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Hands on Science. Intercanvi d'experiències 
Si pensem com ha canviat el món durant l'últim segle també podem pensar en com ha 

canviat la manera d'aprendre i ensenyar geografia, literatura o biologia, per exemple.  Una 

mestra de la meitat del segle XX no tindria massa problemes per fer una classe avui en dia 

però, passaria el mateix si fos un cirurgià una enginyera o una científica de recerca? La 

resposta és que no, no perquè aquests sectors han canviat i estan canviant ràpidament, 

s'adapten als nous reptes de les seves professions mentre que l'ensenyament de les ciències 

en general sembla que li costa més avançar o adaptar-se al ritme en que sorgeixen els nous 

descobriments i que li demana la nostra societat.  Les raons poden ser molt diverses.  

Des de les normatives que canvien cada quatre anys, més o menys, ja que cada partit 

en el govern vol tenir la seva pròpia llei d'educació i aquests canvis continuats en els 

currículums provoquen que el professorat dubti de la metodologia que cal aplicar. Dins 

d'aquestes metodologies, es pot parlar, en alguns casos, d'emprar només la memòria per 

aprovar els exàmens, la qual cosa no prova que s'hagi assolit una determinada competència 

que, potser, demanen les empreses. A l'altra banda hi hauria la metodologia de preparar 

treballs que ja serveixin com prova definitiva de com s’ha assolit una determinada competència. 

Com és evident, entre totes dues metodologies extremes hi ha un món d'altres possibilitats.  

Estem en un món on el coneixement científic augmenta de forma exponencial, cada 

any, i cal preparar l'alumnat per a la seva participació en el món real. Com millorar aquesta 

preparació científica de l’alumnat, tant dels professionals de l'ensenyament com dels científics, 

ha estat un dels objectius d'aquesta Conferència "Hands on Science. Intercanvi d'experiències".  

Espero i desitjo que el llibre que es presenta ara i aquí contribueixi a la divulgació de la 

ciència i a la millora del seu ensenyament a tots els nivells educatius i, de retruc, a tota la 

nostra societat. Els seus capítols mostren la important tasca desenvolupada amb molta cura i 

atenció pels seus autors i reuneixen una diversitat de valuosos treballs presentats en la línia 

d'aquesta Conferència celebrada a Barcelona el passat mes de juliol a la Facultat de Biologia 

de la Universitat de Barcelona.  
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Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona 

The philosopher Lucius Annaeus Seneca, born in Cordoba in the 1st century said: Long 

is the way of teaching by means of theories; Brief and effective by means of examples. The 

examples and experiences developed and shown to the international educational community 

during these days at the 15th international conference “hands on science; advanced science 

improving education” will help teachers to incorporate new methodologies, new examples that 

can be used by many teachers in their educational activity... Seneca was right 

We live in a society in which science and technology occupy a fundamental place in the 

productive system and in everyday life in general. It seems difficult to understand the modern 

world without understanding the role that they fulfill. The population needs a scientific and 

technological culture to approach and understand the complexity and globality of contemporary 

reality, to acquire skills that allow it to function in daily life and to relate to its environment, the 

world of work, production and of the study. The Sciences have been incorporated into social life 

in such a way that they have become an essential key to interpret and understand 

contemporary culture. Events like the one that took place in the Faculty of Biology of the 

University of Barcelona during a week of July 2018 confirm it. 

It was a wonderful conference. I hope that all the attendees had a good time and were 

at home in the Faculty of Biology during those days in which they shared experiences and 

knowledge that, later on, will be applicable in our professional life. It was a few days to learn 

and also to make friends regardless of the language they spoke because, science, is the 

common language that unites us 

The Faculty of Biology is enormously satisfied to have welcomed all those attending a 

conference and is very happy to have contributed during these days so that we can all be hands 

on science,                          
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Importància entre els científics i la divulgació de 

la ciència 

El millor compromís que s’ha aconseguit assolir en aquesta Conferència ha estat 

emprar la difusió de la ciència per impulsar un canvi cultural respecte a les percepcions que, en 

molts casos, es tenen sobre la ciència i els científics. 

No és veritat que a la gent no l'interessa la ciència, les notícies sobre possibles 

asteroides que poden impactar en el nostre planeta, el càncer, el cotxe elèctric o la 

nanotecnologia col·lapsen els webs dels diaris. És un fet que la ciència i els científics 

comencen a sortir dels laboratoris (algú diria sortir de la seva torre d'ivori) per difondre la seva 

recerca i els avenços obtinguts a la societat en general.  

Potser per això, a finals del 2015 es va fer una reunió al Teatre Circo de Marte a l'illa de 

La Palma (Les illes Canàries) dins de la trobada 100xciència per parlar sobre la comunicació de 

la ciència. Per un costat els millors centres que treballen en ciència, els 20 centres 

d'excel·lència "Severo Ochoa" i, per l’altre, els periodistes. Els científics van demanar l'ajut dels 

periodistes i divulgadors científics ja que els necessiten per augmentar la cultura científica de la 

nostra societat i aquests últims van dir que no eren traductors i que ells també necessiten ajut 

per explicar les idees i els avenços científics. Es va acabar, aquesta primera cimera, amb la 

intenció d’obrir una porta perquè la ciència surti al carrer i s'expliqui a tota la nostra societat.   

Molt bones intencions però d'això ja fa 3 anys i sembla que s'ha fet poc. Res més lluny 

de la realitat, en la Conferència Hands on Science HSCI2018 s’ha posat de manifest la intensa 

col·laboració entre científics de primer nivell internacional, de casa nostra i d'altres països, amb 

el professorat i l'alumnat que han assistit en aquesta Conferència. Aquesta fluïda relació no és 

“flor d’un dia”, no és fruit d’un moment sense continuïtat, sinó que ja fa temps que s’està 

produint, és un punt d'esperança, un punt per començar a bastir, de veritat, ponts entre la 

ciència i tots els nivells educatius.  

Un altre exemple de la, cada cop més important i estesa, relació entre els científics i la 

divulgació de la ciència a tots els nivells ha estat la constitució, a casa nostra, de la 

coordinadora per organitzar la celebració de l'any internacional de la taula periòdica el proper 

2019 (AITP2019). Hi treballen, entitats com la Societat Catalana de Química (SCQ), el Col·legi 

Oficial de Químics de Catalunya (CQC), científics i professors de les universitats catalanes, 

professorat de secundària i altres divulgadors de la química. Tot aquest personal desplega un 
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treball, dirigit a tota la societat. Això queda palès en un seguit de conferències a les 

biblioteques de Barcelona i unes activitats de tot tipus a més dels actes inaugural i de clausura.  

La Conferència "Hands on Science. Intercanvi d'experiències", celebrada a la Facultat 

de Biologia de la Universitat de Barcelona, sota el paraigües del "Hands on Science Network" i 

el seu president Manuel Filipe Pereira da Cunha Martins Costa, ha permès comprovar el nivell 

de compromís entre tots els actors, de casa nostra, que actuen en el camp de l'ensenyament i 

la difusió de la ciència. 

Finalment, agrair a totes les persones, participants i voluntaris/es i les entitats que, amb 

la seva participació i col·laboració incondicional, han fet possible que Barcelona, la seva ciència 

i l’aprenentatge d’aqueswta s'hagin mostrat a tot el món.   
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LA IMPORTANCIA DE LOS FESTIVALES CIENTÍFICOS: 

ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL IMPACTO DE LOS MISMOS 

Jordi Díaz-Marcos1 Javier Díez-Palomar2 

1Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona 

2Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències 

Experimentals i la Matemàtica, Universitat de Barcelona 

 

Resumen 

Desde el 2016 se realiza en diferentes ciudades españolas el Festival divulgativo de 

Nanociencia y Nanotecnología, 10alamenos9 siendo el organizador principal los Centros 

Científicos y tecnológicos de la Universidad de Barcelona. La media de asistentes en cada una 

de sus ediciones ha superado las 10000 personas y su impacto ha sido considerable. Para 

evaluar dicho impacto, se ha realizado un estudio estadístico entre más de 120 asistentes y los 

resultados y las conclusiones dan luz a la importancia de realizar actividades de comunicación 

científica y en concreto de realizar festivales de ciencia para aumentar el conocimiento 

científico entre la población. 

 

Palabras clave: Nanociencia, nanotecnología, festival. 

Abstract 

Since 2016 the Informative Festival of Nanoscience and Nanotechnology has been held in 

different Spanish cities, 10th at 9th, being the main organizer the Scientific and Technological 

Centers of the University of Barcelona. The average of attendees in each of its editions has 

exceeded 10,000 people and its impact has been considerable. To evaluate this impact, a 

statistical study was carried out among more than 120 attendees and the results and 

conclusions shed light on the importance of carrying out scientific communication activities and, 

in particular, conducting science festivals to increase scientific knowledge among the 

population. 

 

Keywords: Nanoscience, nanotechnology, festival. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

10ALaMenos9 es el primer festival dirigido al público general propuesto en España sobre el 

sorprendente mundo de la nanociencia y la nanotecnología (N&N) y fue inaugurado en abril del 

2016. 10ALaMenos9 presenta las implicaciones y el alcance de la nanotecnología a través de 

talleres, exposiciones, mesas redondas, cafés tertulia, seminarios, clases magistrales, 

actuaciones de ciencia y arte y muchas actividades más.  

El festival busca que, sin importar edad y conocimientos, de una forma amena y emocionante, 

nos acerquemos al tamaño nano, es decir a la mil millonésima (10-9, 10 a la menos 9) parte de 

un metro, el tamaño ligeramente superior a átomos y moléculas, el tamaño de nuestro ADN. El 

festival englobará toda una serie de actividades que se realizarán en jornadas sucesivas en 

varios puntos de la geografía española. Se pueden ver algunos experimentos fascinantes, 

imágenes sorprendentes, algunas de las aplicaciones que ya están revolucionando el mercado 

y podremos compartir conocimientos con expertos científicos en N&N. Todo esto vendrá 

acompañado de diferentes talleres con una serie de nanoproductos y aplicaciones 

nanotecnológicas y exposiciones, juegos, vídeos y concursos orientados a la sociedad, que 

tienen como objetivo final la sensibilización y el aumento del conocimiento general hacia la 

N&N en nuestro país.Todas las actividades buscan un contacto directo con la sociedad, 

orientado al establecimiento de un nanodiálogo expertos-sociedad que facilite el entendimiento 

de la que viene a ser la próxima revolución industrial de nuestro siglo, la revolución 

nanotecnológica. 

El proyecto pretende introducir la n&n y abordar su importancia en la sociedad. no podemos 

obviar que la nanotecnología ya no es el futuro sino que se desarrolla en el presente, como así 

lo demuestran las inversiones y la gran variedad de productos de consumo derivados de la 

nanociencia y la nanotecnología que ya se encuentran disponibles en el mercado para un 

amplio abanico de aplicaciones. por estas razones, es una prioridad aumentar el esfuerzo de 

todos los agentes implicados por trasladar los conocimientos adquiridos y las tecnologías 

desarrolladas a la sociedad. 

10alamenos9 tiene como punto de partida los intereses y preocupaciones del público. la 

información o conocimiento a transmitir irá un poco más allá de cuestiones básicas como la 

escala, los conceptos y principios básicos, o su potencial, ya que se abordarán cuestiones 

éticas, legales, de seguridad y sociales.  
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El proyecto está diseñado para ofrecer a la sociedad distintas vías a través de las cuáles puede 

adentrase en el nuevo y cada vez más próximo mundo de la nanotecnología, y pondrá especial 

atención en el público más joven. con esto, se pretende dar respuesta a la urgente necesidad 

nacional de estimular el interés de la sociedad por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas, campos que están llamados a ser los pilares de la nueva sociedad del 

conocimiento, cuyos abanderados serán nuestros jóvenes. se pretende establecer un debate 

sincero que no huya de los riesgos y debates legítimos que suscitan los avances basados en la 

nanotecnología. 

 

2. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

2.1 Evalución del impacto de las actividades realizadas 

2.1.1 El instrumento de medición y metodología 

Para realizar el análisis del impacto de las actividades realizadas en el proyecto 10alamenos9 

se creó un instrumento de recogida de datos (un cuestionario) que se pasó en la primera 

ubicación donde se realizaron las actividades. Tras la revisión de los resultados se elaboró un 

segundo cuestionario que ampliaba los ítems del primero. Los datos recogidos de esta manera 

se han analizado utilizando el paquete estadístico SPSS (versión 23), y la hoja de cálculo 

EXCEL (para las presentaciones de los datos en el formato que se adjunta). La muestra ha 

sido totalmente aleatoria, puesto que en ningún momento se ha obligado a ninguna de las 

personas que han participado en la valoración de las actividades del proyecto a 

cumplimentarla. Se considera que la muestra ha sido, por tanto, aleatoria, sobre la población 

de estudio (las personas asistentes a las actividades del 10alamenos9).  

2.1.2 Alcance de las actividades 

Un total de 254 persones han respondido a la encuesta de evaluación después de asistir a 

alguna de las actividades organizadas en el contexto del proyecto 10a la menos 9. La 

participación en dicha evaluación fue totalmente voluntaria y libre, y no todas las personas que 

asistieron a alguna de las actividades realizadas cumplimentaron el cuestionario facilitado para 

dicho propósito.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 1. Participantes en la evaluación de las actividades, por sexo (porcentajes) 

Tal y como se puede apreciar en la tabla 1, la distribución por sexo entre las personas que 

participaron en la encuesta de valoración es bastante similar, aunque con una leve prevalencia 

de las mujeres por encima de los hombres (muy similar a la distribución demográfica por sexos 

de la población). Este dato avala que la estructura de género de las personas participantes en 

las actividades corresponde con la estructura de género de la sociedad española, y muestra 

que las actividades han estado abiertas al público en general, sin ningún tipo de selección. 

Podemos decir, pues, que se ha logrado un impacto en la sociedad en su conjunto.  No dio 

tiempo a analizar los datos de la cuarta ciudad participante, Bellaterra. Los datos de Barcelona 

se dividieron en 2 ubicaciones, Barcelona Centro (Palau Macaya y Centelles) y el CCCB. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 2. Distribución de las personas participantes en la evaluación de las actividades, por 

ubicación y por sexo (porcentajes) 



 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

21 

Si atendemos por el lugar donde se realizan las actividades organizadas, nos encontramos con 

una gran variedad de personas que han pasado por la diferentes exposiciones y talleres. Así, 

por ejemplo, en San Sebastián la mayor parte de las personas que han valorado las 

actividades que se realizaron allí son hombres, de entre 51 y 60 años de edad, y de perfiles 

profesionales muy variados (mayoritariamente jubilados, pero también médicos, investigadores, 

ingenieros, comerciantes, entre otros).  

En el caso de Zaragoza, en cambio, son las mujeres las que han participado más en la 

encuesta de valoración (tres mujeres por cada hombre), y se trata de chicas jóvenes, de entre 

14 y 15 años de edad.  

En Barcelona también son las chicas las que más han participado en la valoración, aunque en 

un porcentaje más igualado con los hombres. Y lo mismo ocurre con las edades, similares al 

caso de Zaragoza (15 – 16 años de edad).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 3. Distribución por edad de los participantes en la encuesta de evaluación (porcentajes) 

Si miramos los datos por procedencias, y dejando el caso de San Sebastián a parte (puesto 

que la mayor parte de las personas que participan en la encuesta de valoración tienen más de 

51 años de edad), las otras tres ubicaciones para los eventos cuentan con una distribución muy 

similar de público, que podemos calificar como adolescente (ver figura adjunta).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 4. Distribución por edad de los participantes en la encuesta de evaluación (porcentajes) 

por ubicación 

3. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES UBICACIONES 

Las actividades del proyecto 10alamenos9 se han realizado en cuatro ciudades: Barcelona, 

Zaragoza y San Sebastián. En la figura 5 se puede apreciar que la mayoría de las personas 

que han participado son de Barcelona, donde se han utilizado dos ubicaciones diferentes 

(Barcelona Centro y CCCB). No dio tiempo a analizar los datos de la cuarta ciudad participante, 

Bellaterra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 5. Distribución de la participación en 9alamenos10 por ubicación (porcentajes) 
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En las diferentes ubicaciones se han realizado actividades distintas, tal y como se ha explicado 

a lo largo de esta memoria. Teniendo eso en cuenta, al hacer un análisis descriptivo de la 

participación en los diferentes sites, apreciamos que por ejemplo en Barcelona las personas 

que participaron lo hicieron más en las actividades que incluyen el concurso El nuevo 

nanomundo, en los nanoseminarios y en los nanoforos (figura 6).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 6. Distribución de la participación por tipo de actividad en Barcelona y CCCB 

(porcentajes). 

En cambio, en Zaragoza, la participación se distribuyó más por los talleres (figura 7).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 7. Distribución de la participación por tipo de actividad e Zaragoza (porcentajes) 
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4. IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE APRENDIZAJE  

La valoración global de las personas que han participado en los diferentes eventos es positiva. 

Por un lado, las valoraciones generales que se han realizado en las encuestas destacan la 

calidad de las ponencias, recursos y materiales presentados. Pero, sin duda, lo que más 

destaca a nivel de impacto social de 10alamenos9 son las transformaciones que han 

experimentado las personas participantes entre antes y después de participar en algunos de 

los diferentes eventos disponibles.  

En términos de aprendizaje hay que destacar que las personas que han valorado las 

actividades afirman en su inmensa mayoría que 10alamenos9 les ha resultado muy útil, tanto 

en términos profesionales, como desde el punto de vista personal. En la tabla 1 se presentan 

las opiniones de personas según su perfil profesional, y es de destacar que la totalidad de los 

maestros y maestras que visitan las diferentes actividades afirman que tienen una utilidad para 

sus vidas profesionales. La lectura de este dato, cruzado con las respuestas cualitativas al 

cuestionario, indica que el material expuesto y presentado en 10alamenos9 tiene el potencial 

para ser utilizado en la práctica educativa. Por tanto, existe una clara contribución al desarrollo 

profesional del profesorado especializado en ciencias, que de acuerdo con estudios previos es 

una variable que sí que tiene impacto sobre la mejora de los niveles de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias (Even & Vall, 2008)1.  

