4th ed.” Ed. Thomas M. Devlin. Wiley-Liss, 1997.
On one hand, if glucose requirements are high but glucose availability is low body will break down
its own protein stores to produce glucose, this is a common myth. With an adequate protein intake,
muscle loss can be easily prevented.
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In the other hand, if glucose requirements go down due to an increase in alternative fuels such as
FFA or ketones, the need of amino acids for gluconeogenesis will decrease.

3.2 FFA and ketones
Most tissues in body can use FFA for fuel. However, there are others such as brain, erythrocytes,
renal medulla, bone marrow and type II muscle fibres that cannot use FFA needing glucose or
others substrates like KB.
The most important tissue using KB is brain which can use up to 75% of its total energy
requirements from ketones. Under normal conditions ketone concentrations are so low that KB do
not provide significant energy. Some research suggest that KB are the preferred fuel for many
tissues and also has a preventive effect of aging if KB are produced from Ω-3 FFA [4]

4

KETONE BODIES METABOLISM

This involves ketogenesis and ketolysis, since these process are involved in fat metabolism. After
an over-night fast, ketone bodies supply 2-6% of body’s energy requirements.

4.1 Ketogenesis
Ketogenesis is the process by which FFA are transformed into AcAc and BHB. This process takes
place in hepatocytes mitochondria. Production and conversion of FFA to KB is determinate by a lot
of factors. First of all, it is necessary a FFA production by the adipose tissue which is stimulated by
glucagon, epinephrine and cortisol and is inhibited by insulin and its correlation with growth
hormone.
Acetyl CoA is the key molecule in the glycolysis of glucose or ß-oxidation of FFA. To run up Krebs
cycle, Acetyl-CoA condenses with oxaloacetate which is derived from pyruvate during glycolysis.
Consequently, if glucose levels become too low, oxaloacetate is preferentially utilized in
gluconeogenesis instead of condensing with AcetylCoA and then is used to synthesize KB. The
liver of a healthy adult can produce up to 185g of KB bodies which have a calorical value of 4.2
Kcal/gram.
The steps in the conversion of FFA to AcAc are:
First of all, ß-oxidation of fatty acids to Acetyl Coa. Then through the enzyme 3-ketothiolase
AcetoAcetylCoa is formed.
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The conversion of AcetoAcetyl CoA to HMG CoA is catalyzed by mitochondrial HMG CoA synthase
(mHS) this reaction is stimulated by low levels of insulin and a high fat diet. HMG CoA also can be
produced from ketogenic amino acids: leucine and lysine (only ketogenic) and isoleucine,
phenylalanine, threonine, tryptophan and tyrosine (ketogenic and glucogenic). Last reaction is the
liberation of AcAc mediated by HMG CoA lyase.
The reduction of AcAc to BHB is catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase, a phosphatidyl
choline-dependent enzyme. This last step uses NADH oxidized to NAD+ so the radio BHB:AcAc is
dependent of a redox potential.

4.2 Control of ketogenesis
Ketogenesis depends of three enzymes: hormone-sensitive lipase, acetyl CoA carboxylase and
HMG CoA synthase. Hormone-sensitive lipase and acetyl CoA carboxylase are dependents of
insulin which acts inhibiting ketogenesis, glucagon and epinephrine which acts stimulating
ketogenesis (Fig. 2).

Fig. 2: Ketogenesis and Control of ketogenesis
Ketone Bodies: a Review of Physiology, Pathophysiology and Application of Monitoring to Diabetes
Lori Laffel* diabetes/metabolism research and reviews Diabetes Metab Res Rev 1999; 15: 412-426.
Glucagon/insulin ratio stimulates ketogenesis as occurs with fasting or diabetes. Acetyl CoA
carboxylase catalyses the transformation of acetyl CoA to malonyl CoA which plays a key role in
regulation of ketogenesis reducing the transport of FFA mitochondria via the carnitine
palmitoyltransferase-1.
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4.3 Ketolysis
Ketolysis is the process by which KB are transformed into energy (Fig. 3). This metabolic pathway
occurs in mitochondria of many extra-hepatic organs especially the central nervous system.
Ketolysis has two key steps: the formation of AcAc CoA catalyzed by succinyl CoA-oxoacid
transferase (SCOT) and the breakdown of an acetyl group from AcAc CoA to form acetyl CoA
through the enzyme methylacetoacetyl CoA thiolase (MAT).
SCOT is the determinant enzyme in ketolysis and it is down-regulated by high >5mM intracellular
levels ofAcAc.

5

KETOSIS VS DIABETIC KETOACIDOSIS

The main difference between dietary ketosis and ketoacidosis (diabetic/alcoholic) is in the level of
ketone bodies in blood (Table. 2). Dietary ketosis is normally controlled due to various feedback
pathways. Both kenotic states are stimulated for the same reasons: reduction of insulin,

increaseglucagon and increase in FFA availability. Ketoacidosis is defined as any ketone
concentration over 7mmol/dl. Diabetic and alcoholic ketoacidosis results in ketone concentration up
to 25mmol.

Fig. 3: Ketolysis
Ketone Bodies: a Review of Physiology, Pathophysiology and Application of Monitoring to Diabetes
Lori Laffel* diabetes/metabolism research and reviews Diabetes Metab Res Rev 1999; 15: 412-426.
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The principal problem of Diabetic ketoacidosis is the lack of insulin. The lack of insulin also
stimulates the activity of the sensitive hormone lipase releasing large quantities of FFA.
During Diabetic Ketoacidosis, the enormous supply of fatty acylCoA and deficiency in oxaloacetate
saturate the normal pathways producing excessive amounts of fatty acyl CoA which form large
quantities of BHB and AcAc.
Another fact of diabetic ketoacidosis is an abnormal ratio BHB; AcAc, in a normal situation 1:1 and it
can raise to 10:1.
The effects of this high amount of KB is a fell down of ph. In addition, a third ketone body, acetone,
is formed through spontaneous decarboxylation of AcAc. Acetone does not contribute to acidosis; it
is a highly fat-soluble molecule and is excreted slowly through lungs generating a fruity smell. I
would like to thank several people for their contribution to this project: Lucia Aguado Cuevas, Xavier
Gody Nieto, Jordi Gonzalez Torres and Coral Salgado for their assistance.
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Resum
El monòxid de carboni (CO) és un gas que a determinades concentracions pot arribar a ser tòxic
degut a la seva afinitat pel grup hemo, substituint l’oxigen en l’hemoglobina de la sang i provocant
hipòxia cel·lular. En els últims anys, s’ha observat que aquest gas podria tenir un potencial efecte
beneficiós en determinades malalties. Per aquest motiu, els estudis actuals s’han concentrat en
compostos

com

les

CO-releasingmolecules

(CORMs)

i

les

enzyme-triggered

CO-

releasingmolecules (ET-CORMs) que han permès transportar i alliberar quantitats controlades de
CO a les cèl·lules diana. Tot i així, no hi ha estudis sobre les Fumarate-derivedenzyme-triggered
CO-releasingmolecules

(FumET-CORMs)

que

son

aquelles

ET-CORMs

que

alliberen

simultàniament CO i dimetilfumarat. En el nostre estudi volem determinar l’efecte en la proliferació
cel·lular de dues substàncies FumET-CORMs anomenades Ango 351 i Ango 447 en cèl·lules
humanes de rabdomiosarcoma A204 i càncer de mama MCF-7.
Paraules clau: CO, monòxid de carboni; CORMs, CO-releasingmolecules; ET-CORMs,enzymetriggered

CO-releasingmolecules;

FumET-CORMs,

Fumarate-derivedenzyme-triggered

CO-

releasingmolecules; dimetilfumarat.
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Abstract
Carbon monoxide (CO) is a gas that at certain concentrations can produce toxicity due to its affinity
for the hemo group, which can replace oxygen in haemoglobin and cause cellular hypoxia. In recent
years, it has been observed that this gas could have potential beneficial effects on certain diseases.
For this reason, new studies have concentrated on substances as CO-releasing molecules
(CORMs) and enzyme-triggered CO-releasing molecules (ET-CORMs) that can deliver and release
controlled amounts of CO directly to the cells of a targeted tissue. However, there are no studies on
Fumarate-derived enzyme-triggered CO-releasing molecules (FumET-CORMs) that are those ETCORMs that simultaneously release CO and dimethyl fumarate. In our study, we want to determine
the effect of two FumET-CORMs called Ango 351 and Ango 447 in cell proliferation in human
rhabdomyosarcoma cells A204 and MCF-7 breast cancer cells.
Key words: CO, carbon monoxide; CORMs, CO-releasing molecules; ET-CORMs, enzymetriggered CO-releasing molecules; FumET-CORMs, Fumarate-derived enzyme-triggered COreleasing molecules; dimethyl fumarate.

1

INTRODUCCIÓ

En els darrers anys s'ha observat que el monòxid de carboni (CO) es caracteritza per ser un gas
que a determinades concentracions pot arribar a ser tòxic. A causa de la seva unió amb
l'hemoglobina (Hb) pot provocar hipòxia cel·lular o la unió amb les hemoproteïnes implicades en la
respiració cel·lular (fosforilació oxidativa del mitocondri)[1]. L'afinitat d'aquest gas pels ions de ferro
(Fe2+) de l'hemoglobina és 220 vegades major que la seva afinitat per l'oxigen, provocant la
formació de carboxihemoglobina (HbCO). Tot i així, en diferents estudis s'ha observat que el CO
pot utilitzar-se com un agent terapèutic en malalties cardiovasculars o inflamatòries[2, 3].
El CO és produït constantment en petites dosis en el nostre cos durant el procés de degradació del
grup hemo pels enzims hemo oxigenasa (HO)[4]. L'enzim hemo oxigenasa-1 (HO-1) és responsable
del catabolisme del grup hemo en CO, biliverdina i ferro lliure (Fe2+) i es pot considerar un enzim
protector a causa de les seves accions antiinflamatòries, anti-apoptòtiques i antiproliferatives[5]. Un
dels problemes d'utilitzar CO com a agent terapèutic és aconseguir l'alliberament controlat d'aquest
gas. Alts nivells de CO són perjudicials per la salut, mentre que, a dosis controlades i no gaire
elevades el seu efecte pot ser beneficiós. Per aquest motiu, una de les estratègies per solucionar
aquests problemes és la creació de les CO-releasing molècules, molècules alliberadores de CO
(CORMs) que permeten alliberar quantitats controlades de CO en l'organisme[6-9].
Actualment, existeixen les enzyme-triggeredCORMs (ET-CORMs) que permeten l'alliberament de
CO d'una manera més sofisticada, ja que aquesta ve determinada per l'activació de la molècula per
una esterasa.
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Aquesta característica, que la diferència de les CORMs, té l'avantatge de no permetre que el CO
interfereixi amb la capacitat de transportar oxigen de l'hemoglobina quan s'administren in vivo[10-12].
D'altra banda, cada vegada s’ha de tenir més en compte el paper de la molècula de dimetilfumarat,
o el monometilfumarat que deriva del primer, com antiinflamatori i modulador de l'activitat immune
en malalties inflamatòries autoimmunes com la psoriasis o l'esclerosi múltiple (EM)[13]. Aquesta
molècula pot unir-se al glutatió (GSH) intracel·lular amb la conseqüent acumulació d'espècies
reactives d'oxigen que acaba portant a la inducció de l'enzim hemo oxigenasa-1 (HO-1). A aquest
enzim se li atribueixen les propietats esmentades anteriorment, no només per la seva activitat
pròpiament, sinó pels productes que és capaç de generar[14-17].
Per aquest motiu, s'han creat unes substàncies químiques que alliberen simultàniament CO i
monometilfumarat per així aconseguir una molècula que pugui combinar l'efecte beneficiós de tots
dos compostos, les Fumarate-derivedenzyme-triggered CO-releasingmolecules (FumET-CORMs).
En aquest estudi s'ha treballat amb una FumET-CORM anomenada Ango 351 (C14H12FeO7) i una
ET-CORM, Ango 447 (C11H10FeO5), ambdues capaces de produir CO (Fig.1). No obstant això, la
diferència més important entre les dues, és que, únicament l’Ango 351 pot d'alliberar alhora
monòxid de carboni i monometilfumarat. Això produirà una forta resposta cel·lular, amb efectes
antiinflamatoris, antioxidants i antiapoptótics, que podrien tenir efectes beneficiosos en moltes
condicionis pato fisiològiques. Ambdues substàncies químiques, tant la FumET-CORM com la ETCORM es van utilitzar en cèl·lules de rabdomiosarcoma humà A204 i cèl·lules de càncer de mama
MCF-7[18].