Tabla 1. Percepción de la utilidad de las actividades según perfil profesional (porcentajes). 

 

Maestro/a Divulgador et al Otro 

Sí, en mi vida profesional 100,0 100,0 61,4 

Sí, en mi vida personal 0,0 0,0 26,3 

No 0,0 0,0 12,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, en esta opinión. Tanto ellos 

como ellas afirman que haber asistido a las actividades de 10alamenos9 les ha sido útil. Las 

mujeres participantes afirman quizás en mayor proporción que los hombres (ver las dos figuras 

adjuntas) que son útiles para su vida profesional, mientras que ellos a su vez tienden a afirmar 

más que les resultan útiles también en la vida personal (comparado con las mujeres, y para 
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este ítem en concreto). En cualquier caso, prácticamente nadie dice que no ve útil lo que ha 

aprendido en 10alamenos9.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 8. Percepción de la utilidad de las actividades según sexo –hombres– (porcentajes). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 9. Percepción de la utilidad de las actividades según sexo –mujeres– (porcentajes). 

La tabla 2 muestra la distribución de las respuestas a la pregunta ¿Cuánto crees que has 

aprendido en…? De nuevo vemos que la mayor parte de las respuestas se sitúan por encima 

del 4 (siendo 4 un marcador en una escala de Likert de seis puntos, variando de 1 –nada– a 6 

–mucho–, sobre valoración subjetiva del aprendizaje recibido). Quizás las actividades con más 

éxito acumulado son la exposición Nanoart y el taller Nanoinvestigando. En ambos casos más 
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de dos tercios de las personas que respondieron la encuesta coinciden en valorarlo muy 

positivamente en términos de aprendizaje.  

Tabla 2. Percepción subjetiva del aprendizaje por actividad (porcentajes).  

 

Nada 

(1) 2' 3' 4' 5' 

Mucho 

(6) 

Exposición El invisible 

nanomundo 0,0 5,3 5,3 26,3 52,6 10,5 

Exposición Nanoart 0,0 0,0 21,4 7,1 21,4 50,0 

Taller Del supermercado a casa 0,0 4,1 12,2 18,4 26,5 38,8 

Taller Nanocentros en la calle 2,4 2,4 0,0 9,5 50,0 35,7 

Taller Nanoinvestigando! 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 50,0 

Concurso El nuevo nanomundo 0,0 3,3 0,0 50,0 23,3 23,3 

Nanoseminarios 0,0 0,0 2,0 27,5 41,2 29,4 

Nanoforo 0,0 18,8 6,3 31,3 43,8 0,0 

Pregunta a un futuro científico 0,0 0,0 20,0 0,0 40,0 40,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

La figura 10 confirma esta conclusión, y deja patente el impacto positivo de 10alamenos9 sobre 

la percepción de aprendizaje de las personas que han participado. Podemos afirmar, por tanto, 

que el público de 10alamenos9 sí que se ha ido de las actividades con la sensación de haber 

aprendido.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 10. Distribución de la percepción subjetiva del aprendizaje por actividad (porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 11. Resumen global de la percepción subjetiva de aprendizaje (porcentajes) 

 

La figura 11 resume este aspecto: casi el 70% (o 7 de cada 10 pesonas) afirman que han 

aprendido mucho. El porcentaje de personas que afirman no haber aprendido es insignificante.  

 

5. TRANSFORMACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y DE LAS PRÁCTICAS 

ALREDEDOR DE LA NANOCIENCIA Y DE LA NANOTECNOLOGÍA 

La participación en las actividades de 10alamenos9 también ha tenido trascendencia en 

términos de proyectos o expectativas personales (futuro), no solo de la percepción presente de 

aprendizaje o beneficio por haber asistido. Este elemento es crucial desde el punto de vista del 

impacto social de dichas actividades, porque significa la creación de un abanico de 

posibilidades de actuación que antes no existían o las personas participantes en el evento no 

las habían tenido en cuenta como posibles.  
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Tabla 3. Expectativa de cambios de hábitos sobre la nanociencia y la nanotecnología 

(porcentajes) 

  
Más que 

antes 

Menos que 

antes 
Igual NS/NC 

 

Voy a  leer libros, artículos de nanociencia 

46,8 0,0 36,4 16,9 

Voy a ir a exposiciones o talleres de 

nanociencia 
30,3 1,3 48,7 19,7 

Voy a informarme sobre otros aspectos 

científicos 
43,4 1,3 40,8 14,5 

Quiero mantenerme informado/a sobre 

actividades de nanodivulgación 
57,9 1,3 36,8 3,9 

TOTALES 44,6 1,0 40,7 13,8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

 

La tabla 3 muestra una tendencia a incrementar los hábitos de actividades relacionadas con la 

nanociencia, tales como leer libros sobre dicha materia, ir a exposiciones o talleres sobre 

nanociencia de manera más asidua, buscar información sobre esta dimensión de la ciencia o 

mantenerse informado/a sobre las actividades que se realicen en relación a la nanociencia 

(nanodivulgación).  

También es cierto que muchas de las personas que contestan los cuestionarios ya mantienen 

una actitud activa sobre esta materia, tal y como se desprende del análisis de la tabla 3, porque 

al responder “igual” están afirmando que ya realizan actividades relacionadas con saber más 

de nanociencia y de nanotecnología.  

En cualquier caso, destaca que asistir a 10alamenos9 no produce frustración de vocaciones 

científicas; prácticamente nadie afirma que va a informarse menos, o asistir menos, etc., que 

antes, a actividades relacionadas con el mundo nano.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 12. Expectativa de cambios de hábitos sobre la nanociencia y la nanotecnología 

(porcentajes) 

 

Si analizamos los resultados teniendo en cuenta el perfil profesional de quienes realizan la 

encuesta, vemos que tanto maestros/as como divulgadores/as afirman que van a realizar 

actividades relativas a la nanociencia más que antes. Las personas que dicen que seguirán 

“igual” tienden a tener otras ocupaciones (como técnicos de riesgos laborales, comerciantes, 

etc.). Este dato revela que asistir a 10alamenos9 sirve también para que personas que trabajan 

con el conocimiento adquieran mayor formación sobre el mundo nano, y eso tiene el impacto 

potencial de extenderse luego a través de la enseñanza o de la divulgación científica. Por tanto, 

10alamenos9 ha logrado ofrecer información útil que existe la posibilidad de que sea 

transmitida con posterioridad a otras personas, en escuelas u otros lugares o medios de 

aprendizaje y de divulgación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 13. Expectativa en los cambios de hábitos por perfil profesional (porcentajes) 

 

Finalmente, también se ha podido detectar un cambio más profundo que es en la propia 

manera de pensar de cada quien, sobre nanociencia  y nanoctecnología. La figura 14 muestra 

que casi la mitad de las personas que han cumplimentado la encuesta afirman que “ahora 

creen que es esencial” la nanociencia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 14. Cambio en la manera de pensar (porcentajes) 
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En concreto, afirman que aspectos tales como “la relación entre propiedades atómicas / 

moleculares y macroscópicas de los objetos”, “tecnología de los materiales”, “aplicaciones 

prácticas [de la nanociencia]” etc. (ver tabla 4 y ss.) les parecen ahora “más esenciales” que 

antes de visitar los eventos de 10alamenos9. De acuerdo a las respuestas cualitativas que se 

dan al cuestionario, cuando se pregunta ¿para qué te va a servir lo que has aprendido?, 

muchas personas responden que van a usar lo aprendido en sus actividades académicas, para 

comprender mejor aplicaciones cotidianas de la nanociencia como los nuevos tejidos o nuevos 

materiales, o para mejorar la formación en temas como riesgos laborales, mediambiente, etc.  

 

Tabla 4. Cambios en la manera de pensar sobre la nanociencia y la nanotecnología 

(porcentajes)  

 

  

Nunca lo 

habría 

pensado 

Pienso igual 

que antes 

Ahora creo 

que es 

esencial 

NS/NC 

Relación entre propiedades 

atómicas / moleculares y 

macroscópicas de los objetos 

15,5 27,6 37,9 19,0 

Tecnología de los materiales 6,5 30,6 50,0 12,9 

Superficies, áreas, propiedades 

de los materiales, magnetismo 
10,3 34,5 29,3 25,9 

Aplicaciones prácticas 6,3 22,2 55,6 15,9 

Nanoescala 14,6 7,3 46,3 31,7 

Aplicaciones potenciales de la 

investigación en nanociencia 
12,9 14,5 61,3 11,3 

Aspectos éticos de la 

investigación / aplicación de la 

nanociencia 

13,6 27,1 33,9 25,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

De hecho, la tabla 4 revela que las “aplicaciones potenciales de la investigación en 

nanociencia” aparece como el aspecto que más se considera esencial. Esta respuesta ilustra 

otra contribución importante de 10alamenos9 que es el impacto sobre la vida cotidiana.  
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Tabla 5. Cambios en la manera de pensar sobre nano, por sexo (porcentajes) 

 

Nunca lo habría 

pensado 

Pienso Igual que 

antes 

Ahora creo que es 

esencial 

 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

 

Relación entre propiedades atómicas / 

moleculares y macroscópicas de los 

objetos 14,0 9,3 23,3 7,0 27,9 18,6 

Tecnología de los materiales 6,1 2,0 22,4 8,2 38,8 22,4 

Superficies, áreas, propiedades de los 

materiales, magnetismo 0,0 4,0 16,0 4,0 64,0 12,0 

Aplicaciones prácticas 8,3 0,0 18,8 4,2 37,5 31,3 

Nanoescala 12,2 2,4 26,8 14,6 24,4 19,5 

Aplicaciones potenciales de la 

investigación en nanociencia 12,0 2,0 12,0 4,0 40,0 30,0 

Aspectos éticos de la investigación / 

aplicación de la nanociencia 14,3 2,4 21,4 11,9 31,0 19,0 

Total 10,1 3,0 20,1 7,7 36,2 22,8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

 

La tabla 5 nos permite apreciar que las opiniones son bastante consistentes tanto en hombres 

como en mujeres. Esto queda confirmado al hacer un análisis de la chi cuadrado (Pearson).  

 

Los valores de significatividad asintótica son mayores que 0,05, lo cual significa que la variable 

género no ejerce ningún efecto sobre los ítems medidos, y que por tanto, se trata de variables 

independientes la una de las otras.  
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Tabla 6. Correlaciones en los cambios en la manera de pensar sobre nano 

 

Chi-square Gamma 

Relación entre propiedades atómicas / moleculares y 

macroscópicas de los objetos 

0,565 0,767 

Tecnología de los materiales 0,752 0,44 

Superficies, áreas, propiedades de los materiales, 

magnetismo 

0,091 0,172 

Aplicaciones prácticas 0,079 0,007 

Nanoescala 0,368 0,468 

Aplicaciones potenciales de la investigación en nanociencia 0,277 0,076 

Aspectos éticos de la investigación / aplicación de la 

nanociencia 

0,498 0,324 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

 

6. RESUMEN FINAL 

Para acabar esta sección de valoración del impacto del proyecto 10alamenos9 el mejor 

resumen lo podemos obtener de la figura 15: algo más de la mitad de las personas que han 

respondido al cuestionario afirman que ellas se dedicarían a la ciencia, si pudiesen.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios. 

Figura 15. Perspectiva para dedicarse a la ciencia 
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Este resultado es particularmente importante, teniendo en cuenta que muchas de las personas 

que respondieron a la encuesta son jóvenes que se encuentran cursando el bachillerato, o 

finalizando la ESO. En un contexto que está marcado por la falta de vocaciones científicas, tal y 

como denuncian estudios,2 así como los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

actuaciones como 10alamenos1 contribuyen a generar nuevas oportunidades para que más 

jóvenes (y personas adultas) se dediquen tanto a la ciencia (a nivel profesional), como la 

tengan en cuenta en sus respectivas vidas personales. Este proyecto constituye una clara 

aportación y está en la línea internacional del debate sobre el STEM (Science, Technology, 

Education and Mathematics).  
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Los datos de asistencia se acercan a los 5000 participantes después de haber realizado las 

distintas actividades en los distintos sitios. En particular, durante la semana del festival, 

aproximadamente 1000/1500 personas pasaron por las distintas ubicaciones. 

Alguna de las actividades (ej. exposición El invisible nanomundo,taller de productos nano,etc) 

se podrá ir realizando sucesivamente teniendo continuidad y aumentando el impacto social del 

proyecto 

Materiales diseñados de forma que puedan utilizarse como herramientas docentes en el aula. 

Los materiales divulgativos desarrollados se podrán difundir a través de los portales 

institucionales de los participantes en el proyecto. 
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Resum 

Experiència real en la qual els agents del sector bioinformàtic català (universitats, centres de 

recerca, empreses, hospitals i grans infraestructures científiques), davant la necessitat de 

tècnics informàtics amb un perfil professional específic, treballen conjuntament amb 

l'administració pública i els centres de formació per adaptar el pla d'estudis d'un cicle formatiu 

de grau superior existent, que permet formar professionals amb el perfil prèviament identificat. 

Paraules clau: bioinformàtica, formació professional, FP, cicle formatiu de grau superior, CFGS, 

tècnic superior, formació, desenvolupament d’aplicacions web 
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Abstract 

Real experience in which bioinformatic stakeholders in Catalonia (universities, research centres, 

companies, health research centres and large scientific infrastructures), in order to meet the 

need for qualified IT technicians with a specific bioinformatic professional profile, work together 

with the public administration and the training centres to adapt the syllabus of an existing 

advanced vocational training course, which allows to train professionals with the previously 

identified profile.  

Keywords: bioinformatics, vocational education and training, VET, advanced vocational training, 

advanced technical expert, technician, training, web development 

 

1. L’ERA DE LES DADES EN LES CIÈNCIES DE LA VIDA 

La gran quantitat de dades que es generen avui en dia en el camp de les ciències de la vida 

com a conseqüència dels avenços tecnològics ha portat a la creació de noves disciplines com 

ara la bioinformàtica per respondre al repte d'extreure'n nou coneixement. 

La bioinformàtica és una disciplina estratègica amb un enfoc multidisciplinari que utilitza les 

eines de les tecnologies de la informació i de la computació per gestionar i analitzar el gran 

volum de dades generats en les ciències de la vida. En sectors biomèdics i agroalimentaris es 

necessita la combinació de tecnologies per portar a terme l’anàlisi estadístic, així com el 

modelatge o la simulació. És un àrea de la ciència que utilitza mètodes computacionals per 

donar resposta a qüestions biològiques. 

Malgrat que estem en un context de big data, la bioinformàtica no només s’alimenta de dades 

massives, sinó també de dades complementàries que hi aporten valor, incloent l’small data. La 

medicina, l’enginyeria, la tecnologia i la indústria són alguns dels sectors que utilitzen eines de 

la bioinformàtica, però fins ara el camp que més se n’ha beneficiat és el de la biologia 

molecular on conflueixen disciplines com la biomedicina i l’agroalimentació, en què el 

tractament de dades sanitàries, biològiques o químiques contribueixen a una recerca 

d’excel·lència. 
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Des de fa uns anys hi ha una dificultat real en trobar el científic de dades adequat. Hi ha estudis 

sobre la manca de talent i calculen que les empreses nord-americanes actualment necessiten 

entre 140.000 i 190.000 professionals amb fortes habilitats analítiques, i més de 1,5 milions de 

directius i analistes amb coneixement analític per a la presa de decisions efectives [1].  

Catalunya presenta un ecosistema amb tots els elements que poden beneficiar-se de la 

bioinformàtica: els centres i instituts de recerca, hospitals de referència, grans infraestructures 

de computació, empreses i diversos àmbits de l’administració pública, des de la salut a 

l’economia, les universitats i la recerca.  

Paral·lelament, es detecta una manca de talent especialitzat en aquesta disciplina, una 

inexistència de formació a nivell de tècnics i graduats, és a dir, una connexió insuficient entre 

l’àmbit científic i l’empresarial, així com la manca de visibilitat de la bioinformàtica [2]. D’aquesta 

necessitat de potenciar la unió i la generació de sinergies entre la biologia i la informàtica, i de 

disposar de programes de formació d'alt nivell per a la creació de talent bioinformàtic neix 

Bioinformatics Barcelona (BIB) [3]. 

Bioinformatics Barcelona, és una associació sense afany de lucre fundada el 2015 que té com 

a objectiu fomentar el talent bioinformàtic, crear programes de formació adequats a la demanda 

i impulsar la incorporació de solucions tecnològiques relacionades amb la bioinformàtica.  

Actualment l’associació aglutina més de 50 entitats de l’àmbit de la bioinformàtica a Catalunya, 

des d’universitats, centres de recerca, instituts de recerca hospitalària, grans infraestructures 

científiques, empreses i altres entitats que treballen en els àmbits de salut, agroalimentari i 

tecnològic. Així com més de 140 grups de recerca en bioinformàtica sumant més de 1300 

investigadors amb perfils bioinformàtics. El BIB és un entorn innovador on les institucions 

públiques i privades hi col·laboren per portar projectes endavant que responguin a les 

necessitats de la comunitat.  

 

2. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Els estudis de Formació professional s’ubiquen, dins del Sistema educatiu, en l'Educació 

secundària i en l'Educació superior (Fig. 1).  

La Formació professional té un catàleg de 170 títols, 71 de grau mitjà i 99 de grau superior, que 

s’agrupen en les 26 famílies professionals [4].  
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Figura 1. La Formació professional en el Sistema educatiu. 

 

3. DONANT RESPOSTA A NOUS PERFILS PROFESSIONALS 

La Formació professional no és aliena a les necessitats formatives dels sectors productius, per 

aquest motiu s'avaluen les mancances curriculars i s'adeqüen els continguts a la realitat laboral 

mitjançant les orientacions o adaptacions dels títols. En aquest procés cal una comunicació i 

interacció fluida entre els centres de formació i els sectors productius de la seva àrea 

d’influència amb la finalitat de detectar, i donar solució, a aquestes necessitats. 

Cal distingir entre orientació i adaptació curricular. La orientació depèn directament del centre 

educatiu en funció de l’anàlisi de necessitats detectades, l’adaptació sols pot fer-la el 

Departament d’Educació atenent a les demandes dels sectors o entitats. 

 

3.1 Orientació curricular 

L’orientació d’un títol de Formació professional a un determinat àmbit o perfil professional pot 

realitzar-se a diferents nivells: incorporant activitats d’aula, incorporant noves unitats formatives 

amb les hores de lliure disposició, o bé, generant nous mòduls professionals relaciona amb les 

hores de lliure disposició. En cas de generar nous mòduls la direcció del centre ha de 

comunicar-ho amb un escrit raonat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial. 

3.2 Adaptació curricular 

L'adaptació del currículum a necessitats d'adequació del perfil professional té per objecte 

incorporar resultats d'aprenentatge i/o continguts no inclosos en el currículum que permetin 
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donar resposta a necessitats específiques d'un determinat sector professional relacionat amb el 

cicle formatiu. Aquesta mesura requereix una autorització de la Direcció General de Formació 

Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

Els títols adaptats a nous perfils professionals presenten canvis en l'estructura modular ja que 

poden incorporar al voltant de 350 hores de continguts curriculars específics. Atès que la 

durada total continuarà sent de 2000 hores, alguns dels mòduls inclosos al títol base hauran de 

reduir-se d’hores. Per distingir-los dels títols base s’identifiquen amb diferent codi. 

Les fases per la realització d’adaptacions curriculars són les següents: 

1) Identificació dels nous àmbits de coneixement a incorporar i nivell de qualificació. 

2) Definició del títol a utilitzar com a base. 

3) Anàlisi dels mòduls del títol amb menys rellevància en referència al nou perfil 

professional. Reducció del contingut curricular i durada respectant els mínims 

establerts en el Reial Decret del títol. 

4) Anàlisi dels mòduls del títol en relació al nou perfil professional. 

5) Anàlisi dels mòduls que cal generar de nou. Definició i realització de les noves unitats 

formatives, resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts. 

6) Ajust del mòduls de síntesi/projecte i formació en centres de treball. 

7) Preparació de la documentació relacionada amb l’adaptació del títol. 

Els representants del sector consensuen que un biòleg és més fàcil que s'actualitzi si té 

prou formació en informàtica, per tant, estimen necessària la formació de professionals 

amb un perfil tècnic sòlid de la informàtica i que disposin de coneixements biològics. 

 

4. EL TÍTOL ADAPTAT AL PERFIL BIOINFORMÀTICA 

El BIB va presentar l’any 2014 a la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial el següent plantejament de necessitats del sector de la 

bioinformàtica: 

1) Necessitat en l’àmbit sanitari de perfils amb capacitat tècnica més que no pas científica. 

2) Necessitat de suport tècnic als investigadors en el vessant informàtic.  

3) Necessitat de formar un perfil intermedi capaç d’entendre tan aspectes informàtics com 

biològics.  

4) Gran demanda de formació en bioinformàtica, els cursos que ofereix s’omplen 

ràpidament.  

5) Hi ha una abundància de doctors i una manca de tècnics.  

6) Manca del tècnic/a que executa, analitza i valora les dades generades. 
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Els representants del sector consensuen que un biòleg és més fàcil de transformar si té prou 

formació en informàtica, per tant, estimen necessària la formació de professionals amb un perfil 

tècnic que tinguin domini de la informàtica. Nou perfil de bioinformàtic tècnic: biòleg 40% + 

informàtic 60%. Tenint en compte això, es determina que el títol sobre el qual s'hauria de 

treballar per adaptar-lo a les necessitats hauria de ser un títol base de la família professional 

Informàtica i comunicacions. Després d'una visió general del llistat de mòduls professionals de 

cadascun dels cicles formatius de grau superior de la família professional Informàtica i 

comunicacions, es decideix que el títol base sigui el cicle formatiu de grau superior 

Desenvolupament d’aplicacions web (DAW), atès que la bioinformàtica posa a disposició les 

bases de dades i eines desenvolupades a través de la web per millorar la seva visibilitat i 

accessibilitat. Es genera un grup de treball format en primera instància per experts de l’àmbit 

bioinformàtic de diversos sectors i el tècnic curricular de la família d’informàtica.  

Conjuntament treballen la reducció de continguts d’aquells mòduls que han de reduir hores i 

l’ampliació d’aquests en aquells que amplien hores amb el suport de la tècnica de currículum 

de la família de química. Amb el currículum i l’organització curricular acabada del nou títol 

adaptat (Taula 1) es decideix que el centre on s’ha d’implantar tingui les famílies d’informàtica i 

de química a efectes d’aprofitar sinergies des dels dos departaments tècnics. 

Taula 1.  Estructura Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): Desenvolupament d'Aplicacions 

Web (DAW) – perfil perfil professional Bioinformàtica 
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Abans de la implantació del cicle adaptat es va dissenyar i realitzar un pla de formació de 

l’àmbit bioinformàtic al professorat dels centres que realitzaran el nou títol. El títol s’implantà el 

curs 2015-16 a dos instituts: Institut Provençana i Gimbernat Formació [5]. 

Els estudiants que realitzen aquests estudis obtenen el títol oficial del Cicle Formatiu de Grau 

Superior Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional Bioinformàtica i un certificat 

signat pel centre formatiu i el BIB on s’especifiquen els continguts i durada de la formació 

específica en l’àmbit bioinformàtic. 

 

5. CENTRES QUE IMPLANTEN EL PERFIL PROFESSIONAL 

BIOINFORMÀTICA 

 

5.1 Institut Provençana  

L'Institut Provençana és un centre públic creat l'any 1977 a la ciutat de L'Hospitalet de 

Llobregat, com a centre de Formació Professional dins la Llei General d'Educació. En aquests 

anys el professorat ha treballat per un model de formació de bons professionals en els seus 

respectius àmbits i han defensat el foment de la qualitat humana basada en valors com la 

comunicació, la participació i la solidaritat, tant en les activitats regulars del centre com en les 

culturals i recreatives complementàries a l'ensenyament reglat. Amb una llarga experiència en 

la docència en la formació professional i un alt nivell d'inserció laboral de l’alumnat titulat, la 

missió del Institut  

 

Provençana és dotar a l’alumnat de les capacitats i competències que demanda el mercat 

laboral, així com l'adaptabilitat a les noves formes de treball i les noves organitzacions. 

Tanmateix és un centre implicat en un procés de millora contínua i d'excel·lència en la qualitat 

dels serveis, la qual està reconeguda amb la certificació ISO 9001. A l’Institut Provençana es fa 

especial èmfasi en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, tant en les 

activitats d'ensenyament-aprenentatge com en l'assoliment de competències per l'alumnat. 

Donant a les activitats de caràcter pràctic una importància fonamental i per això està dotat 

d’infraestructures informàtiques d'alt nivell que inclouen equips informàtics actualitzats, 

connexió de banda ampla a internet, un campus servidors per emmagatzemar documentació i 

treballs, servidors d'aplicacions virtual d'aprenentatge. Podem dir que és un centre de 

referència en formació professional a l'Hospitalet, i com a tal, està participant activament en 

nous projectes fruit de la demanda de la societat i el teixit empresarial. És per aquest motiu 
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que, a partir de la proposta de la Direcció General de Formació Professional i ensenyaments de 

règim especial, el departament d’informàtica de l’Institut Provençana va fer els canvis 

curriculars necessaris per adaptar-se al nou currículum que a més es va oferir en format dual. 

 

5.1.1 El CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (perfil professional Bioinformàtica 

(DAW-Bio) a l’Institut Provençana 

L’institut Provençana és el primer centre públic de Catalunya en oferir aquest perfil, tant en la 

modalitat d'alternança dual com a la de formació en centres de treball. Per oferir l’alternança 

dual disposa del recolzament d’un conveni de col·laboració entre l’administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el BIB. 

 

5.1.2 Respecte als continguts i tecnologies  

Els coneixements que reben i les tecnologies que utilitzen l’alumnat són les següents: 

1. Tecnologies pròpies del cicle de DAW, del desenvolupament d'aplicacions web, els 

currículums del Institut Provençana inclouen, entre altres, aquestes tecnologies: 

 Java per aplicacions multiplataforma i també per aplicacions mòbils. 

 Frameworks de persistència com JPA i Hibernate. 

 PHP per a aplicacions web de servidor, i frameworks com ara Laravel. 

 Java 2EE per aplicacions web de servidor i serveis web. 

 Javascript, JQuery i Angular per aplicacions web de client, així com Bootstrap per a 

disseny d'interfícies. 

 Sistemes gestors de bases de dades relacionals com Oracle, Mysql, Postgres, així 

com no relacionals com MongoDb, o basats en XML com ara eXistDb. 

 

2. Tecnologies específiques de l'especialitat Bioinformàtica, inclouen, entre altres, 

aquestes tecnologies: 

 Anàlisi de dades i bases de dades bioinformàtiques amb R, bioconductor, Perl i 

Bioperl. 
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 Eines de consulta d'usuari i avançada de bases de dades d’ús habitual en 

bioinformàtica i en medicina: PubMed, ENA, Genbank Swiss Prot, EMBL, OMIM, 

BioMart, UniProt, Protein Data Bank, HGNC, Gene Ontology, entre d’altres. 

 Eines web d'anàlisi de seqüencies: Galaxy. 

 Eines d'estudi d'associació. 

 Eines i algoritmes d'alineament i filogènia: BLAST, clustal, MUSCLE, T-COFFEE, 

needle, entre d’altres. 

 Genome Browser: USCS, ENSMBL, IGV. 

 Bash Scripting per l'obtenció de genomes i arxius genòmics. 

 Anàlisi de qualitat de seqüencies FastQC Prinseq Fastx-toolkit, Genome Peek. 

 Assemblatge de seqüencies: Newbler, BWA, Samtools. 

 Scaffold de contigs: Scaffold Builder. 

 Anotació de genomes: myRAST. 

 Visualització de genomes: ACT MAUVE DNAplotter CMG Biotools BRIGS. 

 Eines per l’acoblament molecular (docking): AutoDock i AutoGrid. 

 Eines per simulació de dinàmica molecular: Gromacs. 

 Eines pel modelat per homologia: Swiss-Mode. 

 

5.1.3 Les pràctiques en empreses. Formació en centres de treball. 

La formació en centres de treball són pràctiques obligatòries amb una durada de 317 hores, 

aproximadament de 4 mesos si es fan quatre hores al dia, en cas de fer les pràctiques en els 

mesos de juny-juliol, es poden fer vuit hores al dia. Permeten a l'alumnat entrar en contacte 

amb el món laboral i desenvolupar les seves capacitats i a les empreses conèixer de primera 

mà les aptituds i actituds dels nous professionals.  

 

5.1.4 Les pràctiques en empreses. Formació dual. 

Durant la formació en alternança i dual l’alumnat ha de fer un mínim de 1043 hores a l’empresa. 

Han de tenir un tutor d'empresa que faci el seu seguiment a l'entitat i a través d'una aplicació 
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(sBID). En general té una durada de 10-12 mesos amb contracte laboral o beca i combina 

l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració 

formació professional i els centres de treball, en el procés formatiu dels alumnes. 

Durant el primer curs s'imparteixen els següents mòduls: M01, M02, M03, M04, M10 i M11 

(Taula 1). A final del primer curs, entre el mes de maig i principi de juny, els alumnes comencen 

l'estada a l'entitat o empresa amb la qual s'ha signat l'acord. 

 Durant el mes de maig realitzen FCT (formació en centres de treball) no remunerades 

que serveixen per a que tant l'alumne com l'entitat o empresa tinguin una presa de 

contacte. L’alumnat està assegurat pel centre educatiu. Han de fer la FCT durant 4 

hores/dia al matí ja que per la tarda es fan les classes. 

 El mes de juny i juliol comencen les pràctiques en format dual, on podrien realitzar un 

màxim de 8 hores/dia amb l'empresa o entitat. Aquestes hores sí que són remunerades i 

en el cas de ser una beca la quantitat mínima a pagar està fixat per l’IPREM. El mes 

d’agost l’alumnat té vacances. 

 En les dues primeres setmanes de setembre també es poden fer un màxim de 8 

hores/dia. A partir de la tercera setmana de setembre es torna a fer 4h/dia durant el matí 

igual que al maig ja que s’han començat les classes de segon curs. 

Hi ha la possibilitat de que l'alumne comenci directament la dual i no faci les FCT (80-100 

hores). 

 

5.1.5 Testimoni de Vicky Sundesha 

Un dels aspectes més interessants del cicle formatiu són les estades a les empreses, en el cas 

de l’alumne Vicky Sundesha, va fer les pràctiques a Sequentia Biotech i al congrés destaca: 

“El títol es du a terme durant dos cursos acadèmics i inclou unes pràctiques en hospitals, 

centres de recerca, centres científics i universitats. El programa de formació dual que vaig 

realitzar a Sequentia Biotech és un dels aspectes més interessants del curs. L'oportunitat de 

participar en un empresa establerta en el camp bioinformàtic és, amb diferència, la millor 

manera d'experimentar com treballar en un entorn laboral [6]. 

A Sequentia Biotech he après sobre els diferents aspectes de la ciència i les eines per analitzar 

dades òmiques disponibles al camp. La major part del temps a Sequentia Biotech vaig ajudar a 

desenvolupar la primera versió de la plataforma de metagenòmica GAIA [7]. Aquesta 

experiència em va permetre aconseguir una posició a l'Instituto Nacional de Bioinformática 

(INB) que actualment es troba al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). Sent un dels 
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primers llicenciats del curs que es va realitzar entre el 2015 i el 2017 [8], puc assegurar que el 

curs està ben dissenyat i implantat pel personal de l'Institut Provençana de l'Hospitalet de 

Llobregat. La meva experiència de primera mà ha estat excel·lent i animaria a qualsevol 

persona que tingui interès en la bioinformàtica a considerar aquest grau com una opció viable.” 

 

5.2 Gimbernat Formació 

Gimbernat Formació (GF) és un Institut de Formació Professional que està vinculat a les 

Escoles  Universitàries Gimbernat, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va 

tenir l’oportunitat de participar en el procés de disseny de l’adaptació curricular del Cicle 

Formatiu al perfil professional de Bioinformàtica, juntament amb experts de l'àmbit 

bioinformàtic. La seva funció principal dins el grup de treball va ser vetllar en què el nivell de 

competències establert en l’adaptació fos adequat al perfil professional d’un tècnic superior, 

titulació dels graduats d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.  

Tot i que GF tenia la intenció que a la llarga l’adaptació es fes seguint un model dual [9], va 

optar per iniciar el desplegament adoptant un model no dual, per així donar temps a conèixer 

tant la disciplina com les empreses del sector. I una vegada es tingués un nivell adequat de 

coneixement, plantejar-se treballar conjuntament amb les empreses en la implantació del model 

dual. No obstant això, es van adoptar mesures per apropar la formació dels alumnes a la que 

tenen alumnes que participen en un model dual. En primer lloc, que el mòdul de Bioinformàtica 

(M14) sigui impartit per professionals en actiu, de manera que els alumnes afronten el procés 

d’aprenentatge al costat d’experts que estan aplicant dia a dia allò que es treballa al llarg del 

mòdul. I a més dona l’oportunitat als alumnes de conviure i interactuar setmana darrera 

setmana amb aquests professionals, tal i com passa en el model dual. En aquest sentit l’equip 

docent del mòdul de Bioinformàtica està format per professionals del GRIB-Research 

Programme on Biomedical Informatics (IMIM-UPF), del Vall d’Hebron Institut de Recerca 

(VHIR) i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).  

 

Figura 2. Distribució de les UFs del mòdul de Bioinformàtica al llarg dels 2 cursos del Cicle 

 

D’altra banda, a GF el mòdul de Bioinformàtica es desplega al llarg dels dos cursos del Cicle 

Formatiu. Tal i com es mostra en la Figura 2, durant el primer curs es treballen dues de les tres 
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unitats formatives (UF) del mòdul: la UF1, Eines computacionals en Informàtica mèdica, de 55 

hores, i la UF2, eines computacionals en ciències òmiques, de 99 hores. I durant el segon curs 

es desplega la UF3, disseny de nous fàrmacs, de 110 hores.  

Finalment les 317 hores de Formació en Centre de Treball s’organitzen durant el tercer i darrer 

trimestre del segon curs, just al darrer tram de formació dels alumnes, i una vegada ja han 

completat l’aprenentatge i avaluació del 100% dels continguts tant del mòdul de Bioinformàtica 

com de la resta de mòduls del cicle. Durant aquest tercer trimestre els alumnes ja no tenen 

classes a GF, el que permet que puguin fer estades de fins a 8 hores/dia, tal i com passa en el 

model de FP Dual. Però a diferència del que passa en el Dual, aquest model permet que els 

alumnes s’incorporin als centres, grups i/o empreses quan ja disposen d’una formació prèvia de 

264 hores en Bioinformàtica, assolida al costat de professionals del sector.  

A continuació presenten la seva experiència Daniela Gómez i Joan Ortega, graduats de la 

promoció de juny de 2018.    