Figura 1. Exemple de FumET-CORMs Ango 351 i ET-CORMs Ango 447. Després d'activar-se
intracel·lularment les dues molècules alliberen CO. No obstant això, la diferència entre les dues
molècules és que Ango 351 allibera simultàniament CO i dimetilfumarat cosa que produeix un
efecte sinèrgic capaç de produir una forta resposta cel·lular.
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Tant el monòxid de carboni com el monometilfumarat poden provocar que les cèl·lules entrin en un
estat de senescència cel·lular, un mecanisme d'envelliment cel·lular que condueix a una detenció
irreversible del creixement. Aquest procés pot actuar com a supressor de tumors, ja que les
cèl·lules entren en un estat on es deté el creixement cel·lular amb la finalitat d'evitar que les
cèl·lules danyades proliferin indefinidament. A més, pot estar associat amb una sèrie de condicions
fisiològiques i pato fisiològiques tals com l’envelliment, malalties relacionades amb l'edat,
l’homeòstasi de teixits i la embriogènesis[19-23].

2

OBJECTIUS

L'objectiu principal d'aquest projecte és determinar si tant les Fumarate-derivedenzyme-triggered
CO-releasingmolecules (Ango 351) i les Enzyme-triggered CO-releasingmolecules (Ango 447)
poden produir un efecte en la proliferació normal de les línies tumorals de rabdomiosarcoma A204 i
càncer de mama MCF-7. Per a això, inicialment vàrem fer cultius que ens servirien de control per a
futurs experiments amb la finalitat d'observar el tipus de creixement característic d'ambdues línies
cel·lulars. A més es van analitzar els efectes d'aquestes substàncies químiques en la proliferació
cel·lular realitzant l’In vitro growth arrest assays.

3

METODOLOGIA

En aquest projecte les cèl·lules van ser cultivades en diferents plats de cultiu de 6 pous o en
flascons T175 amb mitjà de cultiu RPMI 1640 seguint el sistema establert per Braumüller et al.
[18]

.Les cèl·lules es mantenien en flascons T175 amb, únicament, completemedium (medi de cultiu)

i s'anaven sembrant en els diferents plats de cultiu. Passat un període de temps i tenint en compte
el nivell de confluència de les cèl·lules (aproximadament un 80-90%) sobre la superfície, el medi
era descartat. Seguidament, es procedia a rentar les cèl·lules amb PBS durant 30 segons en els
plats de cultiu de 6 pous i 5 min en els flascons T175 per acabar de treure tot el sèrum.
A continuació, s'afegia una quantitat determinada de Trypsin-EDTA per aconseguir desenganxar
les cèl·lules dels flascons (0,5 ml per als plats de 6 pous i 5 ml per als flascons T175) i s'incubaven
durant 5 minuts. Per parar la reacció s'agregava RMPI completemedium i tot el contingut es
centrifugava en falcons a 1.500 rpm durant 5 min. Un cop havia transcorregut aquest temps, el
pellet era resuspès entre 1-4 ml de medi, tenint en compte la quantitat observable d’aquest, i es
passava a recomptar el número de cèl·lules vives mitjançant una tinció de Trypan Blue utilitzant
una càmera Neubauer.
Acabat aquest pas es calculava el volum adequat de suspensió cel·lular. Aquest volum s'afegia
juntament amb un volum de medi determinat per la mesura del flascó/plat utilitzat: 2 ml en les
plaques de cultiu de 6 pous i 20 ml en els flascons T175.
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En cas que s'hagués d'utilitzar una quantitat de cèl·lules concretes per un experiment, es
determinava el nombre de cèl·lules viables utilitzant la tinció amb Trypan Blue esmentada
anteriorment afegint el volum adequat de suspensió cel·lular calculat a un volum de mitjà, tenint en
compte el flascó o plat de cultiu necessari.
En el nostre projecte vàrem realitzar experiments d’In vitro Growth Arrest per estudiar la proliferació
de les cèl·lules en determinades condicions i determinar si les cèl·lules entraven en un estat de
detenció permanent del creixement fins i tot després de la retirada del tractament. Utilitzant un
sistema establert per Braumüller et al., les cèl·lules es sembraven amb una densitat de 100.000
cèl·lules/pou en completemedium RPMI 1640, en plaques de cultiu de 6 pous i durant 48 hores
(passage 0). Un cop transcorregut aquest temps, es retirava el medi i es cultivaven les plaques
amb medi control o es tractaven amb Ango 351 o Ango 447 durant 48 hores més, anomenant
aquest pas passage 1. Per al tractament de les cèl·lules, es van usar solucions stock a 10 mM
d’Ango 351 i Ango 447. Les concentracions descrites es van aconseguir dissolent les solucionis
stock en completemedium. Seguidament, es procedia al recompte cel·lular mitjançant la tinció de
Trypan Blue usant una càmera Neubauer. Finalment, les cèl·lules es tornaven a cultivar de nou en
una placa de 6 pous a la mateixa densitat que anteriorment, denominant a aquest punt passage 2.

4

RESULTATS

4.1 Efecte produït per les substàncies a una concentració de 25mM en les
línies cel·lulars A204 i MCF-7
Es van cultivar les cèl·lules en plats de 6 pous durant 48 hores en medi de cultiu. Transcorregut
aquest temps, tres pous de cada placa es van tractar amb Ango 351 o Ango 447 y els altres tres
amb completemedium per utilitzar-ho com a control (Fig.2). Una vegada incubades es va passar a
calcular el total de les cèl·lules dels tres pous corresponents al tractament o als controls en els
diferents passages i la desviació estàndard d'aquestes.

Figura 2.
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(A) Esquema explicatiu del procés de cultiu cel·lular que es va seguir durant l'elaboració de la
tècnica In vitro Growth Arrest. A partir del flascó T175 on es mantenen les cèl·lules, es sembren
100.000 cèl·lules en cada pou en plaques de cultiu de sis pous. Transcorregudes 48 hores es
tracten les cèl·lules i s'incuben durant 48h. Finalment, es realitza un últim recompte un cop
transcorregudes altres 48 h.
(B) Exemple de distribució del tractament en una placa de cultiu de 6 pous. A la zona verda les
cèl·lules seran tractades amb les substàncies químiques mentre que la zona blava s'usarà com a
control afegint solament medi de cultiu.
En el cas de les cèl·lules A204 es va observar que després de tractar-les, moment corresponent al
passage 1, la viabilitat cel·lular d'aquestes era pràcticament nul·la en tots els casos. Tot i així,
després de la retirada del tractament, en el passage 2, la proliferació cel·lular incrementava en tots
els casos i era més notòria (Fig. 3). Comparant les cèl·lules tractades amb Ango 351 amb el seu
control, destaquem que, mentre les cèl·lules incubades amb medi de cultiu proliferaven més i amb
més rapidesa de manera exponencial, les cèl·lules tractades tenien un creixement més lent. De la
mateixa manera, en les cèl·lules incubades amb Ango 447 observem com el seu medi control
presentava una pendent de la recta molt major a la de les cèl·lules tractades.

Figura 3. Canvi en el creixement cel·lular en la línia cel·lular A204 tractada amb 25 mM de
substància Ango 351 i Ango 447. L'eix x mostra el passage en el qual es va fer el recompte
cel·lular i l'eix y el nombre de cèl·lules vives comptades. MC es refereix a les cèl·lules cultivades
amb medi control i treatment a aquelles tractades amb alguna de les substàncies químiques. El
nombre de cèl·lules es va determinar mitjançant una tinció Trypan Blue on es mostra el nombre
total de cèl·lules vives calculades en els tres pous tractats en les mateixes condicions (n = 3). El
gràfic mostra la mitjana ± SEM (n = 3). * P <0,05 es va considerar significatiu en comparació amb el
control.
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A la línia cel·lular MCF-7 es va observar que, com anteriorment, en el cas de les cèl·lules tractades
amb la substància FumET-CORM, el creixement cel·lular després del tractament no era molt elevat
comparat al nombre trobat inicialment. Després de la retirada d’aquest, el creixement augmentava
en els dos casos, però en aquelles cèl·lules tractades amb la substància era molt menor que en el
cas del seu respectiu control (Fig. 4). Contràriament, en el cas de la substància Ango 447, es va
destacar que en el passage 2 la quantitat de cèl·lules tractades era més elevada que el seu control,
a diferència de l'esperat i observat en els altres casos.

Figura 4. Canvi en el creixement cel·lular en la línia cel·lular MCF-7 tractada amb 25 mM de
substància Ango 351 i Ango 447. L'eix x mostra el passage en el qual es va fer el recompte
cel·lular i l'eix y el nombre de cèl·lules vives comptades. MC es refereix a les cèl·lules cultivades
amb medi control i treatment a aquelles tractades amb alguna de les substàncies químiques. El
nombre de cèl·lules es va determinar mitjançant una tinció Trypan Blue on es mostra el nombre
total de cèl·lules vives calculades en els tres pous tractats en les mateixes condicions (n = 3). El
gràfic mostra la mitjana ± SEM (n = 3). * P <0,05 es va considerar significatiu en comparació amb el
control.

5

CONCLUSIONS

Amb aquest experiment es pretenia demostrar si en tractar les cèl·lules amb les substàncies
químiques es veia afectada la seva proliferació i el tipus d'efecte que tenien. Com s'ha explicat
anteriorment, en la majoria de casos aquelles cèl·lules incubades amb Ango 351 o Ango 447
mostren una inhibició del seu creixement al tractar-les. Tot i així, en retirar aquesta substància
química i afegir medi de cultiu, aquesta inhibició desapareix en major o menor mesura i les cèl·lules
presenten un tipus de creixement lineal, fins i tot en algun cas exponencial.
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Aquest tipus de creixement exponencial després de la retirada d'una substància és característic
dels casos en què es dóna una inhibició del creixement degut a la incorporació d’un tractament.
D'altra banda, també es van observar casos en els quals aquest creixement no seguia un patró
exponencial sinó que el pendent de la línia era menys elevat, on les cèl·lules seguien un
creixement més continu. Aquest tipus de gràfic correspon a un cultiu cel·lular en el qual es produeix
senescència, ja que les cèl·lules després del tractament no creixen al ritme habitual sinó que
proliferen més lentament.
Sorprenentment, trobem un cas en el qual les cèl·lules tractades creixien molt més que el seu
respectiu control. Aquest resultat era contrari a la nostra hipòtesi inicial on crèiem que les nostres
substàncies produirien un efecte en la proliferació sent aquest menor en les cèl·lules no tractades
amb cap substància. Aquest creixement potser va ser fruit d'una contaminació de la placa o d’un
tractament mal administrat en les cèl·lules, ja que va ser un cas aïllat que no es va repetir en més
ocasions.
En conclusió, podem afirmar que el tractament amb Ango 351 o Ango 447 produeix un efecte en la
proliferació cel·lular, causant la inhibició del creixement cel·lular després d'administrar el
tractament. S'ha demostrat que la senescència pot usar-se com una teràpia contra el càncer ja que
es considera un procés irreversible de detenció del cicle cel·lular i podria actuar com a teràpia
tumoral a causa de la seva capacitat de reduir la progressió tumoral. Per aquest motiu, els resultats
d'aquest estudi tenen una sèrie d'implicacions importants per a la pràctica futura. Una aplicació de
les substàncies estudiades podria ser la possibilitat d'utilitzar les FumET-COMRs com a teràpia
alternativa no destructiva contra el càncer. Ango 351 o altres substàncies estructuralment similars
podrien produir un major efecte i també ser menys perjudicials, ja que les concentracions
necessàries per induir un efecte podrien ser més baixes que altres ET-CORM.
No obstant això, cap d'aquestes noves teràpies s'han utilitzat en la pràctica clínica. Per aquesta
raó, l'estudi s’ha de repetir utilitzant animals d'experimentació per veure l'efecte de les substàncies
terapèutiques in vivo i observar-ne les possibles conseqüències. Aquestes noves teràpies poden
tenir gran rellevància en futurs tractaments contra el càncer i podrien reemplaçar les teràpies
citotòxiques utilitzades actualment.
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Relació de l'estructura dels enzims i la seva activitat
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Resum
L'activitat d'un enzim pot variar depenent de la temperatura, el medi químic o la concentració del
substrat, però si portem l'enzim a condicions extremes aquest deixa de fer la seva funció, ja no té
activitat. Això passa perquè l'enzim es desnaturalitza. Quan observem l'activitat de la lactasa
després de fer-la passar per un gel d'acrilamida es pot demostrar que al perdre la seva estructura
ja no té activitat i no catalitza la lactosa.
Paraules clau: enzim, activitat enzimàtica, desnaturalització.

Relationship between the structure of enzimes and their activity
Maria Sàez Palma
masapa712000@gmail.com

Abstract
The activity of an enzyme may vary depending on the temperature, the chemical environment or the
concentration of the substrate. Hoever, if the enzyme is taken to more extreme conditions
(temperature, chemicals), it eventually stops performing its function. This happens when the
enzyme is denatured. If we observe the activity of lactase after passing it through an acrylamide gel,
we can state that one the enzyme loses its structure, it no longer has any activity, and consequently
lactose is not catalsed.
Key words: enzyme, enzimatic activity, denaturalization.