 

5.2.1 Testimoni de Daniela Gómez 

Daniela Gomez Degni va ser alumna de la segona promoció del Cicle Formatiu. En concret va 

iniciar els estudis en el setembre de 2016, i es va graduar a finals de juny de 2018, completant 

les 2.000 hores de formació en dos cursos acadèmics, el període normal que contempla el Pla 

d’Estudis. Daniela va realitzar la seva Formació en Centre de Treball en el Centre de Regulació 

Genòmica (CRG) que dirigeix el Dr. Toni Gabaldón.  

L’objectiu assignat va ser que durant la seva estada desenvolupés una aplicació web per a la 

visualització i consulta d’informació generada prèviament per un algorisme, el qual havia estat 

creat per un dels membres de l’equip, la Doctora Marina Marcet-Houben. Tota la informació 

havia d’estar lligada amb els principals repositoris d’informació genòmica, com ara el National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) [10], creat en novembre de 1988 com una divisió 

de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine) dels Estats Units d’Amèrica 

amb l’objectiu de donar accés a informació biomèdica i genòmica, o l’UniProt [11], un repositori 

central de dades sobre proteïnes creat en col·laboració per l’European Bioinformatics Institute 

(EMBL-EBI), Swiss Institute of Bioinformatics (SIB) i Protein Information Resource (PIR).  

Per portar a terme el projecte Daniela va haver d’utilitzar PHP, HTML, Python i MYSQL, eines 

treballades en diferents mòduls professionals del Cicle. En paraules de Daniela, el major repte 

tècnic va ser la integració d’una llibreria de Python anomenada ETE per a la generació de 

mapes filogenètics interactius. Degut a l’abast del projecte i a que la seva estada tenia una 

durada acotada de 4 mesos, Daniela no va poder acabar l'eina durant la seva estada.  
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En relació a la seva estada, més enllà dels coneixements tècnics adquirits Daniela destaca la 

gran oportunitat de conviure i formar part del l’equip del CRG. Comenta que durant 3 mesos va 

tenir l’oportunitat de treballar de la mà de doctors i postdocs d’arreu del món. Compartir i 

observar la seva dinàmica de treball en un sector tant exigent com és el de la recerca científica, 

li ha aportat sinèrgies de treball que ben segur aplicarà al llarg de la seva trajectòria laboral.  

 

5.2.2 Testimoni de Joan Ortega 

Com en cas de la Daniela, en Joan Ortega López va ser alumne de la segona promoció del 

Cicle Formatiu, i va completar les 2.000 hores de formació en el període normal que contempla 

el Pla d’Estudis. Joan va realitzar la seva Formació en Centre de Treball en el Centre de 

Recerca en Agrigenòmica (CRAG), desenvolupant durant la seva estada una aplicació 

destinada a fitxers vcf i bam pel tractament de dades genòmiques. Es tracta d’una eina 

pensada per gestionar grans volums d’informació, doncs es tracta de fitxers que acostumen a 

ocupar entre 1 i 50 Gb, depenent del bam. En el desenvolupament de l’aplicació Joan va fer 

servir RStudio, Tassel, Vcftools, Samtools, així com les llibreries de R (Shiny, DT, Stringr, Dplyr, 

Data.table, Ggplot2), totes eines treballades en les Unitats Formatives 1 i 2 del mòdul 

professional de Bioinformàtica. L’eina desenvolupada per Joan inclou un sistema de neteja tant 

dels fitxers pujats per l’usuari com dels generats per la pròpia aplicació aconseguint una millora 

significativa del rendiment. No obstant permet a l’usuari descarregar-se els gràfics i els fitxers 

segons els filtres aplicats durant el procés. L’aplicació és molt ràpida ja que treballa amb un 

servidor Linux que aplica els filtres en qüestió de segons, depenent del pes del fitxer inicial. El 

fet d’enviar peticions a un sistema Linux permet que la velocitat de resposta de l’aplicació sigui 

molt més ràpida en comparació amb les llibreries especialitzades que R té per tractar fitxers 

d’aquest tipus. 

Una vegada més, com en el cas de la Daniela, Joan dona importància tant als coneixements 

adquirits com  l’oportunitat de formar part del l’equip del CRAG. En paraules de Joan, aquesta 

experiència ha estat molt enriquidora, i li resultarà de molta utilitat al llarg de la seva carrera 

professional.  

 

6. CONCLUSIONS  

Davant la necessitat de tècnics informàtics amb un perfil professional específic en 

bioinformàtica, s'ha mostrat com la col·laboració entre els agents del sector bioinformàtic català 

(universitats, centres de recerca, empreses, hospitals i grans infraestructures científiques), 

l'administració pública i els centres de formació ha permés adaptar el pla d'estudis d'un cicle 
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formatiu de grau superior en informàtica existent per cobrir les necessitats detectades. Aquesta 

formació és pionera a tot l'estat i s'ha implantat en el curs 2015-2016 en dos instituts. 
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COM AFECTA LA DISLÈXIA EN L’ÀMBIT EDUCATIU 

Mar Arnau, Jan Margelí 

Estudiants de Batxillerat  

jfjmargeli@gmail.com, mararnaupages@gmail.com  

Resum  

En aquest article es defineix la dislèxia i com afecta a les persones que en tenen. S’explica les 

adaptacions que   s’haurien d’aplicar en un alumne amb dislèxia en l’àmbit educatiu per a que 

puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta d’alumnes. Vam decidir fer-lo d’aquest tema 

perquè tots dos tenim dislèxia i volem que totes les persones com nosaltres puguin tenir les 

mateixes oportunitats que els demes. 

Paraules clau: dislèxia, trastorn d’aprenentatge, llenguatge, lectura, pla individualitzat.  

Cal repetir el títol, autor/s, filiacions, emails, resum i paraules clau en anglès. 

 

HOW DYSLEXIA AFFECTS IN THE EDUCATION 

Mar Arnau, Jan Margelí 

Secondary school students  

jfjmargeli@gmail.com, mararnaupages@gmail.com  

Summary  

This article defines dyslexia and how it affects people who have it. It explains the adaptations 

that should be applied in a student with dyslexia in the educational field so that they can have 

the same opportunities as the rest of the students. We decided to do this because we both have 

dyslexia and we want all people like us to have the same opportunities as others. 

Keywords: dyslexia, learning disorder, language, reading, individualized plan. 
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1. DEFINICIÓ DE LA DISLÈXIA  

La dislèxia és un trastorn d’aprenentatge que afecta en la forma escrita del llenguatge, en la 

lectura fluida de les paraules i la dificultat en l’aprenentatge. És independent de qualsevol altre 

causa intel·lectual, cultural, social i emocional i que, per tant, apareix malgrat que la persona 

tinguin una intel·ligència, escolarització adequada i una situació sociocultural dintre de la 

normalitat. Segons estudis s’estima que entre un 7% i un 15% de la població pateix dislèxia, la 

qual es present durant l’adolescència i l’edat adulta.  No podem oblidar que la gravetat de les 

dificultats depèn sovint de la qualitat i precarietat amb què s’hagi donat suport a l’alumne tant 

en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar. 

Una persona amb dislèxia la tindrà sempre, el que pot canviar són les repercussions que tindrà 

al llarg del seu desenvolupament o al llarg de la seva vida. Es pot tenir una dislèxia que tingui 

poques repercussions però que generi diferents dificultats.  La dislèxia afecta de manera similar 

a nens i nenes i el diagnòstic clínic, normalment, es sol fer a partir dels 8-9 anys, quan s’està 

realitzant 3r-4t de primaria, quan es comença a veure la diferencia en la velocitat lectora i les 

faltes que es realitzen en dictats, redaccions i altres activitats d’escriptura que se’ls hi fa 

realitzar. 

2. COM DETECTAR-LA 

Per detectar la dislèxia hi ha diferents proves que realitzen els psicopedagogs a l’alumne per 

arribar a determinar si té dislèxia o no. 

2.1 Tale 

El TALE consisteix en fer una prova descriptiva que consta de dues subproves. Una prova de 

lectura, en la qual s'avalua la lectura de lletres, de les síl·labes, de les paraules, del text i la 

comprensió lectora. L’altre es una prova d'escriptura en la qual s'avalua fonamentalment la 

còpia, l'escriptura en un dictat i l'escriptura espontània. El nivell obtingut està en funció del 

nombre d'errors i del temps emprat per a la solució de la prova. 

2.2  Perel 

L’objectiu d’aquest test es identificar al llarg dels primers tres cursos escolars als alumnes amb 

dificultats en la lectura i situar-los en el nivell que els correspongui millor segons les dificultats 

que tingui cada alumne. Consta d'una llista de 100 paraules i es calculen els errors que fa el 

nen en la seva realització.  
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2.3  Prolec-R 

Aquest test valora les estratègies que l’estudiant utilitza en la lectura d’un text i els mecanismes 

que no funcionen adequadament. El seu objectiu es detectar les anomalies en la lectura dels 

nens entre 6 i 12 anys. El test es realitza individualment i la seva durada es d’entre 20 i 40 

minuts segons el grau escolar del nen. Aquest test es realitza en llengua castellana. 

Es realitzen un seguit de proves que son les següents: la identificació de lletres, el nom i el so 

de les lletres i si són iguals o diferents. Els processos lèxics, la lectura de paraules i la lectura 

de pseudoparaules. Els processos gramaticals, les estructures gramaticals i els signes de 

puntuació. Els processos semàntics, la comprensió d’oracions, la comprensió de textos i la 

comprensió oral. 

2.4  Protocols d’observació PRODISCAT 

Aquest test pot servir per a detactar la dislèxia en nens de la primària fins al batxillerat i cicles 

formatius. 

Està compost per diferents ítems colocats en una taula en la qual has de posar una creueta en 

un quadrat dient, així, si aquell ítem es correcte en l’alumne (sí) o si no es correcte en l’alumne 

(no). Hi ha un seguit d’ítems que es troben en negreta. Aquests són els de més importancia i si 

estan marcat amb la casella del sí, es requereix una intervenció i indica que té una alta 

possibilitat de tenir dislèxia. La resta d’ítems que no estan en negreta, si estan marcats amb un 

sí, poden indicar que l’alumne té dificultats associades i que poden fer que dificulti la 

simptologia i s’han de tenir en compte a l’hora de fer-li el seguiment. 

3. COM ACTUAR 

Que li has de dir a un alumne amb dislèxia i com has d’actuar i reaccionar per fer-li veure que el 

vols ajudar:  

3.1 Que dir-li a un alumne amb dislèxia 

Se li ha de fer saber que coneixem les seves dificultats i que té les mateixes oportunitats que 

els seus companys, pot sentir-se frustrat i estressat quan no li surti alguna cosa i a la resta si, 

s’ha d’intentar potenciar la seva autoestima i fer que l’alumne no visqui les seves dificultats com 

a fracassos. 
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3.2 Suport escolar 

A de rebre un tractament específic en el que el problema sigui atès a l’aula, seguir el pla 

individualitzat (PI) que es realitza entre tots els professors que tenen a l’alumne, l’atenció 

escolar s’ha de basar en la comprensió del trastorn però fugint de les mesures massa 

protectores, tot l’equip docent ha de treballar de forma consensuada i coordinada per realitzar 

les adaptacions metodològiques pertinents en les matèries curriculars, conscienciar a l’equip 

docent que la dislèxia no tan sols afecta les matèries del currículum, sinó també altres aspectes 

com l’organització i la planificació de l’alumne i evitar que les faltes d’ortografia baixin la nota 

final, o si més no que siguin la causa que faci que l’alumne suspengui. 

4. PASSES A SEGUIR 

Per a que l’alumne tingui una bona adaptació, vam fer un seguit de passos que s’haurien de 

realitzar en un escola quan es sap que un infant té dislèxia. Els hem realitzat basant-nos en el 

que ens han dit alguns psicopedagogs que hem entrevistat, la informació que hem obtingut 

cercant i realitzant el treball i des de la nostre experiència i punt de vista. 

1.- El primer pas es saber si l’alumne amb dislèxia entén el que és i el per què del que li passa. 

2.- Un cop ell ho ha entès, s’ha d’explicar a la resta de la classe que és la dislèxia de manera 

que puguin entendre el que li passa i que el puguin ajudar. 

3.- El següent pas és que el tutor ho comuniqui a la resta de professorat. 

4.- A continuació se li ha de crear un pla individualitzat, PI, on hi consti les adaptacions que li 

fan a l’alumne en cada matèria. 

5.- L’últim pas és que el PI es compleixi. 

Les adaptacions que han d’estar incloses en el PI, en són tres, les següents: 

- Adaptacions curriculars (contingut): si es redueix, com a molt, hauria de ser ortografia i poc 

més, ja que han d’aprendre el mateix que la resta d’alumnes. 

- Adaptacions metodològiques: no haurien de modificar el contingut sinó l’accés a ell, en 

comptes de donar-los un text on expliqui el contingut de la unitat, donar-los un esquema o un 

vídeo on expliqui el mateix però de forma més entenedora per a ells. 

- Adaptacions en l’avaluació: descomptar menys punts per cada falta, deixar-los més temps, 

preguntar-los en concret, a ells, si han entès cada pregunta... 
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5. CONCLUSIONS 

Ja que la dislèxia no és per causa de la intel·ligència o la cultura, entre d’altres, però  si que 

causa algunes complicacions i barreres que fan que alguns alumnes no puguin arribar a assolir 

allò que volen encara que tinguin les capacitats per aconseguir-ho.  

Per aquest motiu, està molt bé poder ajudar als alumnes amb adaptacions determinades, que 

no compliquen gaire la tasca del professor, ja que les adaptacions bàsiques són en el temps 

per a realitzar les proves i no contar tant les faltes, per poder aixecar les barreres i que puguin 

aconseguir fer el que vulguin. 

Hi ha molts exemples de persones amb dislèxia que han aconseguit fer grans coses i el que 

sempre havien volgut fer, fet que demostre que els alumnes amb dislèxia no són menys 

capaços que la resta si s’ho proposen i els professors els hi fan les adaptacions que necessiten 

sense posar-li les coses més fàcils que la resta, sinó a la mateixa altura. 

REFERÈNCIES  

[1] http://elbrot.es/escola/ 

[2] https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-

disabilities/dysgraphia/the-difference-between-dysgraphia-and-dyslexia 

[3] http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0007/02f312ee-

beec-400e-8ff1-3f591b3d0468/trastorns-aprenentatge-faros.pdf 

[4] http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/ESO_LOE_CA.pdf 

[5] https://ioc.xtec.cat/educacio/batx 

[6] http://hospitaldenens.com/guia-de-la-salut-i-malalties/dislexia/ 

[7] http://www.pensament.com 

[8] http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/educacion-

secundaria-obligatoria-eso/ 

[9] http://dislexiaumayor.blogspot.com.es/2012/11/historia-de-dislexia.html 

[10] http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/483a6539-

df05-4969-ab94-2dd4ff3a5233/dislexia-eso.pdf 

 

http://hospitaldenens.com/guia-de-la-salut-i-


 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

59 

LA DIFUSIÓ DE LES CIÈNCIES AMB EXPERIMENTS ÉS LA 

BASE DE FUTURS CIENTÍFICS 

Carme Zaragoza Domènech 

Professora de Cicles Formatius. Generalitat de Catalunya. 

Resum 

El congrés "Hands on Science, Intercanvi d'Experiències" va voler potenciar el debat sobre 

l'educació en ciències i el seu aprenentatge.  Es van impulsar diverses activitats formatives, en 

els diferents camps de les ciències, adreçades als estudiants de diferents nivells acadèmics. 

Entre aquestes activitats sobresortien els tallers de diferents temàtiques científiques. L'objectiu 

principal era proporcionar inspiració al professorat de ciències, per afavorir, facilitar i difondre 

l'aprenentatge i l'ensenyament experimental al seu alumnat de diferents nivells educatius. 

Paraules clau: Ciència, jovent, festa científica, professorat. 

 

Science diffusion with experiments generates future scientists 

Carme Zaragoza Domènech 

FP teacher. Generalitat de Catalunya. 

Abstract 

The "Hands on Science, Exchange of Experiences" conference wanted to strengthen a debate 

on science education and its learning. Several training activities were promoted, in different 

fields of science, aimed at students of different academic levels. Among these activities were 

workshops of different scientific topics. The main objective was to provide inspiration to science 

teachers, to encourage, facilitate and disseminate theoretical and experimental education to 

students at different levels of education. 

Key words: Science, youth, science feast, teachers. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El passat 17 de juliol a les Notícies de la Universitat de Barcelona [1-3]  es podia llegir aquest 

encapçalament: Les noves perspectives en l’educació en ciències, a debat a la UB en la 

“Conference on Hands on Science 2018” [4]. Aquesta conferència va ser d'àmbit internacional, 
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va reunir professionals de l'educació de diversos continents i, a la vegada, es va desenvolupar  

una altra conferència paral·lela d'àmbit nacional: "Hands on Science, Intercanvi d'Experiències" 

proposat, expressament pel professorat de ciències local.  

Aquesta conferència d'àmbit nacional va aplegar més d'una cinquantena de docents, entre 

mestres de primària, professorat de Secundària i de Formació Professional, a més força 

estudiants de Batxillerat i d'Universitat varen presentar els seus treballs científics. Tots els actes 

es van desenvolupar a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.  

El marc de referència  d'aquest congrés va ser potenciar el debat sobre l'aprenentatge actiu de 

les ciències des de diverses perspectives i promoure l'intercanvi d'experiències sobre política 

educativa, bones pràctiques, plans d’estudis i altres aspectes relacionats amb l’educació 

científica.   

Igual que en la conferència d'àmbit internacional, el comitè organitzador local va impulsar 

diverses activitats formatives adreçades a fomentar els diferents camps de la ciència entre els 

joves estudiants de diferents nivells acadèmics. Així l'HSCI 2018 va incloure un ampli programa 

de conferències, presentacions orals, pòsters, tallers, debats, sessions pràctiques de 

demostració d’experiments i espectacles de ciències. Tot desenvolupat per joves estudiants 

científics i dirigit als joves assistents.  

Com que només un 8 % dels referents científics dels llibres de text en ciències de secundària 

són dones, l'organització va tenir com a últim objectiu donar la màxima visibilitat i participació a 

joves investigadors, nois i noies, que són/seran  els protagonistes de la ciència del futur. A més, 

s'intentà combatre la idea que viure de la ciència, ser investigador/a és molt difícil i només ho 

aconsegueix una minoria. 

Aquest article  doncs es centrarà en la importància de la difusió de la ciència i, dins d'ella, en 

dos punts cabdals, la participació del jovent encara en època d'estudiant i l'experimentació o 

pràctiques de laboratori necessàries per entendre-la. 

  

2. EL JOVENT I LA CIÈNCIA 

La participació del jovent en aquestes Jornades és imprescindible i necessària ja que pot  

representar un fort estímul, per a ells i elles, per continuar el camí científic escollit.  
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En les fotografies de la Fig. 1 es mostra aquest jovent en el moment de presentar els seus 

treballs de molta qualitat: en Raimon, la Mar, la Minerva, la Jessica i en Jesús. Alguns 

d'aquests treballs es troben en aquest llibre. 

Són els futurs científics que d'aquí uns anys esbrinaran la cura del càncer, de la SIDA, de la 

malària i d’altres malalties que en aquests moments desconeixem. Probablement ho 

descobriran tot des d'una aplicació directa de la genètica. Es dedicaran a l'estudi de la vida a 

l'espai amb la descoberta de nous materials per poder realitzar viatges a d'altres planetes del 

nostre Sistema Solar. També analitzaran com estalviar energia... i a la fi estaran preparats i 

preparades per solucionar els problemes que ara ni ens imaginem.  

 

   

Figura 1. Fotos dels participants més joves, columna de l'esquerra i des de d'alt: Raimon, Mar i 

Minerva. Columna de la dreta i des de d'alt: Jessica i Jesús. 
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NOM PARTICIPANT TÍTOL PRESENTACIÓ 

Raimon Terricabres Sòlid, líquid i gas: un pas més enllà de la matèria 

Mar Arnau Com afecta la dislèxia en l'àmbit educatiu 

Minerva García Bacteris en la Biotecnologia 

Jessica Hernández Ciència i salut en camps de treball 

Jesús García La proteïna HER-2 i el càncer de mama 

 

També cal esmentar, que aquest jovent que ara està interessat en fer i divulgar ciència podrien 

ser els futurs mestres i professors de ciència a primària, secundària o universitat. Ells i elles 

hauran d’explicar les bases del coneixement de la ciència als nenes i nens d'aquí uns anys i 

fomentar-ne la curiositat, la iniciativa i la voluntat que portin a la descoberta de la ciència. 

Aquest jovent d'ara haurà de posar la llavor dels futurs científics que en aquells moments 

tindran dins de les seves aules.  

 

3. EXPERIMENTS PER ENTENDRE LA CIÈNCIA      

En aquest "Hands on Science. Intercanvi d'experiències" es va fer una "Science Fair. Festa de 

la Ciència" [5-6], activitat que també es realitza a moltes altres ciutats del món, totes elles 

interessades en la divulgació de la ciència. Aquesta és una jornada de divulgació científica 

basada en la presentació pública d'experiments, molts experiments. Un dels objectius 

d'aquestes "Science Fair", és reivindicar el paper rellevant de la ciència en tots els àmbits de la 

vida.  

En el nostre cas, aquesta festa va estar plena de tota mena de tallers, jocs i activitats 

experimentals i demostracions portades i explicades per investigadors, professorat d'universitat, 

professorat de secundària (obligatòria ESO i no obligatòria com batxillerat i cicles formatius) i, 

fins i tot, de primària.  

Tots els tallers, jocs i experiments programats pretenien difondre totes aquelles activitats entre 

els professionals de l'ensenyament de les ciències assistents perquè, en un futur, les apliquin 

en els seus entorns, des de l'aula amb el seu alumnat fins a les notícies dels diaris tot passant 

per la pròpia difusió de manera que arribi a tota la societat.  
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La participació de joves estudiants, com a científics i divulgadors o com a simples participants, 

permet que en aquestes fires es fomenti la descoberta de la ciència i s'estimuli la capacitat dels 

participants a adoptar una actitud reflexiva i científica davant de qualsevol situació. 

 

3.1. Importància de la "FESTA DE LA CIÈNCIA" 

La festa de la ciència com a jornada permet validar totes les activitats experimentals davant 

d’un públic divers – des d’investigadors dels diferents camps de la ciència a alumnes de 

primària. Les seves exposicions permeten valorar: 

 Denominació de l’activitat 

 Durada 

 Objectiu de la demostració: la seva validesa 

 Relació amb els continguts curriculars 

 Desenvolupament de l’activitat:  

o Procediment 

o Mètodes emprats: senzillesa, originalitat, facilitat, accessibilitat, interacció dels 

alumnes –manipulació-... 

o Productes emprats: obtenció, cost... 

o Espai 

o Temporització: adequació 

 Avaluació: 

o  La importància dels resultats?  

o Consecució de l’objectiu de l’activitat 

o Efectivitat del procediment, mètodes, productes, espais i temporització 

o Grau d’interès que susciten en els alumnes 
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3.2. Alguns exemples de les experiències que es presentaren 

 "Research on CO2 and O2 concentration variation in the air". Aquesta experiència 

que va presentar Silvia Lope. eren unes activitats dissenyades per realitzar a l'aula 

adequades per a estudiants d’edats entre 14 i 17 anys. En elles, s'investigà les 

variacions en les concentracions d'oxigen (O2) i diòxid de carboni (CO2) en l'aire 

emprant uns sensors de gas O2 i CO2 en relació amb les reaccions de combustió, la 

respiració animal i vegetal i la fermentació alcohòlica del sucre.  

Amb aquesta aproximació i durant els diferents processos es millora l'aprenentatge de 

conceptes del currículum d'ESO i Batxillerat relacionats tant amb la química com amb 

la biologia, la bioquímica, l'ecologia i la microbiologia.   

Una activitat proposada, dins d'aquest exemple, és l'estudi de les variacions dels dos 

gasos durant la combustió del carbó, un exemple de combustible fòssil utilitzat pels 

humans com a font d'energia. S'utilitza una càmera segellada amb sensors de gas per 

a la recollida de dades. Les dades s'analitzen mitjançant el programari Logger-lite i els 

estudiants han de comparar els pendents gràfics de la variació de concentració de O2 i 

CO2 al llarg del temps per relacionar el consum d'un gas i la producció de l'altre, quan 

un augmenta l'altre ha de disminuir.  

En una altra activitat es proposa comparar la respiració de diferents llavors en letargia i 

germinació. Els alumnes han d'analitzar els gràfics obtinguts i explicar la diferència 

entre ells. Finalment, han de vincular la respiració a la combustió i, també, a l'obtenció 

de l'energia necessària per a desenvolupar les funcions vitals. 

 "Polymerization reactions a practical tool to teach biotechnological concepts at 

schools". Experiència presentada per Javier Méndez. Es van sintetitzar polímers amb 

agents gelificants, alginat de sodi o com diria en Ferran Adrià "en aquest experiment 

farem esferificacions".  

Aquests polímers d'alginat serveixen per atrapar cèl·lules, enzims i molècules 

orgàniques, és un procediment comú d'immobilització emprat al laboratori.  

Actualment, aquesta és una tècnica àmpliament utilitzada no només en l'àmbit de la 

biotecnologia, sinó també en les indústries farmacèutica, alimentària, de biosensors i en 

l'àmbit mediambiental.  
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La selecció d'un suport adequat és una de les decisions més crucials en el marc de la 

preparació del procés d'immobilització. 

Els criteris de selecció són: baix cost; insoluble, no biodegradable i sense o amb baixa 

toxicitat; proporcionar una superfície prou gran perquè les cèl·lules tinguin accés als 

metabòlits; alta estabilitat mecànica i química i alta difusió en les condicions de 

funcionament del procés; fàcil de realitzar; seguretat del reciclatge i / o eliminació. 

La immobilització amb alginat de sodi compleix amb els requisits adequats, de fet, la 

immobilització per alginat és un mètode senzill, suau i de baixa toxicitat, adequat per 

immobilitzar qualsevol tipus de cèl·lula, enzims i una gran quantitat de substàncies 

químiques. 

 El grup liderat per Antonio Pinto que presentà " Motivation and learning in the robot 

championships" a on s’explicava que Robolot és el campionat que es celebra 

anualment a Olot és una de les competicions dirigides a alumnes de secundària.  

El campionat consisteix en equips que han de prendre 6 cubs situats a la catifa, sense 

entrar a les línies negres, en el mínim temps possible.  

Els diferents models de robots expressen les diferents maneres que els estudiants 

poden dissenyar robots per aconseguir el mateix objectiu. Per tant, la creativitat és un 

dels valors que promou.  

Els alumnes aprenen la física per  tal d'entendre els conceptes de velocitat, 

acceleració, forces de fricció i equilibris. També obtenen un millor coneixement sobre el 

funcionament dels engranatges.  

Un altre aspecte important d'aquest tipus de competició és la programació.  

Durant la "Science Fair" l'equip encapçalat per l'Antonio va fer participar a tothom que 

passava per allà, en un campionat senzill. Competint és la millor manera de fer que els 

estudiants entenguin molts conceptes STEM. 

En la Fig. 2 es mostren diferents moments de la "Festa de la Ciència" amb aquestes tres 

activitats i tothom gaudint de la ciència. 
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Figura 2. Fotos Festa de la ciència "Science Fair", a d'alt a l'esquerra Silvia Lope amb els 

sensors per mesurar O2 i CO2, a sota Javier Méndez explicant les esterificacions i a la dreta i 

d'esquena Antonio Pinto preparant la catifa per moure els robots. 

També cal mencionar altres tallers presentats en aquesta "Science Fair" com per exemple: 

 El taller de Carme Díaz "Scenarios and Scenes of Opera for STEM Creative 

Learning. Workshop with Global Science Opera Experiences for Classroom 

Implementation". 

L'Òpera Científica a l'aula promou la creativitat i el coneixement STEM (ciències, 

tecnologia, enginyeria i matemàtiques) juntament amb Art.  

L'òpera reuneix diverses formes d'expressió artística: el guió de l'òpera, el context 

social, les declaracions escèniques, la instrumentació, la coreografia, els cors i fins i 

tot les anècdotes de text recitatiu, la composició musical, la interpretació musical i la 

cançó, la dansa, l'escenografia, el disseny de vestuari. Tot aquest ventall d'activitats 

permet al professorat utilitzar fórmules innovadores per introduir alguns conceptes en 

les seves aules de ciències. A més a més, l'Òpera ens descobreix els elements de 

l'univers d'uns protagonistes al·legòrics en una òpera barroca, i no deixa de 

sorprendre que la vida d'Emilie portés a l'òpera contemporània un tractat sobre la 

ciència. Els escenaris de l'òpera científica constitueixen un treball interdisciplinari, 

mobilitzen i eduquen en emocions, formen en comunicació i habilitats lingüístiques i 
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desenvolupen assignatures científiques en la societat actual. Aquest projecte 

aconsegueix l'objectiu de promoure noves estratègies i metodologies per guiar el 

procés d'aprenentatge creatiu de l'estudiant de ciències.   

 L'altre taller desenvolupat per Benito Vázquez "Linking vision and physics with 

simple hands-on activities" explica que les retines dels nostres ulls tenen una sèrie 

de fotodetectors amb màxims de detecció al voltant de 440nm, 540nm i 570nm: són 

els anomenats cons blau, verd i vermell. La combinació d'aquest procés de 

fotodetecció de longituds d'ona a la retina junt amb el funcionament complex del 

nostre cervell definiran, subjectivament, el color d'un objecte en un procés que depèn 

de la il·luminació utilitzada. Quan falta la detecció d'una d'aquestes longituds d'ona, 

apareix la percepció dels colors complementaris (cian, magenta i groc). De fet, hi ha 

moltes situacions quotidianes (a la cuina, al carrer, a les botigues, ...) on percebem 

aquests colors complementaris principalment per l'eliminació d'un dels colors primaris.  

En el taller, es va proposar una sèrie d'activitats pràctiques sobre visió i física. 

L'objectiu principal és proporcionar inspiració al professorat, per afavorir/facilitar 

l'aprenentatge i l'ensenyament experimental a diferents nivells educatius. 
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Abstract 

One of the newest culinary techniques called spherification was used to create foods with 

unordinary properties. Spherification technique is based on the usage of sodium alginate and 

calcium, this element could be afterwards added or naturally present in the raw material. 

Depending of the raw material it can be used basic spherification technique (for flavored liquids 

without calcium such as juices) and reverse Spherification technique (for substances containing 

calcium such as milk and yogurt). 

Keywords:  Spherifications, sodium alginate, molecular gastronomy, bromatology.  

 

LA CIÈNCIA DE LES TÈCNIQUES CULINÀRIES 

Marcos García Teneche1, Mar Alonso Pérez2  

1Universitat de Barcelona 2Escola Ipse  

marcosteneche098@gmail.com, mar@alonsoperez.net 

Resum 

Una de les tècniques culinàries més noves, anomenada esferificació, es va utilitzar per crear 

aliments amb propietats fora d'ho comú. L’esferificació es basa en l’utilització de l’alginat de 

sodi i el calci, elements que poden ser o no ser utilitzats durant l’elaboració depenent de la 

base que s’utilitzi. Pot ser una esferificació directa (si les bases que hem utilitzat no tenen calci, 

com per exemple els sucs), o una inversa (si les bases contenen calci com el iogurt o la llet). 

Paraules clau: esferificació, alginat de sodi, calci,   
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1. INTRODUCTION  

The “Molecular cooking” is not at all a type of cuisine but rather is a scientific discipline that had 

its beginnings about twenty years ago [1]. As time has gone by, it have evolved and expanded 

his horizons due to the gastronomic approaches that has been developed by top chefs from 

different countries and cultures. The research and the discovery of new culinary techniques 

have allowed a new conception of cooking with innovative recipes leading to a transformation in 

the world of gastronomy.  

Molecular gastronomy is considered a branch of bromatology, a science which studies food and 

tries to understand the conservation and best treatment for food. Bromatology is related to the 

study and analysis of the physical-chemical properties of food and the technological processes 

in which they are involved.  

Molecular Gastronomy takes advantage of the scientific knowledge of bromatology, chemistry 

and physics to understand, systematize and propose new culinary alternatives to traditional 

food preparing.  

2. SPHERIFICATION TECHNIQUE  

2.1 Introduction and theory 

The Spherification (or also called “False Caviar”), is an old culinary technique of Molecular 

Gastronomy, created and patented by William Julius Syplie Peschardt (an English food 

technologist) in 1946 while he was working for the Unilever company. This technique became 

popular all over the world by the Catalan cooker Ferran Adrià. Consists on presenting a liquid 

food preparation (such as juice, wine, liqueur,...), in the form of small balls which when are 

bitten explode in your mouth releasing all the flavor of the liquid in the palate. 

But it was not until the beginning of the twenty first century when in the restaurant “El Bulli” 

owned by Ferran Adrià and his collaborators managed to adapt this technique to their dishes. 

With this technique you can obtain two differentiated textures in the same food: the solid texture 

(outer part) and the liquid texture (inner part). Even in the most advanced cases, gases can also 

be introduced inside the spheres. To obtain this double texture we run a process known as 

gelification [2].  

This occurs in the presence of multivalent cations (except Magnesium), being calcium ion is the 

most used by the food industry because it allows to create a much harder and resistant gel. 
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Gelification occurs when there is a zone of union between a G-block of an alginate molecule 

with another G-block contained in another alginate molecule through the Calcium ion. This 

process of gel formation starts from a salt alginate solution and an external or internal calcium 

source, where the Calcium ion diffuses the polymeric chain. As a result of this union, there is a 

structural reordering in space, resulting in a solid material with ice characteristics.  

2.2  Methodology 

In this experiment we treat to make spherifications with different raw materials (gazpacho, 

orange juice,...), through the gelling process and following the steps of both types of 

spherifications (direct and reverse one). The most important bases with which we worked was 

yogurt (following the reverse spherification), and lemon juice (which follows direct 

spherification). 

Yogurt: spherification is done by the reverse process [3].  In this type of spherification we create 

a sphere with liquid inside Fig.1. This type of spherification is specifically used with raw 

materials that contains Calcium.  

 

 

 

 

 

Figure 1. Yogurt spherification process 

Once we have the yogurt, these are the steps to elaborate the spherification: 

1. Take three beakers with a volume capacity of 500 ml. 

2. Fill one of the glasses with 400 ml of water. 

3. In the second one, add 500 ml of water and 4 spoons full of alginate. 

4. Mix it to obtain the alginate solution. 

5. Put the yogurt in the last glass. 

6. Absorb a small quantity of yogurt with the syringe and began dropping inside the 

alginate solution. 

7. Pick the spheres with the perforated spoon to insert the spheres into water (to remove 

the alginate). 
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8. Leave it in a dish to present Fig.2. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Yogurt spherification ready to serve 

Lemon Juice: is based on direct spherification. This method is especially slow but creates a very 

hard gelatin. In this technique preparation and service must be instantaneous in order to obtain 

the effect of “explosion” of the liquid in our mouth. Once we have the lemon juice, these are the 

steps to elaborate the lemon spherification: 

1. Take three beakers with a volume capacity of 500 ml. 

2. Fill one of the glasses with 400 ml of water. 

3. In the second on add 500 ml of water and 5 spoons of Calcium Chloride. 

4. Mix it to obtain the Calcium solution. 

5. In the third glass add 250 ml of lemon juice and 2 spoons of alginate. 

6. Absorb a small quantity of the mixture of lemon juice and alginate and began dropping 

insides de Calcium solution. 