1

INTRODUCCIÓ

Els enzims són molècules catalitzadores que fan que les reaccions químiques dels organismes
siguin lo suficientment ràpides o fins i tot que es duguin a terme, per això són essencials per la
vida.
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En una reacció química tenim dues parts, abans de que es doni la reacció trobem els diferents
reactius que al unir-se amb l'enzim anomenem substrats i un cop ha finalitzat la reacció els
productes.
El primer cop que es van descriure els enzims va ser al segle XVIII en uns estudis sobre la digestió
de la carn. Al 1897 Eduard Buchner va demostrar que aquestes molècules no necessitaven
cèl·lules vives per a dur a terme les reaccions químiques. Després d'aquest descobriment
Frederick W. Kühne va anomenar aquestes molècules com a enzims.
Un dels estudis més importants dels enzims va fer-lo James Sumner al 1926 quan va aïllar i
cristal·litzar la ureasa. Amb aquest experiment va observar que els cristalls d'ureasa només
contenien proteïnes i va postular que tots els enzims són proteïnes. Aquesta afirmació va ser molt
discutida fins que John Northrop i Moses Kunitz van obtenir els mateixos resultats de la
cristal·lització d'altres enzims i així va quedar confirmat que tots els enzims són proteïnes. [1] [2] [3]

2

ACTIVITAT ENZIMÀTICA

L'activitat dels enzims varia segons el medi químic, la temperatura i la concentració dels substrat.
Cada enzim té un pH i una temperatura òptims on l'activitat enzimàtica és màxima. Els enzims
tenen dos límits de pH, si passen un d'aquests límits l'enzim es desnaturalitza i deixa d'actuar. Si la
temperatura a la que es troba un enzim augmenta, aquest es desnaturalitza i com que hi ha menys
enzims treballant, hi ha menys activitat, si la temperatura no disminueix al final totes les molècules
enzimàtiques moren i la reacció ja no és dóna.
La concentració de substrat també influeix en l'activitat ja que com més enzim tinguem, hi haurà
més activitat. Hi ha molècules que poden afectar l'activitat dels enzims. Els inhibidors redueixen
l'activitat enzimàtica, mentre que els activadors l'augmenten.
Un enzim també es pot desnaturalitzar al passar per un gel d'acrilamida, ja que perdrà la seva
estructura

3

LACTASA

L'enzim que s'ha utilitzat per als experiments és la lactasa. El seu nom sistemàtic és 3.2.1.23.
La lactasa pertany al grup de les hidrolases i té com a funció catalitzar la reacció que converteix la
lactosa en glucosa i galactosa, de manera que puguin ser absorbits pel nostre organisme.
La temperatura idònia per a l'activitat de la lactasa humana es de 37º i un pH de 6. En aquestes
condicions l'enzim té una activitat màxima.
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La lactasa és un enzim produït a l'intestí prim que se sintetitza durant la infància de tots els
mamífers. Alguns microorganismes com els bacteris làctics també produeixen lactasa. Hi ha teories
de que la secreció de la lactasa humana en etapa adulta és una adaptació evolutiva en les
poblacions que han seguit consumit llet passada la infància.
La intolerància a la lactosa sorgeix quan hi ha manca de lactasa a l'intestí prim i no es pot
descompondre tota la que s'ha consumit. Aleshores la lactosa passa al intestí gros provocant
molèsties digestives. Una manera de tractar la intolerància a la lactosa és mitjançant suplements
de lactasa que s'han de prendre de manera proporcional a la quantitat de lactosa que es
consumirà. La lactasa utilitzada en els experiments s'ha obtingut de suplements de la marca Nutire
Forte Caps per a gent intolerant a la lactosa. [4][5]

4

MATERIAL
•

retolador

•

tubs eppendorfs

•

cubetes

•

vas de precipitats

•

falcons de 15 mL i de 50 mL

•

agitador magnètic i iman

•

incubadora

•

calefactor

•

espectrofotòmetre

•

pipetes:

•

◦

p20 per volums de 2 a 20µlp200

◦

per volums de 20 a 200µl p1000

◦

per volums de 100 a 1000µl.

Puntes:
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5

EXPERIMENTACIÓ

Primer cal preparar un gel d'acrilamida i fer-hi passar la lactasa. Després s'ha de retallar una de les
bandes de lactasa del gel i netejar-la amb aigua destil·lada. La deixem reposar dues hores en una
solució de Tris Hcl 100mM a pH 8, i 0,1 SDS.
Per poder observar si l'enzim té activitat enzimàtica ens hem d'assegurar que la mostra contingui
proteïna. Això ho comprovem utilitzant la proteïna BSA com a marcador.

A la taula es pot observar com les mostres de lactasa si que tenen proteïna. Contenen menys d'un
0,1 de concentració perquè la seva absorbància és menor a la de la BSA.
Quan ens hem assegurat que té proteïna, afegim lactosa a les mostres de lactasa i ho deixem
reposar durant 30 minuts aproximadament. Passat el temps de repòs, s'ha d'afegir el reactiu de
glucosa i posar les mostres a l'espectrofotòmetre. Això ens permetrà determinar si en les mostres
la lactasa ha catalitzat la lactosa i com a conseqüència si hi ha glucosa o no.
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Els resultats d'absorbància, al ser negatius ens mostren que la lactasa no té activitat enzimàtica,
per això no trobem glucosa a les mostres.

6

CONCLUSIONS

La lactasa perd la seva estructura al passar pel gel d'acrilamida i deixa de tenir activitat enzimàtica.
Això ens demostra la importància de l'estructura dels enzims, ja que si es desnaturalitzen no fan la
seva funció.

7
[1]
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POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) TECHNIQUE:
PHYSICAL PRINCIPLES
Onofre Munar Rubert
nmunar96@gmail.com

Abstract
Positron Emission Tomography (PET) is a sophisticated technique which is used in nuclear
medicine to image, through atomic radiation, metabolic processes in the human body. Being a noninvasive technique makes it a perfect method for clinical diagnosis. It is based on the use of
radiotracers which can be detected in vivo, thanks to its harmless radiation. These characteristics
make it an appropriate technique in several fields, such as imaging the biodistribution of a drug,
imaging an organ or even detecting cancer.

Key Words: Positron Emission Tomography, radiotracer, Nuclear Medicine, radiation.

TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE POSITRONS: PRINCIPIS FÍSICS
Onofre Munar Rubert
nmunar96@gmail.com

Resum
La tomografia per emissió de positrons (PET) és una sofisticada tècnica emprada en medicina
nuclear per, a través de radioactivitat, definir processos metabòlics en el cos humà. El fet de ser
una tècnica no invasiva, ho fa molt adient com a tècnica de diagnosi clínic. Està basada en l’ús de
radiomarcadors que poden ser detectats in vivo gràcies a l’emissió de radiació no nociva. Aquestes
característiques, ho fan una tècnica adient per ser usada en diversos camps com veure la
biodistribució i cinètica que té un fàrmac, com a tècnica de imatge d’òrgans o inclús detectar el
càncer.
Paraules clau: Tomografia per emissió de positrons, radiomarcador, medicina nuclear, radiació
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1

INTRODUCTION

Positron emission tomography (PET) is a nuclear imaging technique that is based on the use of
radionuclides which emit positrons by β decay, and the subsequent detection of those positrons by
the emission of γ rays. These rays are then able to construct an image by computer analysis. The
radiotracer usually used in PET is fludeoxglucose (FDG), which is marked with

18

F. However, there

are several research groups currently investigating the development of new radiotracers. The
detection in vivo, makes this technique appropriate in several fields of study, especially those in
nuclear medicine. It is used in different fields of diagnosis such as oncology, neuroimaging,
cardiology or even pharmacokinetics. It is also a very useful method in pre-clinical studies using
animals as it allows repeated investigations on the same subjects. Moreover, being a non-invasive
technique, the number of animals required for a given study is hereby reduced.
History
The first tomograph PET was designed by James Robertson and his associates in 1961 and was
introduced in clinical diagnosis in the late 1970s. But the concept of emission and transmission
tomography had already been introduced by David E.Kuhl, Chapman and Edwards in the late
1950s. Nevertheless, hospitals nowadays use a CT6-PET. This tomograph was not introduced in
hospitals until this century. It was not until 1998, when D. Townsend introduced the first tomograph
CT-PET, in the Medical Centre of the University of Pittsburg. The motivation to develop this
technique came from the desire to blend the images from PET and CAT in the same tomograph, so
it consists of a design of equipment that is able to work simultaneously with CAT and PET in
tandem.

2

PHYSICAL PRINCIPLES

2.1 Atomic disintegration
It is known that unstable atoms can reach more stable states (Valley of stability7) equalizing the
number of protons and neutrons through radiation. Radiation consists of the spontaneous emission
of nuclear atomic particles with the subsequent energy dissipation.

6

computerized axial tomography: it is another imaging technique which uses X rays with the aim to
produce cross-sectional images of specific areas of a scanned object.

7

It is the most stable form of an atomic nuclei, where the binding forces existing between protons
and neutrons are higher than the repulsion forces. Most stable nuclides have roughly the same
number of protons and neutrons.
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According to the type of particle emitted and its penetration capacity (which is determined by its
energy) three types of decay can be defined (Figure 1):

•

α decay: it consists of the emission of helium nuclei (

2+

). It is a low energy form of

disintegration and it is typically emitted from high Z-number atoms such as Uranium 238. It
is not used in Nuclear medicine
•

β decay: the nuclei emits a β particle, as a result of the mutation of a neutron or proton, so
the atomic number of the atom changes a unit, but it does not affect the mass number.
There are two types of β decay depending on the β particle emitted:
o

β- radiation: a neutron becomes a proton with the emission of an electron (βparticle) and an antineutrino: n→ p+ + e- +

o

β+ radiation: a proton becomes a neutron with the emission of a positron8 (β+
particle) and an electric neutrino: p+ → n + e+ +

is the radiation emitted by the

radiotracers used in PET.
•

γ decay: it frequently accompanies nuclear reactions of all types. It occurs when a nucleus
changes from a higher energy state to a lower energy state. In this case, there is no
emission of a mass particle, due to the fact that γ rays only consist of electromagnetic
radiation (photons). The emitted photon has a well-defined energy after decay. However, γ
rays can also come from other sub-atomic processes such as electron-positron

annihilation, and that is what occurs in PET.
8

Positron or antielectron is the antiparticle or the antimatter counterpart of the electron. It has an
electric charge of +1 e.
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3

BASES OF THE TECHNIQUE

3.1 Radiotracers
They consist of a ligand with a radioisotope which disintegrates by β+ decay, with the aim of emitting
positrons. The ligand is a chemical compound that interacts with the body, so if its location is
known, it can offer us valuable information. The atoms more commonly used as radioisotopes are:
•

Radiohalogens: especially
and

•

18

F, usually bound to glucose: fludeoxyglucose. Also

76

Br,

124

I

122

I.

Bioelements:

11

C to trace organic reactions such as decarboxilations (Tedroff J, 1992),

15

O

or 13N.
•

Metals:

60

Cu,

45

Ti,

89

Zr or

94m

Tc. For example

89

Zr, has been used to label transferrin and

detect in situ development of prostate cancer in mice (Jason P Holland, 2012)
These radionuclides are produced in cyclotrons through different processes such as bombarding it
with noble gases or protons. As radioactive elements tend to have a very short half-life, they have
to be used quickly, so cyclotrons are located in the same hospitals very often.
It is known that labelling in different positions in the molecule may give additional information,
allowing us to obtain different tissue kinetics as an example (Tedroff J, 1992).

3.2 Positron-electron annihilation
The radioactive atoms of the radiotracer are constantly disintegrating and consequently emitting
positrons. These positrons travel a finite and undetermined distance (in the order of mm) while they
lose kinetic energy, until they become annihilated with an electron of the body (Image 2).

Image 2: Emission and annihilation of a positron from a fluorine-18
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This distance has little effect on the accuracy of the scan. The positron will combine with its
antiparticle (electron) when both are essentially at rest. As a result of annihilation, electromagnetic
radiation is given off as γ rays. Two photons of 0’511 MeV (the rest-mass equivalent of each
particle, see sub-section: calculus of rest-mas energy of an electron) are emitted at 180º from each
other to conserve momentum (which is close to 0) and energy. Those photons may interfere with
the body, as they are high-energy radiation, however they are low-energy γ-rays and its effects on
the body are low, so PET is a harmless technique.

Calculus of rest-mass energy of an electron
Thanks to Einstein’s Special Theory of Relativity, the total energy of electron can be measured:
namely, the rest-mass equivalent energy of a particle, which is the energy that would be liberated if
all of the mass were to be converted into energy. So, for an electron, which has a rest mass of
9’11x10-31 kg, the amount of energy would

=

3.3 Radiation Detection
Radiation detectors convert the deposited energy into a measurable electrical signal. Several
thousand detectors are arranged in a ring to measure γ rays. Detectors are based on the
scintillation process. When the γ rays reach the scanner, they collide with the scintillator that can be
either inorganic (crystal scintillators) or organic (polymer scintillators).