7. Pick up all the spheres with the perforated spoon to insert them in the water (to remove 

the flavor of Calcium). 

8. Leave it in a dish to present Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Lemon Juice spherification ready to serve 
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2.3  Results and discussion 

Yogurt Spherification: yogurt preparations are completely white. The small ones don’t have 

enough flavor, you have to taste 5 or 6 in a raw, so you can notice the yogurt. The alginate layer 

quickly falls apart and the jelly taste is not noticeable. The big ones are completely different, 

they break down easily in your mouth giving a special yogurt taste. Characteristics and 

important aspects are summarized in Table 1.  

 

Lemon juice Spherification: the lemon juice preparations don’t have color. The little ones almost 

did not have a taste of lemon juice (because they have a little quantity of liquid and a lot of 

alginate) and they taste like jelly. The big ones have a big lemon juice flavor. In table 2 some 

characteristics and important aspects are summarized.   

 

 

Table 1 Yogurt spherification summarize table 

 
Color 

 
White 

 
Taste 

 
-The little ones did not have much 
flavor. You had to taste about 5 or 6 
small spheres so you could notice the 
flavor of yogurt. 
 
  -The bigger ones are very flavorful to 
yogurt. 
 

 
Texture 

 
-Small spheres: the layer of alginate 
dissolves very quickly and when it is 
tasted, the gelatin that is created during 
the spherification process is not 
noticeable. 
 
-Bigger spheres: they break very quickly 
being able to expand the taste 
throughout the mouth. 
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Table 2 Lemon juice spherification summarize table 

Characteristics and important aspects 

 
Color 

 
Yellow - Transparent 

 
Taste 

 
-The little ones almost did not have a 
taste of lemon juice because it has a 
very little base quantity and much more 
alginate. That is why the taste is like the 
gelatin formed during the process.  
 
-The bigger ones, unlike the others, had 
a great taste of lemon juice. 
 

 
Texture 

 
-Small spheres: consistent. 
 
-Bigger spheres: they easily broke, and 
when you taste them it exploded in the 
mouth, expanding all the flavor. These 
had a more gelatinous texture than the 
others. 
 

 

When comparing both spherifications we realize that although yogurt spherification needs a 

reverse type protocol, it is easier to prepare because we don’t have to take into account 

different factors such as pH [4]. In the case of lemon juice, the acid pH can be overcome with 

the usage of a buffer agent such as citrate.  

 

4. CONCLUSIONS  

In our work we could develop many techniques usually applied by high quality restaurants. This 

technique does not require any special ability but to prepare high standard food with this tools 

require long preparation and skill.   

Although this technique was easy to perform in the laboratory, in our opinion, we do not think 

that they can be implemented in casual cooking at homes. 
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Resum 

La Unitat de Microscòpia Òptica Avançada – Campus Diagonal és una Unitat tecnològica dels 

Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) i té com a principal 

missió, donar suport a la recerca, innovar i posar a punt noves tècniques del camp de la 

microscòpia òptica així com participar en la formació de nous investigadors i en la divulgació 

científica i tecnològica. En aquest article es descriuen algunes de les tècniques, aplicacions i 

cursos que es duen a terme en aquesta Unitat. 

Paraules clau: microscòpia òptica, microscòpia confocal, suport a la recerca, infraestructures 

científiques, formació tècnica 
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Summary 

The Advanced Optical Microscopy Unit - Diagonal Campus is a technological core facility of the 

Scientific and Technological Centers of the Universitat de Barcelona (CCiTUB). Its main mission 

is to provide support to research projects, innovate and set up new techniques in the field of 

optical microscopy and collaborate in training of new scientists as well as in scientific and 

technological divulgation. In this paper some of the techniques, applications and courses that 

are done in the facility are described. 

Key words: Optical microscopy, confocal microscopy, research support, scientific 

infrastructures, technical training 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El desenvolupament d’un projecte científic va estretament lligat a la tecnologia que requereixi i 

al coneixement que es tingui per utilitzar-la. Avui en dia però, és difícil que cada grup de 

recerca disposi de la última tecnologia disponible i del personal que en pugui treure el màxim 

profit. Per una banda, és inviable que econòmicament cada grup pugui tenir totes les últimes 

tecnologies. De l’altra, l’ús de qualsevol equip més enllà de fer anar botons, requereix temps 

(anys) de formació i treball que només la persona que s’hi especialitza acaba tenint. Clarament, 

disposar d’infraestructures que aglutinin tecnologia puntera especialitzada i a més tinguin el 

personal qualificat per utilitzar-la marca una gran diferència a l’hora d’obtenir resultats i poder 

desenvolupar els projectes científics de manera efectiva [1]. Per aquest motiu, han anat 

proliferant el que s’anomenen unitats de suport a la recerca. La Unitat de Microscòpia Òptica 

Avançada – Campus Diagonal és una Unitat tecnològica dels Centres Científics i Tecnològics 

de la Universitat de Barcelona (CCiTUB, [2]) dedicada a suport a la recerca i la innovació en el 

camp de les Biosciències. En els següents apartats es detalla a qui es dóna aquest suport, què 

s’ofereix i amb quin equipament es compta en aquesta Unitat. 

 

2. USUARIS 

Des de 2010 la Unitat està ubicada a la Facultat de Biologia per poder donar un suport més 

proper als investigadors d’aquesta i altres facultats del voltant com són la de Farmàcia i la de 

Química i Física. Els principals usuaris són, per tant, investigadors de la pròpia Universitat de 
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Barcelona però també es dóna suport a investigadors d’altres centres públics com el Centre 

d’Investigació i Desenvolupament (CID-CSIC) o la Universitat Autònoma de Barcelona, entre 

altres. D’altra banda, també es dóna servei a empreses privades que requereixen de la 

tecnologia i know-how de la Unitat.  

Aproximadament, cada any s’hi desenvolupen uns 55 projectes que, de mitja, compten amb 2-3 

investigadors (usuaris) cadascun. Tots aquests investigadors i projectes són el que en definitiva 

dóna sentit a l’existència de la pròpia Unitat i justifiquen la inversió tan en personal tècnic 

altament qualificat com en equipament d’última generació. 

 

3. EL SUPORT A LA RECERCA 

El suport a la recerca que s’ofereix es pot donar a diferents nivells en funció del tipus 

d’experiment o projecte i també del tipus d’usuari i del seu nivell de coneixement de la 

microscòpia òptica. En aquest sentit, es pot ajudar només formant l’usuari en algun aspecte o 

aplicació concreta o, es pot participar col·laborant i/o desenvolupant una part del projecte. 

Un primer nivell d’interacció seria amb els usuaris que s’inicien en el camp de la microscòpia 

òptica ajudant-los en el disseny experimental per intentar respondre a les qüestions biològiques 

que s’aborden en el projecte. També s’assessora sobre el marcatge de les mostres ja que en 

molts casos es requereixen varis marcadors i és crucial que els seus espectres d’excitació i 

emissió siguin prou diferents per poder distingir bé cadascun dels marcatges i evitar problemes 

de solapament de senyals [3]. En cas de ser necessari, també es poden preparar i mantenir les 

cèl·lules on realitzar els experiments sobretot, en aquells experiments que s’han de realitzar en 

viu. 

El següent nivell de suport que facilita la Unitat és la formació dels usuaris en l’ús de 

l’equipament que millor s’ajusti a les seves necessitats. Aquesta formació a peu de microscopi 

implica detallar els paràmetres que s’han d’ajustar incidint en establir un criteri el màxim 

d’objectiu possible per fer aquests ajustos [3]. En aquest sentit, tenir clar perquè serveix 

cadascuna de les tècniques que es poden fer a la Unitat i cadascun dels equips que hi ha, 

ajudarà a que el desenvolupament del projecte es pugui dur a terme d’una manera més 

eficient.  

L’últim nivell en el que la Unitat dóna suport és el de l’anàlisi dels resultats obtinguts en els 

microscopis és a dir, l’anàlisi d’imatges. Aquest és el camp d’investigació que permet extreure 
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dades numèriques dels resultats per un posterior anàlisi estadístic i per tant, extreure 

conclusions dels experiments realitzats. En aquesta línia de servei es dóna formació als usuaris 

sobre diferents programes d’ordinador (gratuïts o sota llicència de propietari) i diferents 

tècniques, processats i mètodes que existeixen en aquest camp.  

 

4. EQUIPAMENT 

Actualment la Unitat disposa de tres microscopis confocals, un d’ells adquirit recentment 

(cofinançat amb fons FEDER, Fig. 1), un microscopi i una lupa de fluorescència i un microscopi 

per l’observació de cultius cel·lulars i per experiments de microinjecció. Tant el nou microscopi 

confocal com el microscopi de fluorescència permeten treballar amb cèl·lula viva perquè estan 

preparats per mantenir unes condicions d’humitat, temperatura i CO2 òptimes per les cèl·lules.  

 

Figura 1. Microscopi confocal Zeiss LSM880. 

El manteniment i la verificació que el personal de la Unitat realitza d’aquests microscopis 

segueix la normativa ISO9001 la qual garanteix que el servei que es dóna amb aquest 

equipament sigui de qualitat i que els resultats que se’n desprenguin puguin ser concloents.  

A part, també es disposa d’un laboratori de preparació de mostres i d’un laboratori de cultiu 

cel·lular per poder treballar amb cèl·lules vives just al costat d’on estan els microscopis. En 
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aquells experiments on es treballa amb cèl·lula viva és important aquesta proximitat laboratori – 

microscopis per garantir que les cèl·lules estan en bones condicions el màxim de temps 

possible.  

Pel que fa a l’anàlisi de les imatges, la Unitat disposa d’un ordinador i diversos programes 

informàtics molt utilitzats en aquest camp. 

 

5. TÈCNIQUES 

La microscòpia òptica clàssica (camp brillant, contrast de fases, etc., [4]) es basa en detectar la 

interacció que genera la mostra al pas de la llum a través seu. Donat que les mostres 

biològiques són bastant transparents, el contrast que es pot aconseguir d’aquesta manera és 

molt poc. En aquest sentit, els marcatges colorimètrics (eosina – hematoxilina, Giemsa, etc.) 

ofereixen un major contrast de les mostres a part d’identificar estructures o orgànuls específics. 

El marcatge amb molècules fluorescents [5] però, encara ofereix molt més contrast que els 

marcatges colorimètrics. Això es deu a que només es detecta la senyal d’aquestes molècules 

quedant la resta de teixit/cèl·lula en negre. A més, la microscòpia de fluorescència permet 

utilitzar un major número de marcadors específics en un mateix experiment i, el més important, 

els marcadors com les proteïnes fluorescents permeten treballar en cèl·lula viva i per tant veure 

les estructures marcades en viu. 

La tecnologia principal que s’ofereix a la Unitat és la microscòpia confocal. Aquesta tècnica, 

com la microscòpia de fluorescència convencional, requereix del marcatge de les mostres amb 

molècules fluorescents i es basa en detectar només aquella senyal fluorescent que prové del 

pla d’enfoc de l’objectiu, descartant la llum borrosa que hi ha fora d’enfoc [6]. L’avantatge 

principal que té aquesta tècnica respecta la microscòpia de fluorescència és que ofereix un 

molt millor contrast de les estructures que estan marcades. En aquests sentit, es pot reconstruir 

amb un elevat contrast tot el volum d’una mostra a partir d’imatges confocals dels diferents 

plans d’enfoc que ha captat l’objectiu. Treballar amb els microscopis confocal permet a més, 

realitzar altres tècniques que no es poden realitzar amb els microscopis de fluorescència 

convencionals. Un exemple d’això són els experiments que requereixen del fotoapagat 

(bleaching) de les molècules fluorescents, com per exemple l’anàlisi de la recuperació de la 

fluorescència post fotoapagat per determinar la dinàmica de la proteïna marcada (Fluorescence 

Recovery After Photobleaching, FRAP [7]). L’ús dels làsers dels microscopis confocals permet 
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que aquest bleaching es pugui dirigir a una zona molt concreta de les cèl·lules i a més es pugui 

controlar en quin grau es produeix, regulant de manera prou fina la potència dels làsers.  

 

6. EXEMPLES D’APLICACIONS 

A la Unitat de Microscòpia Òptica Avançada – Campus Diagonal es realitzen una gran varietat 

d’aplicacions. A tall d’exemple s’esmenten les següents (veure Figures 2-4): 

 Anàlisi de biofilms quantificant la població de bacteris vius i morts o determinant la 

distribució dels bacteris sobre la superfície on han crescut (Fig. 2, dalt) 

 Anàlisi morfològica de partícules en solució (Fig. 2, baix) o d’estructures biològiques 

(cèl·lules, teixits) 

 Reconstrucció tridimensional a partir de piles (stacks) d’imatges (Fig. 2, dalt) 

 

Figura 2. Imatge d’una reconstrucció tridimensional d’un biofilm (gris) on s’observen bacteris 

(verd) crestuts a sobre (dalt). Imatge de partícules en solució per determinar-ne els paràmetres 

morfomètrics (baix). 
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 Anàlisi de canvis o mesura de la concentració intracel·lular d’ions com el Ca++, al llarg 

del temps (Fig. 3, dalt) 

 Estudi de la dinàmica de proteïnes a través de l’ús de tècniques basades en FRAP (Fig. 

3, baix) 

 

 

Figura 3. Quantificació de canvis en la concentració de Ca++ intracel·lular, al llarg del temps 

(dalt). Quantificació de la recuperació de la fluorescència després d’un pols de bleaching (baix). 
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 Localització intracel·lular de molècules marcades i/o quantificació de la colocalització 

[8] amb altres molècules també marcades (Fig. 4, dalt)  

 

 

Figura 4. Mesura de la colocalització d’una molècula marcada en vermell respecte els 

mitocondris marcats en verd (dalt). Imatges del Donador i Acceptor d’energia abans i després 

del bleaching de l’Acceptor (baix). Es mostra la fórmula per qualtificar l’eficiència de FRET. 
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 Quantificació de la interacció entre dues molècules (Fig. 4, baix) o de canvis 

conformacionals d’una molècula a través de les tècniques basades en Förster 

Resonance Energy Transfer (FRET [9]) 

 Estudi de internalització in vivo de molècules/partícules dins les cèl·lules (Fig. 5, dalt) o 

teixits 

 

 

Figura 5. Seguiment de nanofils (en negre) introduïts dins les cèl·lules (dalt). Els diferents 

colors indiquen diferents trajectòries analitzades. Experiment de “wound healing” on es mostra 

una imatge d’una monocapa de cèl·lules on s’ha generat una ferida que s’anirà tancant al llarg 

del temps (baix). 
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 Seguiment al llarg del temps (tracking) de molècules o cèl·lules per calcular-ne 

velocitat, desplaçament, etc. (Fig. 5, dalt) 

 Anàlisi de processos de cicatrització (wound healing) en monocapes cel·lulars (Fig. 5, 

baix) 

 

7. FORMACIÓ 

Un altre dels objectius de la Unitat és donar formació teòrica i/o pràctica sobre tècniques de 

microscòpia òptica (principalment microscòpia confocal) i d’anàlisi d’imatges.  

Aquesta formació, en part, es dóna dintre de Màsters de la pròpia Facultat com a l’assignatura 

“Aplicacions de la fluorescència i anàlisi d'imatges” del Màster “Genètica i Genòmica” [10] que 

imparteix el departament de Genètica, Microbiologia i Estadística o, d’altres facultats com les 

assignatures “Tècniques de microscòpia de fluorescència” [11] del Màster en Biomedicina ofert 

per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i “Fonaments i tècniques d'anàlisi 

instrumental” [12] del Màster en Enginyeria Biomèdica impartit conjuntament entre la Universitat 

de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

D’altra banda també s’organitzen cursos específics des de la pròpia Unitat com és el cas del 

curs “Computer Optimized Microscopy” [13], organitzat conjuntament amb la Plataforma 

d’Imatge Molecular del Institut de Biologia Molecular (IBMB-CSIC). Aquest curs tracta només el 

camp de l’anàlisi d’imatges i està dirigit a investigadors d’arreu que treballen amb imatges 

procedents de la microscòpia òptica.  

Per últim, destacar la participació en cursos i congressos de caràcter més divulgatiu. Un 

exemple d’això és la continua col·laboració en el curs “Bojos per la Bioquímica” [14] dirigit a 

alumnes de Batxillerat amb aptituds i interès per la bioquímica i organitzat per la Fundació 

Catalunya-La Pedrera juntament amb el departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la 

Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.  

Un altre exemple és la participació en el congrés Hands-on Science del 2018 (HSCI2018) que 

va tenir lloc a Barcelona del 16 al 20 de juliol [15]. En aquests cursos i congressos més de 

caràcter divulgatiu, el que s’intenta és transmetre la utilitat de la microscòpia confocal 

comparant-la amb la microscòpia de fluorescència i la microscòpia de camp ample. Això es fa a 

partir de l’observació en viu del procés de divisió cel·lular (Fig. 6).  
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Veure com amb l’ús de proteïnes fluorescents es poden marcar estructures cel·lulars com el 

nucli o la membrana extracel·lular i, amb la microscòpia confocal, es poden observar en 4D 

(xyzt) en les cèl·lules vives, dóna una clara idea de les possibilitats de la tècnica. 