Figure 3: detection of γ-rays and trace of LOR
As a high energy photon from annihilation passes through the scintillator, it interacts with an
electron in one of the atoms of the crystal, energising it according to the photoelectric effect.
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This excited electron (known as a photo-electron) moves through the scintillator, exciting many
other electrons in the process and causing them to ‘jump’ energy levels. When these electrons
return to their ground state, they re-emit the absorbed energy as even more photons. The photons
produced by the scintillator are then converted into an electrical signal by the photomultiplier tube,
which is processed by a computer in order to create an image. The scanner is based on a
coincidence detection system: owing to all annihilation gamma quanta are emitted 180º apart, a
recorded coincidence indicates an annihilation occurred somewhere along the line connecting the 2
detectors (Fig 3): Line of response (LOR).
This system allows to differentiate between true coincidence and other types of coincidence such
as random coincidence (generated by two gamma quanta originating from two separate
annihilations).
Then, an electric signal is generated and a computer constructs an image (Figure 4).

Image 4: Image showing a PET scan, a CT scan, and a PET/CT scan from left to right. The orange
and green areas represent high concentrations of the tracer.

4

APPLICATIONS

PET has various applications in nuclear medicine, some of them are:
•

Cardiology: myocardial viability atherosclerosis can be detected

•

Oncology: The use of FDG allows to detect the most consumers tissues of glucose, which
is a clear sign of cancer. As a result, this method can be used for diagnosis and monitoring
the treatment of cancer.
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•

Neurology: PET neuroimaging is based on an assumption that areas of high radioactivity
are associated with brain activity.

•

What is actually measured indirectly is the flow of blood to different parts of the brain, which
is, in general, believed to be correlated, and has been measured using the tracer oxygen15. It can be applied in psychiatry, neuropsychology and surgery.

PET is also applied in cell biology and pharmacokinetics, because it can help to detect changes in
signal transduction pathways in response to disease progression and allows one to map the density
and spatial distribution of a target (Jason P. Holland, 2012).

5

CONCLUSIONS

The combination of this century’s atomic investigations have allowed a powerful technique to be
designed which is based on non-hazardous atomic radiation and used in nuclear medicine.
The requirement of an on-site cyclotron to produce radioisotopes and facilities to incorporate them
into biological molecules means that PET is incredibly expensive. The poor resolution of PET also
means that irregularities of less than 1mm are not usually detected; although this shortcoming is
lessened by the development of PET/CT. PET’s greatest strength lies in its versatility. There are
many different tracers that can be used in order to measure a range of activity such as blood flow,
oxygen usage, tissue pH, and cell metabolism.
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POSSIBILITATS EN EL MÓN DE LA QUÍMICA (POSSIBILITIES IN
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1

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

Grup BioPhysChem, Departament de Ciència de Materials i Química Física, Universitat de
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Resum
En les 6es JEQC, es van realitzar vàries sessions on s’explicaven les diferents etapes que hi ha
actualment en l’ensenyament de la Química, des del grau i la formació professional, passant pel
màster, doctorat i postdoctorat. Endemés, es van comentar les possibles experiències a l’estranger
mitjançant el programa Erasmus.
In the 6th JEQC, sessions were held where there was an explanation of the different stages that
currently exist in the teaching of Chemistry, from the bachelor’s degree and vocational training, to
the master’s degree, PhD and postdoc. In addition, the possible experiences abroad were
commented by means of the Erasmus Programme.
Paraules clau: grau, formació professional, programa Erasmus, màster, doctorat, postdoctorat
Keywords: bachelor’s degree, vocational education, Erasmus Programme, master’s degree, PhD,
postdoc

GRAU
En la sessió sobre el grau de Química es comentà l’evolució que té lloc en l’ensenyament de la
Química des del batxillerat fins el grau. És interessant veure com es transforma l’ensenyament,
primer des d’una visió més simple per adaptar-la al coneixement dels estudiants de batxillerat que
no disposen del bagatge necessari per entendre els fenòmens químics més difícils de ser estudiats
i entesos, fins al coneixement específic i tècnic que s’ensenya en el grau.
Tanmateix, com que molts estudiants que cursen el batxillerat científic o tecnològic no
s’especialitzaran en cap de les branques de la Química, no es pot fer una sobrecàrrega tècnica de
conceptes químics sobre ells, ja que no els serà de cap utilitat en el futur.
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Cal remarcar que, malgrat que no s’hi dediquin, és molt necessari que els estudiants disposin d’uns
conceptes bàsics en Química, ja que aquesta és present en tots els processos que tenen lloc avui
en dia, ja siguin a nivell de recerca, industrial, biològic, etc.
En relació a l’evolució de l’ensenyament, es pogué veure com a batxillerat s’ensenyen els principis
quimicofísics més fonamentals: la taula periòdica, la formulació de compostos, la termodinàmica
més bàsica, les reaccions àcid-base i l’equilibri químic entre molts altres conceptes amb els quals
s’inicia la formació en Química dels estudiants de batxillerat. També s’explicà l’esdeveniment
anomenat Olimpíades Químiques, on els estudiants de batxillerat amb més bones qualificacions es
presenten a uns exàmens sobre Química, primer a nivell català i, posteriorment, a nivell estatal.
Amb aquests exàmens es poden trobar estudiants que poden ser potencials promeses del món de
la Química, tot i que cal remarcar que també poden haver-hi alumnes brillants que no s’hi presentin
o que no mostrin les qualificacions més altes en aquests esdeveniments.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
En aquesta sessió s’explicà el rol important que mostra la formació professional. És prou important
adonar-se que, dins del món de la Química, no és sempre necessari que les persones que s’hi
vulguin dedicar cursin el grau o posteriors etapes universitàries, sinó que també es pot recórrer a la
formació professional.
Generalment, hi ha una visió negativa de la formació professional, ja que hi ha tendència a pensar
que aquesta formació no està ben vist a nivell social o professional. La realitat és, ans al contrari,
ben lluny d’aquesta asseveració. La formació professional serveix perquè els estudiants es formin
en un ofici combinant teoria i pràctica, part d’aquesta última duent-se a terme en empreses
acreditades. La formació professional nasqué per encabir els coneixements en feines on
l’aprenentatge es fa directament en el lloc de treball, tal com es feia en l’edat mitjana, i n’és un bon
exemple els artesans que pertanyien als gremis. Avui en dia, mitjançant la formació professional,
moltes persones adquireixen uns coneixements molts sòlids que els permet dur a terme les seves
tasques laborals amb extrema destresa i, com a conseqüència d’això, els permet millorar
professionalment de forma gradual, resultant en una carrera exitosa.

ERASMUS
La sessió Erasmus permeté veure els assistents les possibilitats per realitzar estances a l’estranger
durant la realització del grau en Química, tot i que cal remarcar que aquest programa no està pas
limitat a la Química, sinó que s’hi pot accedir des de qualsevol grau universitari, ja que es promou
l’intercanvi d’estudiants.
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La gran avantatge d’aquest programa és que permet als estudiants veure com altres països
expliquen la Química, permetent aprendre nous coneixements i tenir noves experiències
científiques enriquidores.

MÀSTER
Els màsters en Química permeten aprofundir de forma més específica en els diferents temes
d’estudi que s’hi ofereixen. Poden emprar-se per endinsar-se tant en el món de la recerca
acadèmica com per enfocar-se a les aplicacions que es duen a terme en la món industrial de la
Química.
A la sessió es van explicar les diferents maneres per obtenir beques de cara a poder cursar un
màster. Les beques són fonamentals per les persones que no tenen els recursos econòmics
necessaris per a poder entrar en el màster que desitja realitzar. Concretament, les formes
d’aconseguir suport econòmic són la beca general i de mobilitat, beques de col·laboració amb
departaments o ofertes de col·laboració amb instituts de recerca o empeses. Per la primera és
necessari que les qualificacions en el grau siguin altes i depèn també de la renda familiar, mentre
que la segona implica notes molt altes, tenen una remuneració i cal col·laborar amb els
departaments de les universitats.

DOCTORAT
Un cop s’acaba el màster, els estudiants tenen dues opcions: desconnectar del món acadèmic,
virant d’aquesta manera cap al món de l’empresa, o seguir en el món acadèmic mitjançant la
realització d’una tesi doctoral.
Molt resumidament, una tesi doctoral és un treball escrit on hi queda plasmat tot un procés de
recerca previ amb les seves conclusions, bibliografia i les línies d’avenç suggerides. De la mateixa
manera que en el cas del doctorat, hi ha la possibilitat de demanar beques per poder tenir el suport
econòmic necessari per poder realitzar el doctorat. Les beques que es poden demanar són, a nivell
de tot l’estat, la FPU (beca de Formació del Professorat Universitari) i la FPI (beca de Formació del
Personal Investigador); a nivell català, la Generalitat llença les beques FI (Ajuts per a la
contractació de personal investigador novell) i, finalment, cada universitat disposa de beques
pròpies. Generalment, les beques tenen una durada d’entre tres i quatre anys i els beneficiaris
tenen tasques docents a realitzar.
És important mencionar que existeix una opció a mig camí entre el món industrial i l’acadèmic que
és cursar un doctorat industrial.
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Consisteix en un projecte que es realitza a cavall entre una universitat i una empresa, sent
l’objectiu final el d’obtenir resultats per les empreses i que aquestes puguin obtenir-ne un profit.
També és possible realitzar estances temporals a l’estranger mentre es fa un doctorat.

POSTDOCTORAT
La última sessió de les 6es JEQC es van enfocar a explicacions sobre què es pot fer un cop
s’acaba el doctorat. Igual que quan s’acaba el màster, un cop s’acaba el doctorat hom ha de triar
entre realitzar l’anomenat postdoctorat, o postdoc, o abandonar el món acadèmic, aquest fet
esdevenint cada cop més irreversible, ja que un cop s’abandona un dels mons, retornar a l’altre és
més dificultós.
El postdoc serveix perquè un doctor tingui més autonomia dins el món de la recerca, segueix tenint
un mentor que l’aconsella, però el postdoc pot dirigir estudiants de doctorat, màster o els qui
realitzen el treball final de grau.
Igual que el doctorat, el postdoctorat es pot realitzar o en el món acadèmic o en el món industrial,
aquest últim enfocat sobretot en els departaments de R&D, mentre que el primer és indicat per les
persones que vulguin ser professors d’universitat o investigadors d’instituts de recerca.
Pel cas del món acadèmic, generalment el postdoctorat o una part d’ell, es pot dur a terme a
l’estranger, ja que d’aquesta manera els postdocs poden ampliar la seva xarxa de contactes de
cara a poder millorar el seu perfil professional.
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LA TEORIA DEL FOC: ENTENDRE I ENSENYAR UNA REACCIÓ DE
COMBUSTIÓ
Raimon Terricabres Polo
Estudiant Grau de Química, Universitat de Barcelona
raimonterri79@gmail.com

Resum
Hi ha ben poques reaccions químiques que siguin tan emblemàtiques i fascinants com el foc.
Aprofitant aquesta màgia com a fil conductor es pot ensenyar química a nivells bàsics i avançats.
Ja sigui a través de l’explicació teòrica o de les experiències pràctiques, la teoria del foc ens permet
saber com neix i com s’apaga. D’aquesta manera s’apropa a l’aula conceptes tan rellevants com
foc, combustió i extintor, els quals són molt importants a la vida quotidiana.
Paraules clau: Triangle de foc, combustió, extintors, espelmes

FIRE THEORY: HOW TO UNDERSTAND AND TEACH
COMBUSTION REACTIONS
Raimon Terricabres Polo
Chemistry Degree student, University of Barcelona
raimonterri79@gmail.com

Abstract
Fire is one of the most amazing and fascinating chemical reactions. Their magic can be used as
common thread to teach chemistry at basic or advanced levels. Through theory or practical
experiences, fire theory allows as to understand how does it ignite and how to extinguish it. By this
way, relevant concepts like fire, combustion and fire extinguisher are brought closer to classroom,
as they really are important in daily life.
Key words: Fire triangle, combustion, fire extinguishers, candle
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1

INTRODUCCIÓ

El foc sempre ha estat font d’inspiració i fascinació. Quantes vegades hem perdut la mirada en una
llar de foc crepitant? Ens ha permès escalfar-nos, cuinar, fondre metalls, il·luminar i moltíssimes
coses més. D’altra banda, també ha portat desgràcies degut a incendis domèstics, forestals i
explosions. Davant d’un fenomen tan dual com aquest és més important que mai entendre’l,
comprendre’l i així poder-lo predir.
Aprofitant aquesta fascinació que el caracteritza, es pot acostar la reacció de combustió (dins les
de reducció-oxidació) als estudiants de forma atractiva i engrescadora.

2

EL TRIANGLE DE FOC

Un foc s’entén com la reacció de combustió que emet calor a més de fum i/o flames. Es tracta
d’una subclasse de les reaccions de reducció-oxidació, aquelles en que un dels reactius es redueix
(agent oxidant) mentre un segon s’oxida (agent reductor). Així doncs, perquè tingui lloc un foc
caldrà, com a mínim, un reductor i un oxidant, per exemple fusta i oxigen de l’aire. Tot i això, bé
que existeixen arbres en presència de l’aire oi? Com és doncs que no cremen de forma
espontània?
La teoria del foc [1] ens explica que perquè tingui lloc una reacció de combustió calen tres punts
imprescindibles. Aquests punts representen cadascun dels vèrtexs o costats de l’anomenat
“triangle de foc”:

Figura 1: Esquema del triangle de foc. En aquest cas, fuel representa el combustible, oxygen el
comburent i heat l’energia d’activació.
El primer és el comburent o agent oxidant. Es tracta d’una substància que li sigui relativament
favorable reduir-se i, en conseqüència, oxidar-ne una altra. Típicament hi ha l’O2 de l’aire (en conté
un 21% v/v) que és l’agent oxidant present en les llars de foc, fogons de gas o incendis forestals.
En ser molt abundant el trobem a casi qualsevol incendi, però n’hi ha d’altres com ara NO2

(g),

(NH4)2Cr2O7 (s) o KMnO4 (s).
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En segon lloc trobem el combustible o agent reductor. Qualsevol substància que tingui tendència a
oxidar-se alliberant gas i calor pot actuar com a tal i n’hi ha de molts tipus diferents.
Precisament, els focs es classifiquen en funció del combustible que crema, com es veurà més
endavant, per tal d’optimitzar el mètode d’extinció.
Finalment, en tercer lloc trobem l’energia d’activació. És tracta de l’energia necessària perquè una
reacció s’iniciï. Aquesta pot tenir moltes formes, des d’una flama o guspira fins a l’electricitat
estàtica, un impacte mecànic, llum, etc. Sol ser l’explicació a les causes dels incendis, ja que al
nostre dia a dia hi ha combustibles i comburents permanentment en contacte. D’aquesta manera
s’entén el perquè hi ha arbres encara que la fusta i l’aire estiguin en contacte. Fins que no s’hi
acosta un llumí, s’escalfa amb un vidre o hi cau un llamp (que actuen com a energia d’activació) no
hi ha foc.
Així doncs coneixent aquest teoria s’entén com es pot crear i neix un foc.

2.1 Ampliació: Tetraedre de foc
Certament, per començar una reacció de combustió just es necessiten els tres elements esmentats
anteriorment. Però un cop iniciat el foc, un quart factor entra en joc: la reacció en cadena. Com s’ha
comentat, una característica dels focs és que desprenen molta calor. Un cop ha començat,
s’allibera energia, que retroalimenta la reacciona mantenint-la o fins i tot accelerant-la. Així doncs,
encara que no intervé en la iniciació, és un factor que cal tenir molt en compte a l’hora d’entendre
la propagació i extinció.

3

TIPUS DE FOC

Encara que estem acostumats a pensar en la crema de fusta quan ens parlen de foc, n’hi ha de
molt variats. Aquests es classifiquen en funció del tipus de combustible. Cadascun d’aquests focs
té unes característiques especials que s’han de tenir en compte a l’hora d’apagar-los.
· Focs de classe A: Són aquells en que el combustible es troba en estat sòlid. És el cas de la
fusta, els teixits, el carbó, la palla, la farina, etc... Són el tipus més comú de foc, poden produir fum,
flames i normalment brases. Un exemple és la combustió del carbonet en una barbacoa:

· Focs de classe B: Són aquells en que el combustible es troba en estat líquid o bé en estat sòlid
però que crema un cop fos.

Actes 6es JEQC Barcelona

ISBN: 978-84-946733-9-9

3 – 6 octubre 2017

250

És el cas del petroli, etanol, oli, pintures i l’asfalt, parafines, ceres, etc. Es caracteritzen per cremar
només a la superfície de contacte amb l’oxidant. Un exemple és la combustió de la gasolina:

· Focs de classe C: Són aquells en que el combustible es troba en estat gasos. És el cas del metà
(gas ciutat), propà, butà, hidrogen, etc. Un exemple és la reacció que té lloc en les piles de
combustible:

· Focs de classe D: Són aquells en que el combustible és un metall. És el cas de l’alumini, el sodi,
el magnesi, el potassi, el ferro, etc. Es caracteritzen per ser focs molt lluminosos. Degut a que són
substàncies molt reactives s’han d’apagar seguint una metodologia molt específica. Un exemple és
la combustió del magnesi en focs d’artifici:

4

COM S’EXTINGEIX UN FOC?

Com s’ha vist, un foc es basa en quatre punts, tres dels quals són imprescindibles per iniciar-se. En
el cas dels focs “bons” i favorables això és tot el que interessa. En canvi, si es tracta d’un foc
“dolent” interessarà més saber apagar-lo que encendre’l. Per a fer-ho, només caldrà tombar algun
d’aquests quatre puntals. Tots els mètodes d’extinció d’incendis [2], que son molts i molt diversos,
es poden englobar en l’atac sobre els següents quatre punts:
· Combustible: Si no hi ha combustible, no hi haurà foc. D’una manera més pràctica, es pot
entendre com que si el combustible no està en contacte amb el comburent no hi haurà foc. És per
això que s’usen substàncies absorbents (zeolites) o escumes per apagar focs de tipus B, separant
així els reactius entre ells. En el cas d’incendis forestals és la base d’un tallafocs, quan es crea una
zona al voltant de l’incendi que no conté combustible, evitant així que s’expandeixi. Una manera
d’apagar focs de tipus A és mullant el combustible de manera que no entri en contacte amb l’aire.
Mai, sota cap concepte, s’han d’apagar focs de tipus D amb ella ja que aquests metalls reaccionen
molt violentament amb l’aigua alliberant hidrogen i donant lloc a explosions.
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· Comburent: Si no hi ha comburent, no hi haurà foc. Com en el cas anterior, es pot entendre com
que si el comburent no està en contacte amb el combustible no hi haurà foc. En el cas concret dels
focs deguts a l’oxigen de l’aire, aquest objectiu s’aconsegueix desplaçant-lo del sistema. Introduint
gasos inerts com ara vapor d’aigua o diòxid de carboni es disminueix la presència de l’oxidant,
evitant així que avanci la reacció. D’altra banda, també es pot optar per aïllar el foc i deixar que
consumeixi tot el comburent. Tot i que és efectiu, pot ser perillós si s’acumulen vapors ja que el
sistema podria explotar.
· Reacció en cadena: Una etapa clau en l’extinció d’un incendi és evitar la propagació del foc. Per
això es necessiten substàncies que entorpeixin l’avanç de la reacció ja sigui perquè reaccionen
amb els intermedis o absorbeixen energia despresa per la reacció. És el cas del NaHCO3 o els
halons, substàncies clorofluoro carbonades que contraresten els radicals formats en una reacció de
combustió. Tot i que els halons són el sistema d’extinció d’incendis més efectiu que hi ha,
perjudiquen greument la capa d’ozó i han caigut en el desús.
· Energia d’activació: Com a darrer factor important en l’extinció d’incendis hi ha l’eliminació de
l’energia d’activació. Va lligat amb el que s’ha comentat en el punt anterior, però sense fixant-se en
la reacció que té lloc i els seus intermedis. Es tracta d’extreure energia, normalment en forma de
calor, d’un incendi. D’aquesta manera es refreda i la combustió s’afebleix i s’apaga. Per a fer-ho
s’utilitzen pols de sals que descomponen a altes temperatures de forma molt endotèrmica, com és
el cas del NaHCO3 o (NH4)3PO4 entre altres. El recurs més utilitzat en aquest aspecte és ruixar el
foc amb aigua polvoritzada, amb gotes de diàmetres inferiors als 0,7 mm. Aquesta mida és ideal
per aconseguir una òptima evaporació, la qual absorbeix molta calor (procés fortament
endotèrmic). A més, així s’allibera vapor d’aigua al medi que desplaça l’oxigen.

Figura 2: Assortit d’extintors, cadascun des quals amb components específics per actuar en
l’extinció. En el seu exterior s’indica sobre quins dels diferents tipus de foc es poden usar.
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Així doncs, treballant sobre aquests quatre punts és fàcil saber com es pot actuar i com no davant
d’un foc que es vulgui extingir. Com a cas pràctic, quina és la millor manera d’apagar una paella
amb oli encès? Doncs primer de tot cal apagar el foc i retirar la paella de la font de calor (eliminar
energia d’activació). Seguidament es pot tapar la paella amb una tapa o un drap humit per tal que
es consumeixi tot el comburent i s’apagui. No s’ha de llençar mai aigua directament sobre l’oli ja
que esquitxa violentament i pot escampar el foc i causar cremades. Ja per acabar fóra bo ventilar
l’habitació obrint portes i finestres per eliminar els vapors emanats.

5

DE LA LLAR DE FOC A L’AULA

El foc és un dels exemples més emblemàtics usats per explicar una reacció química. Per això és
molt útil a l’hora de divulgar la química, ja sigui a nivells molt superficials per explicar el concepte
de reacció o amb més profunditat per explicar reaccions redox o termodinàmica.
Aconseguir motivar l’alumnat és un dels puntals perquè gaudeixin de la química, llavors, el foc és
un camí ideal per a fer-ho. Com ha de ser, la química no es pot basar únicament en una explicació
teòrica, per això es proposen una sèrie de petits experiments per treballar els conceptes clau.

5.1 Experiències al laboratori
Abans de realitzar qualsevol experiment, és important conèixer i entendre què passa i els riscos
que comporta. Especialment en el cas de les reaccions de combustió, és importantíssim explicar
què s’ha de fer per evitar accidents i com apagar el foc.
· Encenem l’aire!: Consisteix en encendre una espelma sense acostar cap font d’ignició a la
metxa. Bàsicament es deixa encesa uns 5 minuts. A continuació s’apaga bufant i s’acosta un
llumí/encenedor als fums que es desprenen. Aquests prenen i la flama recula pels vapors fins a la
metxa, on s’encén.
· Extinció màgica!: Consisteix en apagar una espelma sense bufar-la ni tirar-hi aigua. N’hi ha dues
variants. La primera es basa en col·locar un vas sobre l’espelma de manera que quedi en un
recipient aïllat. La segona consisteix en mesclar un àcid qualsevol amb bicarbonat/carbonat alcalí
en un recipient (un vas erlenmeyer és ideal). A continuació s’apropa a l’espelma com si es volgués
abocar el contingut del recipient a la metxa. D’aquesta manera s’experimenten dues maneres
d’extingir un foc, consumint tot el comburent (primera) o desplaçant el comburent amb un gas inert
(segona). També és interessant estudiar la primera variant usant espelmes de diferents alçades a
la vegada [3].
· Focs diferents: Consisteix en realitzar reaccions de combustió usant combustibles i comburents
que no són habituals.
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Un exemple és la mescla de permanganat de potassi sòlid i unes gotes de glicerina (propantriol).
Inicialment no s’observa res, al cap d’una estona apareix un fil de fum, que ràpidament
desencadena en una flama violenta i efímera. En aquest cas, el vas s’agafa amb les mans perquè
el contingut de reactiu és ínfim (1g KMnO4 amb dues gotes de glicerina). Per seguretat, però,
sempre es realitzarà en una vitrina i sobre un suport físic ja que el vas s’escalfa i es desprenen
fums. Un altre exemple de foc diferent és la combustió de tires de magnesi, que desprenen molta
llum blanca. I com aquests n’hi ha un munt més

Figura 3: Seqüència de la reacció del permanganat de potassi amb el propantriol.
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POLIMERITZACIÓ EN GELS D’AGAROSA I SDS-PAGE I LES
SEVES APLICACIONS BIOQUÍMIQUES
Víctor Jiménez Martínez
Estudiant de Bioquímica de la Universitat de Barcelona
victorprat1905@gmail.com

Resum
Les reaccions de polimerització són reaccions molt comuns en química. Es basen en la unió de
molècules senzilles (iguals o diferents), anomenades monòmers, per formar estructures més
complexes, els polímers. En els casos que ens ocupen, aquestes polimeritzacions formen uns gels,
és a dir, unes xarxes tridimensionals de poliacrilamida i d’agarosa amb porus, la mida dels quals
depèn de la concentració d’aquests monòmers. Aquests gels de polímers s’apliquen en bioquímica
a l’electroforesi, que és una tècnica de separació de macromolècules amb càrrega basat en la seva
inducció al moviment en un camp elèctric a través d’un suport, que són els gels.L’electroforesi ens
permetrà comprovar l’expressió del gen de la GFP (Green FluorescenceProtein) a bacteris
Escherichia coli als quals se’ls ha provocat la transformació.
Paraules clau: polimerització, gels, poliacrilamida, agarosa, electroforesi, macromolècules, gen,
transformació.