 

Figura 6. Diferents imatges al llarg del temps de cèl·lules HeLa on hi ha marcada la Histona 2B 

(blau) que permet veure el procés de mitosis en viu. 
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Transgènics, sí o no? 
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Resum 

Transgènics, sí o no? Obtenim de l'entorn, de la natura el que necessitem. Nosaltres, els 

humans, tenim el poder de crear edificis, de crear dispositius per mantenir-nos connectats entre 

nosaltres. Hem automatitzat la manera com el menjar es produeix i som els principals 

responsables de modificar la natura i la manera com inteaccionem amb aquesta. 

En les últimes dècades, hi ha hagut una intensa controvèrsia entre científics (i dins d'aquests) i 

els no-científics sobre manipular els nostres aliments. 

Dins d'aquest context, històries desproporcionades s'han anat escampant i s'ha assentat el 

terror. És ètic modificar organismes genèticament? Són segurs per al consum? 

El meu treball inicialment va constituir en buscar la resposta a aquestes preguntes i d'aquí se'm 

van formular moltes més. Indagant entre opinions molt diverses i divergents, he distribuït el 

meu treball en 4 aspectes: salut pública, economia, dimensió social i el medi ambient.  

Són els transgènics bons per la nostra salut? ¿Poden ser beneficiosos?  ¿Poden servir d’ajut 

en països de baixa renda? Quin lucre s'obté? ¿La relació entre l’empresa i el treballador és de 

dependència? Com afectaria l'ús massiu de pesticides en el medi ambient? Quines serien les 

conseqüències en la biodiversitat de les espècies manipulades? 

Keywords. Alimentation, economy, education, environment, food, genetics, health, modify, 

nature, GMO, science, social problems. 
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Abstract 

GMO yes or no? As humans, we use nature as our source of energy. We’ve constructed all kind 

of buildings and tried to electrify everything to find better communication. We have also 

automated the way the food is produced and we are constantly changing the nature and the 

way we live. Over the last few decades, there’s been a tremendous controversy among 

scientists and non-scientists about the human manipulation of food. 

Within this context, many stories had been spread and some terror has been caused. Is it 

acceptable to modify food? Can we eat organism modified genetically? 

I’ve done some research to answer those questions and in every time others questions came to 

side. Looking at a variety of opinions, there’s some disagreements between scientists and non-

scientists. To this, I’m suggesting an answer considering aspects like public health, economy, 

social problems and the environment.  

Are GMO safe for our health? Could they be helpful in low-income countries? Could we get 

more profit from it? Could it cause dependence for the worker? Could the excess of pesticides 

change the environment? Could we lose biodiversity? 

Keywords. Alimentation, economy, education, environment, food, genetics, health, modify, 

nature, GMO, science, social problems. 

 

1. INTRODUCTION.  

Nowadays we have new challenges to overcome and GMO could be the answer. It could be 

produced more quickly in order to attain the overpopulation, or it could also save us from 

diseases like administrating insulin for diabetics or having food with a high content on vitamins.  
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For these potential benefits, GMO is increasing as a novel area of research. GMOs are 

organisms that have had their characteristics changed through the modification of their DNA. 

Materials and Methods. In this study, we have focused in GMO food due to its direct ingestion. 

We’ve use a sample of our food’s DNA to determine, a non-GMO food control of our food 

(wheat),  Orange G loading dye (LD) and Master Mix (plant MM/ GMO MM), with all the things 

necessary for a pcr and a electrophoresis, like primers. 

Results.  The gel electrophoresis is shown in Fig 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Characterization of our gel electrophoresis. Scheme using our results. 

As Table 1 indicates, there was mobility in tub 1 and not in tub 2. They contained the samples 

that we previously knew that didn’t contain gmo. The different results are attributable to the 

primers; the first one was with plant primers and the second with GMO primers. In tub 5 and 6, 

the sample were from a gmo plant, as it’s shown, there is mobility in both.  

The mobility in tub 5 is caused by plant primers and as for tub 6, for GMO primers. Our sample 

test was in tub 3 and 4.There is mobility in tub 3 because our plant primers amplified the genes 

of wheal. In tub 4, there were gmo primers, and we observe that there is no mobility. The 

conclusion we obtain was that our sample was a plant, as we knew, but wasn’t a gmo wheat. 
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Table 1. Results of the mobility of the samples 

Discussion and conclusions. As it is previously stated, this study was focused on crop plants. 

I’ve been doing research online and I asked Scientifics who are working in the field of genetics 

to answer the main question: GMO Yes or No?  

I will first start with the aspect of public health. I’ve found no consensus among scientist and 

non-scientist or between scientists. This discrepancy with the results from previous 

investigations cannot lie in the differences in exposure times. There are legal differences 

between countries like the approval of the U.S.A. or the opposition in Russia. As far as we can 

see, the control of gmo is very strict, so to answer this question I believe in continue to studdy 

genetics. 

Regarding the social problems, it’s appropriated to say that the benefits are considerable. In this 

context, we can divide GMO in two: the first group would be GMO that could be beneficial for 

our health without any inconvenience. The second group would be GMO who would maximise 

the production. In that case, the main question would be how this would be managed. 

Another aspect to think about would be economy. Focusing on the second group, in many 

cases the main benefits would stay in the company. I’ve found some limitations regarding the 

clarity and reliability of the sources in the problems that farmers have when they use GMOs. For 

TUB MOBILITY 

1 YES 

2 NO 

3 YES 

4 NO 

5 YES 

  

6 YES 
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this reason, those problems do not appear to be developed in my research. The profits that 

companies obtain are not an argument against GMOs, but against the use that humans make of 

them. 

Finally, about the environment but with a pertinent control of the crops itself, GMO aren’t the 

problem of deforestation, excess of pesticides or the loss of genetic diversity.  

As responsible human beings, it's up to us to decide how we want our future to be. 

 

REFERENCES. 

 [1] Elías F Rodriguez, José Mª Zumalacárregui, Andrés Otero Carbelleira, Alfredo Calleja 

Suárez y Luis F. de a Fuente Crespo. Los Alimentos Transgénicos. CAJA ESPAÑA, 2003.    

 [2] Serindipia. La historia del Cuc i del Panís- Tranxgènia. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

96 

 



 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

97 

LA PROTEÏNA HER2 COM A DIANA TERAPÈUTICA EN EL 

CÀNCER DE MAMA 
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Resum 

El càncer de mama es deu a una proliferació descontrolada de les cèl·lules del teixit mamari. 

Depenent de les característiques moleculars i d’expressió gènica de les cèl·lules pot fer-se una 

classificació dins la qual trobarem un subtipus originat a partir d’un canvi en l’activitat de la 

proteïna HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor-2). Aquesta és una proteïna 

transmembrana que, juntament amb altres proteïnes de la seva família, controlen aspectes molt 

importants del cicle cel·lular com poden ser processos de proliferació, diferenciació i 

supervivència cel·lular. D’aquesta forma, aconseguir generar fàrmacs que tinguin com a diana 

terapèutica aquesta proteïna permetrà una millora en el pronòstic dels càncers de mama HER2 

positius.   

Paraules clau: càncer de mama, HER2, fàrmacs, diana terapèutica. 
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Abstract 

Breast cancer is originated as an uncontrolled proliferation of breast cells. Depending on 

molecular and genetic expression characteristics of these cells we can make a classification of 

different types of breast cancer. One of them shows a change in the activity of HER2 (Human 

Epidermal growth factor Receptor-2). This is a transmembrane protein that together with other 

proteins from the same family will control important aspects of the cellular cycle such as cellular 

proliferation, differentiation and survival. Then, producing drugs that have this protein as a 

therapeutic target, can lead to an improvement in the prognosis of HER2 positive breast 

cancers. 

Keywords: breast cancer, HER2, drugs, therapeutic target. 

 

1. EL CÀNCER DE MAMA 

El càncer és, actualment, una de les principals causes de mortalitat. El gran creixement 

poblacional així com la millora de tècniques de detecció i l’augment de l’esperança de vida fan 

pensar en un augment dels casos de càncer a escala global. Seguint els estadístics de la 

Sociedad Española de Oncología Médica, el tumor més freqüent en dones el passat any 2017 

va ser el de mama, amb un total de 26370 dones afectades [1].   

 

Aquest tumor en la mama implica, com en la resta de càncers, un creixement descontrolat i 

anormal de les cèl·lules del teixit mamari que passarà a ser un càncer (tumor maligne) en el 

moment en què les cèl·lules tinguin la capacitat d’envair teixits pròxims o propagar-se a altres 

parts del cos formant metàstasi. Tot i que els tumors poden produir-se a diferents regions de la 

mamella, el més usual és trobar-los als ductes lactífers (conductes que permeten el pas de la 

llet materna del lobel on es produeix fins al mugró) [2].  

 

En relació a l’origen d’aquest càncer, tot i desconèixer-se les causes exactes, s’han pogut 

trobar diversos factors capaços d’influir i augmentar el risc d’aquesta carcinogènesi: edat, 

gènere, factors genètics, menopausa tardana, nul·liparitat, obesitat i consum d’alcohol i tabac 

entre d’altres [3]. 
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1.1 Subclassificació molecular del càncer de mama 

Un cop s’ha detectat en una pacient el càncer de mama, pot realitzar-se una classificació 

intrínseca basant-se en les característiques moleculars i d’expressió gènica de les cèl·lules que 

conformen el seu tumor maligne. La determinació del tipus de càncer mitjançant les diverses 

tècniques de detecció és una etapa molt important durant el procés del diagnòstic, ja que no 

només serveix per determinar quina és la probabilitat de supervivència sinó que també permet 

dissenyar una estratègia terapèutica que s’ajusti a les condicions del càncer. Aquesta 

classificació estableix quatre tipus de carcinoma de mama: luminal A i B, HER2 positiu (Human 

Epidermal growth factor Receptor-2) i Basal-like [4]. Els que es classifiquen com a luminal es 

caracteritzen per una gran expressió de receptors d’estrogen i progesterona i alguns gens 

associats. La diferència entre els dos tipus (A i B) recau en quin és el nivell d’expressió dels 

receptors hormonals i els seus gens associats. En el cas del luminal A trobem una gran 

expressió dels receptors d’estrogen i dels gens que regulen la seva expressió i, per altra banda, 

el luminal B no presenta tanta expressió d’aquests receptors però sí aquesta proliferació dels 

gens associats.  

 

En el cas dels tumors HER2 positius, el que es troba és una sobre expressió d’aquesta 

proteïna (que serà el cas en el qual ens centrarem posteriorment) i, finalment, els tumors de 

tipus Basal-like són aquells que són tant negatius per a receptors d’estrogen i progesterona 

com per a la proteïna HER2, raó per la qual poden rebre també el nom de triple negatius [5]. 

 

Com hem dit, a l’hora de generar un pronòstic sobre la pacient, saber quin tipus de càncer 

presenta permetrà ajustar-se a dades estadístiques per saber quines són les probabilitats de 

supervivència. L’ordre de millor a pitjor pronòstic és: luminal A, luminal B, HER2 positiu i basal o 

triple negatiu. Aquestes estadístiques queden determinades, principalment, per l’existència i 

l’efectivitat de les teràpies dirigides als tumors i a la seva eliminació, de forma que la 

investigació en nous fàrmacs més òptims i especialitzats permet una millora en el pronòstic [6]. 

2. LA PROTEÏNA HER2 

La proteïna HER2 és una proteïna transmembrana que pertany a una família de receptors 

encarregats de regular processos molt importants pel desenvolupament i la supervivència de 

les cèl·lules. Aquesta família de receptors de creixement epidèrmic humà regula, entre d’altres, 

els processos de proliferació i diferenciació cel·lular, a més de contribuir en fenòmens de 

migració i de supervivència.  
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Aquesta família està formada per un total de quatre membres: EGFR o HER1, HER2, HER3 i 

HER 4 [7]. Totes elles presenten tres dominis amb funcions diferents que permetran la 

transducció del senyal extracel·lular provinent d’un lligam en un senyal intracel·lular. Cadascun 

dels dominis és responsable de funcions diferents que permeten aquest pas del senyal. 

  

En ser proteïnes transmembrana, podrem separar la seva estructura en tres dominis: 

l’extracel·lular (que s’encarregarà d’interaccionar amb els lligands que portaran la informació i 

de formar els dímers), el transmembrana (que passarà a informació de l’exterior a l’interior) i 

l’intracel·lular o citosòlic (que mitjançant l’activitat tirosina quinasa iniciarà les cascades de 

senyalització que portaran la informació del lligand fins al nucli cel·lular) [8]. 

 

2.1 L’activació d'HER2 

Com hem esmentat, els dominis extracel·lulars de les proteïnes de la família HER són capaços 

de reconèixer diversos lligands que portaran la informació que ha de seguir la cèl·lula. La unió 

d’aquest lligand induirà a la formació d’un dímer entre dos membres de la família HER que 

activarà l’activitat tirosina quinasa del domini citosòlic. El que succeirà serà una autofosforilació 

en els residus de diverses tirosines que passaran a ser regions de gran afinitat cap a algunes 

proteïnes que generaran, com ja hem comentat, cascades de senyalització que acabaran 

Figura 1: estructura del domini extracel·lular de la proteïna HER2 

amb un altre receptor de la família HER. Aquest últim presenta el 

lligand acoblat, raó per la qual deixa al descobert el domini de 

dimerització. HER2, però, no necessita d’aquest lligand per 

aconseguir l’estructura oberta. 

FONT: Rationale for a Phase II Trial of Pertuzumab, a HER-2 Dimerization 
Inhibitor, in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer 
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portant la informació del lligand al nucli cel·lular [9]. Com acabem de dir, el procés de 

dimerització és un pas molt important a l’hora de generar els senyals intracel·lulars que 

portaran la informació del lligam. En el moment en què aquest s’uneix al receptor, es produeix 

un canvi en la seva conformació (canvi de l’estructura terciària de la proteïna) que deixa visible 

una subregió del domini extracel·lular. Aquesta regió és la que permet la unió amb un segon 

receptor que també haurà de presentar aquesta part lliure per a dimeritzar. Aquest procés 

permetrà que dos monòmers generin aquest dímer amb el qual s’iniciarà, com hem dit, 

l’activitat tirosina quinasa dins la cèl·lula. HER2, però, presenta una característica única dins la 

família HER, i és que no necessita la unió de cap lligand o molècula senyal per tal d’aconseguir 

aquesta conformació amb la subregió visible, de forma que sempre estarà obert a dimeritzar 

amb altres receptors d’aquesta família (Figura 1) [10]. 

3. EL PAPER D'HER2 EN EL CÀNCER DE MAMA 

La relació de HER2 amb el càncer de mama s’associa a una sobre activació de la proteïna que 

comporta la generació d’un tumor. Això es deu, entre d’altres, al fet que aquells dímers que 

contenen HER2 presenten una forma més estable i capaç de generar una senyalització més 

forta i durant més temps, fent que les respostes biològiques de les cèl·lules es potenciïn a un 

gran nivell i donin lloc a aquesta proliferació descontrolada.  

 

En termes numèrics, trobem que a diferència de les cèl·lules sanes on hi poden haver 

aproximadament entre 20.000 i 50.000 receptors HER2 a la seva superfície, una cèl·lula 

cancerosa pot arribar al total de 2 milions. Aquesta gran quantitat de receptors induirà a les 

cèl·lules a un ràpid creixement cel·lular i a la seva posterior divisió [11].  

3.1 Utilitat clínica d'HER2 

Tot i que HER2 és el causant del 25% del total de càncers de mama [12], també pot ser utilitzat 

amb finalitats clíniques de tres maneres diferents: valor pronòstic, valor predictiu i diana 

terapèutica. Ja hem parlat anteriorment d’alguns d’aquests aspectes, i és que estudiar 

molecularment les cèl·lules que conformen el tumor cancerós serveix per observar si l’evolució 

del pacient és o no favorable. A més a més, permetrà dissenyar tractaments més especialitzats 

que puguin assegurar, en la mesura del possible, la supervivència de la persona afectada. Per 

tal de generar fàrmacs cada cop més eficaços i que ataquin de forma específica les cèl·lules 

canceroses, cal l’estudi de substàncies i molècules que utilitzin aquesta proteïna com a diana, 

reconeixent-la i inhabilitant el seu funcionament [13]. 
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4. TRACTAMENTS 

S’han trobat diverses molècules que tenen com a diana aquesta proteïna i que permeten la 

seva inhabilitació. De diverses maneres, llavors, aconsegueixen un mateix efecte, que és el 

bloqueig de la seva activitat i, per tant, la mort de la cèl·lula cancerosa. 

 

 Els tractaments dels quals parlarem acostumen a utilitzar-se conjuntament amb altres 

estratègies terapèutiques (com pot ser la quimioteràpia) i generant diverses combinacions per 

tal d’aconseguir una major eficàcia [14]. 

4.1 Anticossos monoclonals: Trastuzumab i Pertuzumab 

Els anticossos monoclonals són proteïnes sintetitzades al laboratori capaces de reconèixer i 

unir-se a substàncies de l’organisme [15]. En ambdós casos, l’anticòs s’uneix al domini 

extracel·lular de HER2 (Figura 2).  

 

En el cas del trastuzumab [16] el que s’aconsegueix és interrompre la senyalització de 

transducció encarregada de la proliferació cel·lular, a més d’activar cèl·lules del sistema 

immunitari que, en reconèixer-les, destrueixen la cèl·lula cancerosa [17].  

 

Per altra banda, el pertuzumab [18] també té com a diana el domini extracel·lular de la 

proteïna. Tot i això, reconeix una part totalment diferent de la que reconeix el trastuzumab.  

El pertuzumab s’acobla al domini per on s’uneixen els receptors de la família HER per tal de 

formar el dímer, de forma que bloquejant el procés de dimerització s’està evitant també 

l’activació del domini quinasa i, per tant, la transducció del senyal extracel·lular.  