AGAROSE AND SDS-PAGE POLYMERIZATION AND THEIR
APPLICATIONS IN BIOCHEMISTRY
Víctor Jiménez Martínez
Biochemistry Student in the University of Barcelona
victorprat1905@gmail.com

Abstract
Polymerization reactions are a very common kind of reactions in chemistry based on the union of
simple molecules (either identic or different), called monomers that lead to the creation of more
complex structures, polymers. In the cases specified, these polymerizations form gels, threedimensional gels of polyacrylamide and agarose with pores, whose size depend on those
monomers concentration. The utility of these gels in biochemistry is found in electrophoresis. It is an
analytic technique that separates charged macromolecules inducing them to move due to an
electric camp through a support, which are the gels.
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The electrophoresis will allow us to prove the expression of the GFP (Green Fluorescence Protein)
gen in Escherichia coli bacteria that have been transformed.
Key words: polymerization, gels, polyacrylamide, agarose, electrophoresis, macromolecules, gen,
transformed.

1

INTRODUCCIÓ

Els bacteris són organismes procariotes que posseeixen una gran capacitat metabòlica. És per
això que s’utilitzen per produir proteïnes d’interès que no es troben codificades al seu genoma.
Mitjançant tècniques d’inserció de gens amb plasmidis en diferents cultius de bacteris de l’espècie
E. coli, s’insereix al seu genoma el gen de la GFP (Green FluorescenceProtein), una proteïna
fluorescent molt emprada en la recerca que s’extreu d’una espècie de medusa, l’Aequoreavictoria.
Els plasmidis poden ser manipulats artificialment per afegir-hi seqüències d’ADN. El plasmidi ha de
tenir un origen de replicació que el permeti fer còpies de si mateix dins de les cèl·lules
independentment de l’ADN cromosòmic, un polylinker que li permeti tenir el gen d’interès i un gen
de resistència a un antibiòtic al qual la cèl·lula hoste sigui sensible per tal de poder assegurar el
creixement d’aquelles que l’han incorporat.

[1]

La comprovació de la presència de la GFP es realitza, després de l’extracció de mostres proteiques
dels bacteris, mitjançant una electroforesi en un gel SDS-PAGE (basat en la polimerització de
l’acrilamida) que permet observar les bandes de proteïnes separades i verificar l’expressió de la
GFP.

2

PROCEDIMENT DE LA INSERCIÓ DE LA GFP

El primer pas va consistir en la transformació, procés mitjançant el qual s’introdueix l’ADN
plasmídic o exogen a l’interior dels bacteris. La tècnica emprada va ser el xoc tèrmic fred-calor, que
permet l’entrada del plasmidi als bacteris de forma passiva.
Per fer això, primer es va induir un estat de competència en què les membranes bacterianes es
tornen permeables gràcies a condicions que no es troben a la natura. D’aquesta manera, es
congelen els bacteris a 0ºC en presència de cations Ca2+ (CaCl2), substància que desestabilitza les
membranes.
Es va descongelar una alíquota de bacteris competents que havien estat prèviament en gel a 0ºC i
es van retolar dos tubs: un com a GFP, on es provocaria la transformació, i un altre com a DH5α
(que són les cèl·lules competents modificades), en què no s’inseriria el gen.
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D’aquests dos, al tub de la GFP es van afegir 5 µL del plasmidi que contenia el gen d’interès de la
proteïna d’interès. Per provocar el xoc tèrmic es van mantenir els dos tubs al gel durant 30 minuts,
a continuació es van posar en un bloc sec a 42ºC durant 1,5 minuts i, finalment un altre cop al gel
durant 5 minuts. Una vegada el xoc tèrmic es va produir, a cada tub de les alíquotes es va afegir 1
mL de medi de cultiu normal per a bacteris anomenat 2TY i es van sembrar en plaques de Petri.
Es tenien quatre plaques de Petri on es van sembrar bacteris, dos plaques per cadascun dels tubs,
com es pot observar a la Fig. 1. A cada parella de plaques, una tenia medi normal per fer créixer
els bacteris, i altre tenia, a més, ampicil·lina. L’ampicil·lina és un antibiòtic al qual les E. coli són
sensibles. El plasmidi que s’havia inserit amb el gen de la GFP, també tenia un gen de resistència
a aquest antibiòtic.

Fig. 1. En aquesta imatge es mostren les quatre plaques de Petri en què es van sembrar els
dos tipus de mostres d’E. coli a dos medis diferents, un sense antibiòtic, i un amb l’antibiòtic
ampicil·lina.
Després d’aquest pas, es van posar a incubar els bacteris durant 24 hores a 37ºC (que és la
temperatura òptima d’acció dels enzims del bacteri), com mostra la Fig.2 i posteriorment es va fer
una observació qualitativa de cada placa exposant-la a llum ultraviolada que mostraria o no si hi
havia hagut creixement bacterià gràcies a la diferent absorció de llum en presència de bacteris (Fig.
3-6).

Fig. 2. Les quatre plaques a la incubadora a 37ºC.
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Fig. 3. Aquesta imatge pertany a la placa on es van sembrar els bacteris DH5α en un medi amb
ampicil·lina. No hi ha hagut creixement per l’acció de l’antibiòtic que no ha matat les E. coli.

FIg. 4. Es mostren la placa anterior juntament amb la placa de bacteris DH5α a un medi de cultiu
normal (dreta). Recordem que a aquests bacteris no s’havia provocat la transformació. Es pot
observar una gespa bacteriana per tota la placa que indica un creixement de les E. coli molt
gran.

Fig. 5. Es pot observar la placa amb bacteris E. coli en què es va produir la inserció del plasmidi
i cultivats a un medi normal (sense antibiòtic). Es mostra un creixement molt gran, però no és
determinant per saber si s’ha produït correctament la transformació.
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Fig. 6. S’observa el medi amb ampicil·lina on es van sembrar bacteris que havien patit la
transformació amb el plasmidi de GFP. Aquells bacteris que van incorporar el plasmidi al seu
genoma van poder créixer gràcies a l’acció del gen de resistència, que ha actuat i ha creat
zones lliures d’antibiòtic que presenten colònies de bacteris. Es verifica, així, la inserció del
plasmidi a aquesta mostra.
Una vegada comprovat això, es va fer una inoculació. Amb molta cura es van extreure amb
bastonets estèrils mostres dels cultius DH5α en medi 2TY sense ampicil·lina i del cultiu amb
bacteris GFP en un medi amb ampicil·lina i es van posar en un altre medi a dos tubs Falcon per ferles créixer durant 24 hores.

3

PREPARACIÓ I POLIMERITZACIÓ DEL GEL

Per comprovar l’expressió de la GFP als bacteris, es va realitzar una electroforesi SDS-PAGE. Una
electroforesi és una tècnica de separació de macromolècules amb càrrega a través d’un suport,
basat en la inducció al moviment de les partícules en un camp elèctric. La velocitat de migració de
les partícules dependrà principalment de la seva densitat de càrrega i de la intensitat del camp
elèctric. El gel de poliacrilamida s’utilitza en les electroforesi SDS-PAGE perquè ens permet
separar proteïnes segons el seu pes molecular, i els gels d’agarosa s’utilitzen per a separar
molècules d’àcids nucleics.
La poliacrilamida es forma per la copolimerització d’acrilamida i bis-acrilamida, i són necessaris un
iniciador i un catalitzador que la facilitin i l’accelerin. L’agarosa, en canvi, és un glúcid fàcilment
polimeritzable que s’ha de dissoldre en l’amortidor adient. L’agarosa és un polisacàrid obtingut
mitjançant un purificat d’algues que es dissol en l’escalfar-lo (50-60ºC) i al refredar gelifica formant
una xarxa d’alta porositat. És similar a l’agar-agar.

[2]

En els gels de poliacrilamida es poden realitzar dos tipus d’electroforesi segons l’estat de les
proteïnes que es vulguin separar.
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Les electroforesis natives són aquelles en què les proteïnes se sotmeten a migració sense ser
desnaturalitzades. Així, aquests es mouen segons la seva càrrega, mida i forma i a vegades es
poden mantenir les interaccions entre subunitats i proteïnes, separant els complexos. S’utilitzen
diversos tampons en els gels.
Les electroforesis desnaturalitzants són aquelles en què les proteïnes es sotmeten a una completa
desnaturalització (pèrdua de l’estructura), afegint un agent desnaturalitzant (SDS), que igualarà la
densitat de càrrega de les diferents proteïnes.
En l’SDS-PAGE, els gels es formen per la polimerització de monòmers d’acrilamida CH2=CH-CONH2 en llargues cadenes de poliacrilamida, amb l’acció d’un agent “cross-linking”, és a dir, una
substància que inicia o regula la unió intermolecular o iònica entre les cadenes polimèriques. Així,
s’utilitza normalment la bis-acrilamida com a reactiu bifuncional (N,N’-metilen-bis-acrilamida) en
presència d’un iniciador i un catalitzador.
Com a iniciador de la polimerització s’utilitza el TEMED (N,N,N,N'- tetrametilendiamina), que fa de
transportador d’electrons, i com a catalitzador s’utilitza normalment l’ió persulfat S2O8-2 que
s’afegeix en forma de persulfat amònic (APS). S’ha de tenir en compte que segons la tècnica
d’anàlisi que es vol realitzar els reactius poden interferir en la resolució, per exemple en
l’isoelectroenfocament en què la presència de persulfat amònic pot interferir en l’electroforesi i
s’empra riboflavina i TEMED. La velocitat de la polimerització ve determinada per la concentració
de persulfat amònic i TEMED, com a catalitzadors de la reacció.
Una altra característica a tenir en compte en el procés de polimerització és que les solucions
d’acrilamida s’han de desgasificar perquè l’oxigen actua com a inhibidor de la polimerització.
Aquesta reacció de polimerització és una reacció exotèrmica que allibera calor i que podria formar
bombolles a la base del gel.
La xarxa tridimensional que forma la polimerització de l’acrilamida és una estructura porosa en què
la mida dels porus depèn de la concentració d’acrilamida i bis-acrilamida. Quant menor sigui la
concentració d’acrilamida, major serà la mida del porus. Però la mida del porus també varia en
modificar la concentració de bis acrilamida, i en augmentar la proporció entre acrilamida i bisacrilamida, la mida del porus disminuirà ja que es formaran més ramificacions.
Quan la proporció de bis-acrilamida supera el 5% del total d’acrilamida (valor amb la mida mínima),
la mida del porus comença a augmentar per la formació d’agregats de bis-acrilamida que deixen
més espai entre les molècules d’acrilamida.
Cal dir que el gel no és homogeni i que es troben porus de diferent mides, per tant, el que es
calcula o espera és un valor aproximat. El logaritme del radi del porus segueix una distribució
normal amb una mitjana que varia, com hem dit, amb la concentració d’acrilamida.
Per als casos de separació de proteïnes, la majoria d’aquestes macromolècules necessiten un rang
de proporció d’entre el 5% i el 10%.
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Cal dir que a les electroforesis SDS-PAGE, el gel està format per dues parts anomenades “running”
i “stacking”. La part concentradora, amb una concentració més petita d’acrilamida, té com a objectiu
formar uns porus més grans que permeti acumular les partícules proteiques de forma homogènia
abans de començar a córrer. A més, té un pH lleugerament àcid per neutralitzar les càrregues
negatives i evitar que surtin abans de temps. La part resolutiva és la part del gel on es desplaçaren
les mostres. Aquesta conté SDS, una substància desnaturalitzant de les proteïnes que, un cop les
proteïnes perden la seva forma nativa, s’uneix als aminoàcids apolars d’aquestes i proporciona una
càrrega negativa a la molècula que fa insignificant les càrregues positives que podria tenir. A més
s’uneix de manera proporcional al pes seu molecular, així que totes les proteïnes adquireixen una
mateixa densitat de càrrega i d’aquesta manera el gel SDS-PAGE les permet separar segons el
seu pes molecular.

[3]

3.1 Procediment
Es van preparar les dues parts del gel, el “running” i l’”stacking” en dos vasos de precipitats, tal com
s’indica a la Taula 1.
Taula 1. Composició del gel de poliacrilamida
Gel concentrador

Gel separador

325 µL acrilamida/bis-acrilamida

1,504 mL acrilamida/bis-acrilamida

625 µL Tris-HCl pH 6,8

1,128 mLTris-HCl pH 8,8

1,51 mL H2O mili

1,83 mL H2O miliQ

1,25 µL APS

45 µL SDS

3 µL TEMED

15 µL APS
5 µL TEMED

El gel, preparat per separar les proteïnes de les E. coli, tenia una concentració d’un 10% per tal de
formar uns porus més petits que acumulin les proteïnes de pes molecular alt i deixin passar
fàcilment les petites. La part concentradora tenia una concentració inferior del 4% per tal de poder
acumular les proteïnes abans de córrer el gel.

Fig. 7. Reactius i materials de la
preparació del gel SDS-PAGE.
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Un cop preparats els gels i amb una pipeta Pasteur es va vessar entre les plaques de vidre, primer
el separador (4/5 parts) i després el concentrador. S’incorporen les plaques a la cubeta i es posa
una “peineta”, de manera que els porus es van carregar amb les mostres que han de córrer. Es va
deixar gelificar el gel, que va trigar uns 20 minuts. El muntatge es mostra a lesFig. 7 i Fig. 8.

4

PREPARACIÓ DE LES MOSTRES

Per tal de poder realitzar l’electroforesi, va ser necessari preparar les mostres de proteïnes dels
dos cultius d’E. coli, un sense estar modificat i que no haurà expressat la GFP, i un altre que
suposadament sí ha patit la transformació i ha expressat els gens del plasmidi.

4.1 Materials
Per aquesta part s’han utilitzat una centrifugadora, un sonicador, Eppendorfs, micropipetes, gel i
vasos de precipitats.

4.2 Procediment
Primerament es va centrifugar els dos tubs Falcon que contenien els bacteris i el medi. La
centrifugació es va fer a 3000 rpm. Aquesta va permetre separar les cèl·lules del medi, que es va
poder eliminar com a sobrenedant. Llavors es va resuspendre el PELLED (cèl·lules) amb 200 µL
de tampó tris-glicina SDS i es traspassa un volum de 10,5 mL de cada mostra a dos Eppendorfs.
A continuació, es va sonicar cada tub.
La sonicació és la generació d’un corrent elèctric que transmet la seva energia a un camp mecànic
que la converteix en vibracions, produint ultrasons. Aquests produeixen la lisi de les cèl·lules de les
mostres. El procés es realitza en gel per aturar el metabolisme dels bacteris.
Després d’això, es van centrifugar les mostres un altre cop per separar les proteïnes, lliures en el
medi, de la resta dels components cel·lulars.
La centrifugació es va fer a 15000 rpm. Es va extreure el sobrenedant, corresponent a les
proteïnes, i se’ls va afegir blau de bromofenol, per tenyir-les i fer-les visibles, i glicerol per
augmentar la seva densitat i evitar que suressin en el tampó en carregar els pous.
És de vital importància fer-ho amb molta cura per no contaminar les mostres.

5

ELECTROFORESI

5.1 Materials
Per a la realització d’aquesta última part, es van utilitzar una font d’alimentació, ànode, càtode,
cubeta d’electroforesi amb el gel de poliacrilamida, mostres de proteïnes, marcador i micropipetes.
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5.2 Procediment
Dels 10 pous que hi havia al gel, se’n van utilitzar 6. El primer es va deixar buit com a marge. Al
segon es van posar 25 µL de marcador, una substància que deixa unes bandes que indicaran el
pes molecular corresponent a les bandes a aquella altura. En el tercer pou es posaren 20 µL de la
mostra de proteïnes d’E. coli no modificades i en el quart 20 µL de la mostra proteica d’E. coli
transformades. Es va repetir això amb tres pous més.
Es va connectar la font d’alimentació a 200V, es van posar el càtode i l’ànode als pols respectius
per crear el camp elèctric (es produeix l’electròlisi de l’aigua) i es va deixar córrer el gel 1 hora (Fig.
9). Es va desconnectar i desmuntar la cubeta i es va rentar el gel amb aigua per després banyar-lo
en el reactiu de Coomasie Blue, que tenyeix les proteïnes per fer-ne visibles totes les bandes.
Finalment, es va destenyir el gel amb una solució d’àcid acètic i isopropanol que trauria el tint del
gel, però no de les proteïnes, que hi tenen més afinitat.

Fig. 9. Muntatge de l’electroforesi SDS-PAGE.

6

RESULTAT I DISCUSSIÓ

Després de l’observació del gel amb les bandes de proteïnes (Fig. 10), es va poder observar la
presència de la GFP. La GFP és una proteïna que té un pes molecular de 27 kDa.

Fig. 10. Resultat de l’electroforesi SDS-PAGE.
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Tenint com a referència el marcador molecular, es va poder observar la banda de GFP present a
les dues columnes de la mostra que havia patit la transformació, mentre que no apareixia les altres
dues columnes.
Així, es pot concloure que els bacteris E. coli van incorporar i expressar el plasmidi que se’ls va
inserir. Hem comprovat com les electroforesis són una aplicació directa del gel de poliacrilamida a
la bioquímica.
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Resum
Les emocions són respostes psicofisiològiques induïdes per estímuls externs a la persona. En
l’àmbit de l’ensenyament està ben demostrat que emocions positives com ara la satisfacció, la
tranquil·litat o l’entusiasme estimulen l’aprenentatge dels alumnes mentre que emocions negatives
com l’avorriment o l’animadversió el dificulten. Les pràctiques de laboratori i les sortides de camp
constitueixen dues de les activitats més importants a l’hora d’induir emocions positives en els
estudiants de física i química. En aquestes activitats la figura i el treball del professor esdevé clau.
La formació del docent i la seva actitud envers els alumnes juntament la idònia preparació de
l’activitat que ha d’incloure uns objectius ben establerts, les orientacions necessàries, unes pautes
de treball ben establertes i les preguntes adients, resultaran indispensables per aconseguir el fruit
esperat.
Paraules clau: emocions, activitats docents, pràctiques de laboratori, Fem química al laboratori.

EDUCATIONAL ACTIVITIES INSIDE AND OUTSIDE THE
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Abstract
Emotions are psychophysiological responses induced by external stimuli to the person. In education
it is well demonstrated that positive emotions such as satisfaction, tranquility or enthusiasm
stimulate the learning of students while this learning is hindered when negative emotions such as
boredom or hatred are induced. Laboratory or field practices are two of the most important activities
to induce positive emotions and therefore the desired academic responses in the students of
physics and chemistry. In the development of these activities the role of the teacher is very
important. The training of the teacher and his attitude towards the students together with the proper
preparation of the activity that must include well-established objectives,
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the necessary guidelines, well-established work procedures and the appropriate questions will be
essential to achieve the success. Paraules clau: emotions, teaching activities, laboratory practices,
Fem química al laboratori.

1 PRESENTACIÓ
Aquest passat estiu, en un diari de gran tirada es podien llegir els auguris que feia el professor
d’una reconeguda universitat nord-americana, la Universitat de Harvard, respecte al futur de
l’educació superior. El professor vaticinava que en cosa de 20 anys moltes de les actuals
universitats desapareixerien, simplement pel fet de que ja no farien falta en la nova societat digital.
Quin sentit tindria, es preguntava aquest professor, que milers d’universitats del nostre món
tinguessin els seus propis professors per fer una mateixa classe de càlcul (sic.) si hi havia un
professor que ho faria millor? Per reforçar el seu vaticini, el professor afirmava que el canvi ja havia
començat a materialitzar-se: la prestigiosa Universitat de Califòrnia, explicava, ja havia acomiadat a
tots els seus professors de filosofia i les classes passarien a ser impartides per un cobejat filòsof de
la Universitat de Harvard a través d’Internet. La lectura d’aquest vaticini va induir en els autors del
present article algunes reflexions que, entre altres coses, van servir per construir la presentació que
tingué lloc a l’inici de la taula rodona que s’obrí abans de la cloenda de les darreres 6es Jornades
sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya i que es resumeix a continuació.

2 INTRODUCCIÓ
En la psicologia de l’educació s’estableix que el desenvolupament de les persones es trova
condicionat per dues menes de factors: els intrínsecs i els extrínsecs. Els primers son connaturals a
la pròpia persona (habilitats, memòria, atenció, capacitat de relació...) mentre que els segons són
induïts per les característiques de l’entorn (família, amistats, societat, mitjans de comunicació...).
En el món educatiu, ambdós factors condicionen l’èxit del procés d’aprenentatge dels estudiants i
per això convé recordar que els professors, a més de ser portadors i transmissors de
coneixements, també formem part de l’entorn de l’alumne de manera que poden induir en ell
emocions positives (o negatives) que facilitin (o dificultin) un bon aprenentatge. Les emocions son
reaccions psicofisiològiques que sorgeixen d’un estímul extern a l’individu o bé d’un record i que
poden proporcionar satisfacció, alegria, sorpresa, tranquil·litat d’esperit o també avorriment i
preocupació. Els psicòlegs saben prou bé la influència que exerceixen els estímuls externs en la
inducció d’emocions i l’efecte que tot plegat té en procés d’aprenentatge del alumnes. Per això
mateix, ens va semblar oportú iniciar la taula

discutint els resultats d’alguns estudis orientats a

saber una mica més de l’efecte dels estímuls i les emocions en l’aprenentatge de la física i la
química en el decurs del batxillerat i el primer any de facultat [1] i [2].
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3 ESTÍMULS, EMOCIONS I APRENENTAGE DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA
En dos recents treballs elaborats per professors de la Universitat de Extremadura [1], [2] s’indica
quela inducció en els alumnes d’actituds positives durant el procés d’ensenyament i aprenentatge
de lafísica i la química a la interfase secundària/universitat ve propiciada, en aquest ordre, pels
següents estímuls: obtenció de bons resultats acadèmics, realització de treballs pràctics, entendre i
saber resoldre problemes, copsar la utilitat dels continguts del programa i comprendre el significat
de realitats o de notícies trameses a través dels mitjans de comunicació. Els autors de la recerca
indiquen també que la realització d’activitats com ara presentacions, exposicions orals o debats no
estan tan ben valorades com les anteriors. Pel que fa als estímuls inductors d’actituds negatives,
també per ordre de major a menor transcendència, destaquen: l’avorriment, els mals resultats
acadèmics, el tipus de sistema d’avaluació, la metodologia docent emprada pel professor a l’hora
de tractar els continguts del programa i, mol especialment, l’actitud del professor. Cal dir que
aquests resultats que s’acaben de reumir concorden força amb els presentats en altres
publicacions [3], [4] i [5]

4 GENERAR ESTÍMULS FAVORABLES
A la vista del que s’ha indicat en l’apartat anterior sembla evident que per propiciar un bon
aprenentatge de les ciències experimentals resulta indispensable que els alumnes duguin a terme
activitats com ara la realització de pràctiques al laboratori, sortides de camp o simulacions del
comportament de models o de sistemes reals (TIC). A l’aula i de manera paral·lela a l’abordatge i la
resolució de problemes (ABP) també pot resultar útil propiciar i conduir diàlegs sobre els continguts
del programa, sobre tot si es dona el cas que aquests continguts estan relacionats amb noticies
d’actualitat, en temes quotidians o bé tinguin un evident interès personal o social. Les activitats
esmentades, amb la metodologia adequada i una bona actitud per part del docent, permetran
assolir un millor aprenentatge dels estudiants. Aquestes activitats han d’estar dotades
d’orientacions i unes bones pautes de treball a fi de facilitar la comprensió dels continguts, la clara
identificació dels objectius i alhora habituar a l’alumne a saber construir raonaments ben
estructurats.

5 FEM QUÍMICA AL LABORATORI: UNA ACTIVITAT ESTIMULANT
Ara farà 16 anys, un grup de professors de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona
vaposar en marxa Fem Química al Laboratori. Aquesta activitat docent, innovadora, tenia i encara
té com a principal objectiu el col·laborar amb els professors de batxillerat del nostre entorn per tal
que els seus alumnes es moguessin per una facultat universitària i realitzessin uns quants
experiments de laboratori acompanyats per professors de la facultat.
Avui ens satisfà que passats 16 anys ara s’organitzin activitats semblants a Fem Química al
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Laboratori en moltes altres universitats. També ens satisfà, de fet encara més, seguir mantenint la
nostra il·lusió del primer dia i la excel·lent resposta dels professors i els alumnes de batxillerat que
ens visiten.
Avui podem oferir més experiments dels que oferíem fa 16 anys [6]. Si bé alguns dels primers
companys de facultat que feien de tutors de l’activitat, per raons molt diverses, ja no ho fan, les
seves vacants deixades ara les ocupen uns companys més joves sobre els quals descansarà la
responsabilitat de mantenir l prestigi en docència i en recerca que actualment té la nostra facultat.
Si bé el temps ha passat, Fem Química al Laboratori ha pogut mantenir la seva frescor inicial. Com
hem fet en cada curs, un cop finalitzada cada sessió de Fem Química al Laboratori, demanem als
alumnes de batxillerat que complimentin una breu enquesta on poden escriure la seva opinió sobre
l’activitat. Acte seguit (fig. 1) presentem aquestes valoracions, convertides en dades, que com mes
veurà estan en consonància amb el que resultats presentats amb anterioritat en aquest breu escrit.

Fig. 1. Valors percentuals de les característiques que els estudiants de batxillerat atribueixen a Fem
Química al Laboratori després de realitzada l’activitat. Els percentatges presentats s’han obtingut a
partir del buidat de les opinions escrites pels alumnes de batxillerat del curs 2016-2017 (1346
estudiants).
Tal com mostra la fig.1, un percentatge proper al 90% dels alumnes de 1er i 2on de batxillerat que
han fet Fem Química al Laboratori consideren que aquesta activitat els ha resultat interessant i/o
satisfactòria. D’altra banda, tot i que la duració de l’activitat és d’unes unes 4 h, més de la tercera
part dels alumnes de batxillerat la qualifiquen de dinàmica i la quasi meitat dels alumnes l’han
considerat divertida. En cap enquesta s’ha registrat una valoració on es manifesti que l’activitat
hagi pogut resultar pesada o avorrida. Cal notar que, pel que fa al caràcter dinàmic de l’activitat, no
es constat en diferencies significatives entre els alumnes de 1er o de 2on de batxillerat.
Si que es constata una clara diferencia entre els alumnes de cada un dels dos cursos de batxillerat
al’hora d’atribuir Fem Química al Laboratori una influència en la millora del seu aprenentatge.
Quasi el 40% dels alumnes de 1er de batxillerat consideren aquesta influència hi ha estat present,
mentre que només es reconeguda en 1 de cada 4 estudiants de 2on de batxillerat.
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Un comportament semblant es manifesta en referència a la possible influència de l’activitat en la
decisió que l’alumne haurà de prendre a l’hora d’orientar el seu futur. Com és d’esperar, el resultats
de les enquestes mostrem que els alumnes de 2on són els que ja tenen més clara quina ha de ser
la seva futura orientació acadèmica i professional.

6 CLOENDA
En la presentació prèvia a la taula rodona de les darreres 6es Jornades sobre l’Ensenyament de la
Química a Catalunya i en aquest article s’ha argumentat la importància de les emocions en el
procés d’aprenentatge dels alumnes. Alhora s’han enumerat diverses activitats docents que
indueixen emocions positives i, conseqüentment, faciliten l’aprenentatge. En aquest sentit, s’ha
evidenciat que les pràctiques de laboratori i les sortides de camp son unes de les activitats amb
una major potencialitat i cal notar que en sempre hi ha un contacte molt proper entre docent i
discent de manera que el domini de la matèria i l’actitud del professor/tutor (metodologia, actitud...)
resulta determinant. Sense negar l’interès que pugui tenir el seguir una classe magistral o una
conferència a través d’Internet, de manera molt cordial els autors volen manifestar el seu més
absolut desacord amb la tesi exposada pel professor de la Universitat de Harvard que s’ha citat al
començament d’aquest escrit.
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SEPARACIÓ DE BIOMOLÈCULES PER DESTIL·LACIÓ
Pol Torrent Tornos [1], Mateu Montserrat Canals [2]
Universitat de Barcelona, Grau de Bioquímica [1,2]
poltorrent1@gmail.com [1], mateu.montserrat@outlook.com [2]

Resum
La separació de biomolècules és clau per a l'estudi d'aquestes i de les seves funcions en els éssers
vius. Un dels mètodes més usats al llarg de l'historia per a obtenir components d'interès presents
en organismes és la destil·lació. En el nostre estudi hem extret l'oli essencial de diferents cítrics per
a un futur anàlisi d'aquest utilitzant tècniques cromatogràfiques i una detecció semiquantitativa de
limonè. En aquest article, doncs, es repassaran els principals trets distintius d'aquest terpè i les
seves aplicacions. També es descriurà el mètode de destil·lació d'oli essencial emprat.
Paraules clau: Destil·lació, Biomolècules, Separació, Limonè

BIOMOLECULES SEPARATION BY DISTILLATION
Pol Torrent Tornos [1], Mateu Montserrat Canals [2]
University of Barcelona, Degree in Biochemistry [1, 2]
poltorrent1@gmail.com [1], mateu.montserrat@outlook.com [2]

Abstract
Biomolecules separation is key for the study of themselves and their functions in organisms. One of
the most used methods throughout the history to obtain components of interest present in
organisms is the distillation. In our study, essential oil from diverse citrus have been obtained for a
further analysis were it will be used chromatographic techniques and a semiquantitative detection of
limonene. Thus, in this article the principle characteristics and applications of the terpene will be
reviewed. The distillation technique used will also be described.
Key words: Distillation, Biomolecules, Separation, Limonene
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1 EL LIMONÈ COM A BIOMOLÈCULA
El limonè és una aroma d'origen vegetal, i com moltes d'altres és un terpè. Els terpens són lípids
insaponificables que provenen de l'assemblatge d'isoprens.
L'isoprè (figura 1) és una molècula constituïda per carbonis i hidrògens i amb dues insaturacions.
Com a tal, molt difícilment s'unirà amb una molècula homòloga per a formar un dímer, trímer.. etc.
És per això que usualment els terpens s'obtenen a través d'altres dos compostos (figura 2 i 3)
gràcies a un grup pirofosfat que els confereix molta reactivitat.
Dos isoprens donaran lloc a un monoterpè, quatre a un diterpè, sis a un triterpè, i així
consecutivament. Per això es sol dir que la formula (C5H8)n, on n és igual al nombre d'isoprens
que conformen el compost, mostra la composició aproximada dels terpens. En el cas del limonè, la
seva composició serà C10H16 i la seva disposició espacial és la mostrada en la figura 4. El limonè
deriva d'un altre monoterpè anomenat geranil pirofosfat en la seva biosíntesi (figura 5)

Figure 1
Figure 2

Figure 4
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Figura 5

1.1- Quiralitat
El limonè té un centre quiral que li confereix dues
possibles configuracions (Figura 6). No està clar
l'olor que fa cadascun d'ells, una hipòtesi és que un
enantiòmer fa olor a llimona (L) i l'altre a taronja
(D), i hi ha qui diu que un fa olor a pi (L) i l'altre a
taronja (D). De fet, l'extracció de tan llimona com
taronja tenien la mateixa olor, així que sembla ser
que el primer cas no és veritat, ja es comentarà a
l'apartat de discussió de resultats.
A l'hora d'intentar racemitzar limonè és útil veure
que en comptes de canviar l'enllaç que uneix el

Figura 6
Figura 7

ciclohexà al metiletenil és més fàcil canviar la instauració del cicle, ja que
les insaturacions són més reactives que els enllaços simples entre carbonis (Figura 7). Tot i això,
en la redacció d'aquest article no s'ha trobat cap estudi on s'hagi provat.
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2 – INTERÈS COMERCIAL
El D-limonè presenta un interès comercial en l'industria cosmètica. Es troba,
entre d'altres, en sabons, detergents, locions i perfums. Això és no només per
les seves propietats aromàtiques si no també gràcies a la seva forta apolaritat,
que el fa ideal com a additiu en sabons, facilitant la neteja de greixos. Com a
aroma, s'utilitza moltes vegades combinada amb d'altres com el linalool,
geraniol o citral.

Figura 9 [1]

El limonè també destaca com a additiu alimentari, ja sigui en menjar i beguda o fins i tot en
fàrmacs, ja que la intensitat del seu gust emmascara l'amargor intrínseca d'algunes drogues. Un
altre ús bastant diferent és com a insecticida

[1],[2]

. Orange Guard® és un insecticida basat amb

l'aroma de la taronja (Figura 9).
La seva condició d'antagonista d'adenosina li atorga propietats relaxants, molt explotades en el
camp del neuromàrqueting, que el fan ideal com a ambientador, ja sigui en domicilis o en centres
comercials, on es pretén relaxar al comprador per que gasti més. Es parla també del seu ús com a
biocombustible, però el seu preu representa un inconvenient determinant.
Un camp d'aplicació en augment és la seva capacitat com a solvent, de nou deguda a la seva
apolaritat, manca de toxicitat i al fet de ser biodegradable. Aquesta qualitat es veu aprofitada com a
producte de neteja, per treure adhesius, grafiti, greix, pintura i d'altres.
També s'utilitza com a dissolvent en pegues i pintura. El limonè també és un potencial substitut del
xilè, una espècie tòxica utilitzada per a deshidratar en la preparació de mostres histològiques [3],[4].

Figura 10[2]
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3 - EXTRACCIÓ
3.1- Base teòrica
Una de les maneres per obtenir el limonè és a partir de cítrics, sobretot taronja, llimona i aranja per
una destil·lació per arrossegament per vapor, que serà explicat en els següent paràgrafs.
Per facilitar l'explicació de la tècnica primer s'explicarà la destil·lació simple. Hipotetitzem una
barreja de dos components, 1 i 2, amb diferent volatilitat, dels quals 1 té major volatilitat (menor
punt d'ebullició). Aquesta barreja es disposa en el flascó representat damunt del calefactor en la
Figura 10. Quan s'escalfa el flascó, es produeix vapor que viatjarà fins al segon flascó, en el qual
precipitarà en forma de líquid (degut al pas a través del condensador, el tub recte mostrat en el
dibuix). El segon recipient presentarà més proporció del component 1 que del 2, d'acord amb la llei
de Raoult, ja que la pressió de vapor de 1 és major que la de 2. Aquest procediment es pot repetir
fins a obtenir una puresa del component 1 desitjada.
En el nostre cas, vàrem dipositar pericarpi de taronja en el flascó 1, i hi vàrem afegir aigua (0.4g
d'aigua per gram de pela). Llavors portàrem la mescla a ebullició i la vàrem deixar en aquest estat
fins que a al segon flascó (en el nostre cas una proveta) hi havia aproximadament 50 ml de líquid.
En aquest segon recipient s'hi podia observar dues fases, una corresponent a l'aigua i a alguns
components solubles presents en el teixit vegetal i una altre corresponent a l'oli essencial d'aquest.
En aquest oli essencial hi haurà principalment limonè (com s'intentarà demostrar en futurs
experiments mitjançant una anàlisi cromatogràfica).
El lector podria pensar que amb un dissolvent apolar l'extracció seria més òptima. Cal tenir en
compte que la diferència en polaritat entre el limonè i l'aigua és clau per a la separació de les dues
fases en el segon flascó, i que a la fase lipòfila hi haurà una major concentració de limonè que la
que s'obtindria amb un solvent apolar, on l’oli obtingut seria menys pur al estar altament dissolt en
aquest.
L'aigua serà necessària per arrossegar i arrencar el limonè de la pela i per a transmetre el calor a
aquest sense cremar el teixit. Degut a la diferència de punt d'ebullició entre el terpè (177.6 ºC a 1
atm)[5] i el solvent polar (100ºC a 1 atm), caldrà afegir prou aigua per què doni temps que el limonè
s'evapori en prou quantitat. Per a afavorir l'alliberament del limonè, les peles varen ser triturades
prèviament.
El nostre muntatge hagués millorat bastant si en comptes d'escalfar l'aigua en el propi recipient de
les peles ho fessin a part i es connectés de manera que el vapor travessés les peles
obligatòriament.
Posteriorment a la destil·lació, es recull la fase lipídica amb una micropipeta o una xeringa i es
diposita en un tub que no sigui de poliestirè, ja que el limonè és capaç de dissoldre el polímer
Figura 12. L'experiment es va repetir amb llimona.
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Resultats i discussió
El destil·lat obtingut de 47 g de pericarpi de taronja varen donar
aproximadament 0.5 ml d'oli essencial, mentre que de 31 g de
pericarpi de llimona en varem obtenir aproximadament 0.25 ml. De la
taronja varem obtenir al voltant d'un 1.06% de limonè volum/massa i
de la llimona al voltant d'un 0.81% volum/massa.
L'oli obtingut presenta una forta olor a taronja, tant en el cas de la
llimona com en el cas de la taronja, fet que, si s'assumeix que el
limonè és el principal component aromàtic lipofílic en el pericarpi
d'aquests fruits, sembla indicar que hi ha la mateixa configuració de
limonè en ambdós cítrics. Aquesta és presumiblement la de D-limonè,
tenint en compte que és l'usual resultant de l'extracció del terpè en les

Poliestirè
No poliestirè

taronges. Aquesta aroma també explicaria perquè s'ha obtingut més
oli essencial de la taronja que de la llimona, fet que aporta al primer

Figura 12

fruit la seva característica olor.

Com s'ha comentat anteriorment, en futurs estudis pretenem demostrar mitjançant tècniques
cromatogràfiques que efectivament el component majoritari de l'oli extret és el limonè.
A la figura 12 es mostra un tercer tub, aquest cop de poliestirè, que ha estat dissolt en dipositar-hi
el producte d'una destil·lació de taronja. Això indicaria la presència d'un

component altament

apolar en lafase lipofílica, presumiblement el limonè, amb capacitat per solubilitzar el polímer del
recipient.

Figura 11
A la figura 11 es mostra el resultat d'extreure amb cura el líquid més superficial dels flascons finals
en la destil·lació, tan per llimona com per taronja. La fase superior correspon a la fase hidròfoba, ja
que és menys densa, i la inferior correspon a la hidròfila.
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