4.2 Inhibidors tirosina quinasa: Lapatinib 

El lapatinib és una molècula que, a diferència del trastuzumab i el pertuzumab, és capaç 

d’introduir-se dins la cèl·lula i actuar sobre el domini citosòlic de la proteïna (Figura 2).  

 

Genera una inhibició reversible de l’activitat tirosina quinasa evitant la fosforilació dels residus 

de les tirosines presents al domini intracel·lular i que, com ja hem vist, és l’inici de les rutes de 

senyalització que arribaran fins al nucli cel·lular [7,16]. 
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Resum 

Educar implica iniciar un procés que ha de restar inacabat, aprenem al llarg de tota la nostra 

vida i hem d'educar amb aquest propòsit. L'aprenentatge ha de ser flexible i canviant per donar 

espai a la curiositat i a les preguntes i, també, ha de ser sòlid per acumular coneixements 

sempre des del pensament crític. Per assolir aquest procés cognitiu bàsic l’ensenyament de les 

ciències experimentals, en general, ha de ser eminentment més pràctic alhora que teòric. 

Aquesta innovació educativa, compaginar experimentació amb teoria, es pot aplicar a la 

docència dels diferents camps de la ciència i dins dels diversos nivells educatius de l'alumnat, 

des del més jovenívol de primària fins el de la universitat passant per secundària i cicles 

formatius. Els professionals de l'ensenyament, hem de trobar una part experimental adient al 

nivell dels estudiants que expliqui i doni fonaments als conceptes d'un determinat tema científic. 

Paraules clau: Educació, ciència, experiments, nivells educatius. 
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Abstract 

Educating involves a process that must remain unfinished, we learn throughout our entire life 

and have to educate ourselves for this purpose. Learning must be flexible and changing to give 

space to curiosity and questions, and also, it must be solid to accumulate knowledge from 

critical thinking. To achieve this basic cognitive process, the teaching of experimental sciences, 

in general, must be more practical as well as theoretical. This educational innovation, combining 

experimentation with theory, can be applied to the teaching of the different fields of science and 

within students from different educational levels, from the youngest of primary school to the 

ones of the university passing through secondary school and professional education. Science 

teachers must find an experimental part that is appropriate to the students' level which explain 

and give basic concepts of a particular subject. 

Key words: Education, science, experiments, educational levels. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu de l'Agenda d'Educació Mundial 2030 [1], coordinada per la UNESCO [2], és garantir 

una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge 

permanent per a tothom. Educar representa una gran responsabilitat ja què implica iniciar un 

procés que ha de restar inacabat, aprenem al llarg de tota la nostra vida. Ha de ser flexible i 

canviant per donar espai a la curiositat i a les preguntes i, també, ha de ser sòlid per acumular 

coneixements sempre des del pensament crític. Educar és posar les condicions per poder 

transformar el món com deia Maria Montesori [3-4]. 

Actualment, es considera, des de la comunitat educativa d’aquí i d’arreu, que es necessita fer 

un canvi en la pràctica docent per adaptar-la a les noves realitats des de l’evolució i el 

creixement exponencial de dades de les ciències i perquè els joves s’han de preparar per 

adaptar-se a un nou món professional que canvia ràpidament.  

En aquest treball es vol fer una reflexió sobre la importància de l’ensenyament de les ciències 

experimentals en general que, a més de teòric a de ser eminentment pràctic. Els experiments al 

laboratori són imprescindibles perquè el jovent s’interessi en el camp de la ciència i la 

tecnologia.  

Potser cal recordar les paraules atribuïdes a Confuci: 
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 M’ho van explicar i ho vaig oblidar 

 Ho vaig veure i ho vaig entendre 

 Ho vaig fer i ho vaig aprendre. 

 

2. ENSENYAR I APRENDRE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

La ciència i els científics, grup de persones convenientment formades i molt talentoses, són la 

pedra angular de la capacitat que pot tenir un país sobre la seva recerca i el desenvolupament 

experimental.  

És indispensable que en tots els camps de la ciència experimental hi hagi una lliure 

comunicació, entre els experts, dels resultats obtinguts que garanteixi l'objectivitat dels resultats 

científics. Tot això necessita d'un equipament indispensable a tots els nivells, començant pels 

centres d'educació primària i secundària, amb uns laboratoris mínimament equipats per acabar 

amb els laboratoris universitaris. 

Per això, la ciència és molt important com a bé comú de la nostra societat. 

La ciència és un motor de canvi i progrés de les societats humanes i tota la ciutadania hauria 

de sentir-s’hi interessada. La ciència ha de ser per a tothom, cal implicar de manera natural les 

persones en les decisions científiques.  

La ciència és una eina per comprendre el món i proporciona experiències clau per al 

desenvolupament. L’aprenentatge a través de l’experimentació desperta l’interès i la motivació 

pel món científic. Experimentar amb productes quotidians, de comerços, supermercats, 

farmàcies o drogueries, familiaritza l’estudiant amb unes quantes idees bàsiques del món 

científic. 

Els científics i educadors en ciència defensem que tot aquest coneixement no pot quedar 

només en mans dels que hi treballen sinó que ha de poder revertir en la millora de la societat i, 

en el nostre cas, en l’educació científica. 

Com podem ensenyar ciència? com i per què funcionen les coses que ens envolten?, com 

funcionen els cotxes, els ascensors, les nostres cèl·lules, el Sol?, i per què funcionen així?. 

Aquestes són algunes de les preguntes que es fa el nostre alumnat i molta gent de la nostra 
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societat, des dels més petits fins als de batxillerat passant per la difícil edat de l'adolescència 

per acabar amb els estudiants universitaris.  

En tots els nivells educatius hi ha tres potes que mantenen l'edifici de la ciència, el mètode 

científic, la història de la ciència i els experiments o la pràctica als laboratoris. 

 Seguint el mètode científic [5-6], els estudiants de tots els nivells educatius poden 

preparar uns projectes específics que els serviran per poder explicar i contestar 

algunes de les preguntes anteriors. 

 La historia de la ciència [7-8] és un punt imprescindible en el seu ensenyament, cal 

conèixer i descobrir els científics més importants de la historia i gaudir de les seves 

descobertes a través d’uns experiments espectaculars que cal posar en context.  

Cal parlar dels científics més propers i de la societat en la que varen viure per poder 

entendre l'esforç que va representar cada nou descobriment. 

 Els experiments [9-10] són imprescindibles per explicar alguns dels descobriments 

científics més rellevants. Els nens i nenes de lla llar d’infants i l’escola infantil estan 

oberts a nous descobriments i  noves experiències, només cal veure com juguen i 

experimenten tot fent bombolles de sabó, aprofitem-ho!.  

Finalment, els experiments són una eina imprescindible perquè el jovent, nois i noies, 

s’interessi en els camps de la ciència i la tecnologia. 

 

3. EXEMPLES I APLICACIONS 

Tota aquesta innovació educativa ha de seguir els continguts curriculars dels camps de la 

ciència, de cada nivell educatiu en que s’apliqui, des de l’educació primària fins a la Universitat 

tot passant per la secundària obligatòria ESO i la no obligatòria, batxillerat sense oblidar els 

cicles formatius de grau mig i/o superior. 

Per exemple si la part experimental té a veure amb l’alimentació i la nutrició (Fig. 1): 
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Figura 1. Imatge de la piràmide de l'alimentació saludable obtinguda del diari ara (10/07/2017): 

https://www.ara.cat/societat/Canvis-piramide-dalimentacio-dolcos-embotits_0_1829817011.html 

A primària [11-12] es pot ensenyar: 

 Importància de la nutrició en relació al creixement 

 Reconeixement dels diferents tipus d’aliments 
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 Història d'alguns aliments, la xocolata, la patata,... 

 Identificació i justificació dels hàbits d’higiene, descans i exercici físic 

 Part experimental: Preparació d'un dentifrici 

 Identificació de l’alimentació variada i equilibrada per tenir una vida saludable 

 Valoració positiva dels hàbits d’higiene i de vida saludable 

 Part experimental: Fabricació de sabó 

A secundària [13-15] es pot ensenyar: 

 Estudi de les fermentacions, què són els llevats? 

 Part experimental: obtenció de iogurt i de fermentació alcohòlica 

 Història i vida d'en Louis Pasteur 

 Bacteris i vacunació 

 Història i vida d'Edward Jenner 

 Immunologia 

 Química de la cuina. Especificar quines reaccions químiques tenen lloc 

 Part experimenta: Obtenció d'un indicador àcid-base a partir de la col llombarda 

 Història d'Svante A. Arrhenius i la seva teoria àcid-base, dissociació en ions. 

 Física de la cuina. Especificar els canvis d'estat 

 Part experimental: Fer servir un bany Maria 

A la Universitat el nivell va lligat al què es demana en cada carrera, grau o professió final (per a 

més informació es pot entrar als webs de les universitats de Catalunya, aquí posem les dues 

dels autors [16-17]): 

 Estudis del Grau de Química 

 Estudis del Grau de Bioquímica 
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 Estudis del Grau de Nutrició i Alimentació 

 Estudis del Grau de Biologia 

A tall d'exemple, es pot tractar el tema "Introducció sobre les molècules que ens mengem" a 

partir d'aquestes 3 aproximacions: 

 Conceptes bàsics de la Bioquímica i Biologia Molecular aplicades a l’alimentació i a les 

tècniques de cuinat, en especial l’anomenada “cuina molecular” o “gastronomia 

molecular” coneguda pel treball del cuiner Ferran Adrià i que consisteix en l’aplicació de 

principis científics, majoritàriament conceptes fisicoquímics, a la cuina de casa.. 

 Un recorregut pels processos cerebrals que regulen la nostra forma d’olorar i de trobar 

el sabor dels menjars (neurociència del sentit del gust), que determinen la nostra 

manera d’alimentar-nos i aquesta influirà en la nostra salut. 

 Al laboratori es pot comprovar com alguns dels principis estudiats en la bioquímica 

poden contribuir a millorar les tècniques de cuinat, es pot "fregir" un ou amb etanol 

fred?  Es pot fer servir el brou de col llombarda per obtenir un magnífic indicador de 

pH? Finalment, es poden fer esferificacions amb suc de fruites o iogurt, oli o altres 

substàncies comestibles? 

La resposta a totes aquestes preguntes és SÍ i així s'acosta la ciència, la química, la física, la 

biologia, la bioquímica,... a la cuina de casa, és a dir  s'acosta la ciència a tothom. A la Figura 2 

es veu un moment de nens i nenes de primària experimentant amb els indicadors àcid-base, la 

fenolftaleïna i l'obtingut de la col llombarda.  

 

CONCLUSIONS  

Aquesta innovació educativa es pot aplicar als diferents camps de la ciència i dins dels 

diferents nivells educatius de l'alumnat, des de primària a la universitat passant per secundària i 

cicles formatius..  

Sempre s'ha de poder trobar una part experimental adient al nivell dels estudiants que expliqui i 

doni fonaments del tema. Alguns poden ser tan variats i variables com: 
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Figura 2. Moment en una jornada d'experimentació científica amb infants. 

 Pintar, fer experiments és fer quelcom nou, pels més petits potser pintar 

 El mètode científic, observar, fer experiments i treure conclusions. 

 Parts d'un ésser viu, conèixer el propi cos. 

 Components de la llet, de les proteïnes a la lactosa i la seva intolerància. 

 Malalties: la diabetis, l'obesitat o el càncer 

Aquest article vol servir de nexe d’unió entre els docents de la ciència amb la intenció d’acostar 

les experiències, de classe i de laboratori, d’uns nivells educatius a les dels altres. I, així, 

facilitar estratègies i recursos per l’ensenyament i el desenvolupament de competències 

científiques per a la millora, en el professorat, de la seva tasca diària i la seva formació 

professional que serà un reflex en la millora envers la ciència del seu alumnat i d'aquest a tota 

la societat.  
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Resum  

La teoria clàssica dels estats de la material és un dels primers topics que s’ensenyen a les 

escoles. Tan simple com definint tres estats diferents amb les seves propietats característiques, 

la matèria es classifica i s’estudia amb facilitat. Actualment ja se sap que s tracta d’una teoria 

totalment obsoleta, com ha demostrat el desenvolupament científic el darrer segle. Tot i això, 

els seus postulats es tornen a utilitzar per resoldre sistemes i problemes complexes derivats del 

món modern.  

Enginyers informàtics, físics i matemàtics entre altres, s’han beneficiat d’aquesta simple teoria. 

Ella els permet modelitzar, parametritzar, optimitzar i simular en una gran varietat de camps, 

permetent el continu desenvolupament del coneixement científic. 

 

Paraules clau: Estats de la matèria, modelització, analogia, fluids pensants, arquitectura de 

sistemes.  
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Abstract 

The classical theory of the states of the matter is one of the earliest science topics that are 

taught in schools. As simple as defining three different states with their characteristics 

properties, matter can be classified and studied easily. Nowadays, it is known to be a totally out-

dated theory, as science has demonstrated the past century.  

Even though, their statements have found another chance in modern times, helping to solve 

complex problems and systems. Informatics engineers, physicist and mathematics among 

other, have benefit from this simple theory. It helps in modelization, parametrization, 

optimization and simulation in a wide variety of fields, allowing scientific knowledge 

development. 

Key words: States of matter, modelization, analogy, thinking fluids, systems architecture. 

1. INTRODUCCIÓ 

Cada vegada la ciència es troba més present al nostre dia a dia, ja sigui pels coneixements que 

ens proporciona o els avenços tecnològics que ens permeten viure millor que abans. Aquest fet 

fa que hi interactuem constantment i que sigui pràcticament impossible viure sense ella. 

Per això no és gens estrany que cada vegada les persones tinguin més coneixements científics 

i de forma més prematura. Ja sigui a l’escola, llegint llibres o mirant la televisió, ens formem 

contínuament per arribar a entendre el món que ens envolta. Com tot, aquesta formació té un 

inici, aquell punt on es planta la llavor de la curiositat i l’ambició de saber més coses. Els motius 

poden ser varis, però el més clàssic és l’ensenyament escolar, aquella primera classe de 

ciència que s’anomena “Ciències Naturals”. I curiosament, la majoria de vegades es comença 

pel mateix tòpic, el de la matèria. Donat que l’objectiu final és conèixer i entendre millor el món 

que ens envolta, no hi ha res millor que començar per allò de què estem fets. Més 

concretament, es parla dels estats de la matèria (sòlid, líquid i gas)  i la seva conversió (fusió, 

evaporació, solidificació, etc.) emprant l’aigua com a exemple per excel·lència. 

Ja sigui per la seva senzillesa o quotidianitat, és un tòpic ideal per introduir la ciència a les 

aules. Tot i això, és tan simple que dóna per molt més que una introducció. Utilitzant aquesta 

classificació dels estats de la matèria es poden fer analogies útils i innovadores en camps tan 

diversos com la informàtica, la física o la matemàtica. D’aquesta manera, la descripció més 

simple de la matèria es converteix en la clau per resoldre problemes de l’actualitat.  
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1.1 DESCRIPCIÓ CLÀSSICA 

La descripció de la matèria macroscòpica, s’ha anat desenvolupant al llarg del temps, basant-

se en models i teories cada vegada més precises i completes. Com ja s’ha dit, una de les més 

simples i potents és la classificació en tres estats ideals: sòlid, líquid i gas. Cadascuna amb 

unes propietats característiques que en defineixen unes propietats i comportaments concrets. 

D’aquesta manera, el criteri de classificació és en base a aquestes propietats. 

Així doncs, si parlem d’una substància com l’aigua (Fig. 1) la podem trobar en forma de gel 

(sòlid), aigua, (líquid) o vapor d’aigua (gas). Estarà present en una forma o una altra en funció 

de les condicions en que es trobi com ara la temperatura i la pressió. Aquests estats es poden 

convertir entre ells, amb el que s’anomenen canvis d’estats. Com a conseqüència d’això és 

possible la transformació de la matèria (i les seves propietats) per control de les condicions 

externes. 

També s’ha de tenir en compte que aquests processos tenen uns canvis energètics associats. 

Per passar a un estat amb més energia cal aportar-ne (escalfar), mentre que si es vol canviar a 

un estat de menor energia només cal treure’n (refredar). Com més energia tingui un estat, més 

flexibilitat i llibertat tindrà en les seves propietats i comportaments, tindrà menys restriccions i 

limitacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representació gràfica dels tres estats de l’aigua i la seva conversió [1] 
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1.1.1 Estat sòlid 

Aquesta fase es caracteritza per ser la de menor energia. Com a conseqüència d’això és rígid, 

les molècules i els àtoms que el formen no es poden moure ni adaptar al seu entorn. No es pot 

comprimir ni expandir i, per tant, el seu volum és constant. A nivell intern, les forces i 

interaccions entre molècules i àtoms són molt fortes.  

Aquesta gran cohesió fa que les unitats del sòlid només interaccionin a distàncies molt curtes, 

ja que les llunyanes es veuen apantallades. No és d’estranyar que els sòlids siguin l’estat més 

dens dels tres (hi ha excepcions!), ja que tot es troba molt més compactat. 

Normalment es classifiquen en sòlids cristal·lins i amorfs. Els primers tenen una estructura 

interna ordenada i periòdica mentre que els segons no, no hi ha cap patró estructural que es 

defineixi. Com a exemples podríem trobar el gel, el ferro o la roca d’una muntanya. 

1.1.2 Estat líquid 

A mig camí entre el sòlid i el gas, és l’estat amb energia intermitja. Com que en té més que el 

sòlid, les seves propietats no seran tan fixes i estrictes i interaccionarà més amb el seu entorn. 

No presenta rigidesa, i s’adapta a la forma del recipient que el conté. Presenta fluïdesa, tensió 

superficial i capacitat de difondre, el seu volum varia directament proporcional amb la 

temperatura i són menys densos que els sòlids. Les interaccions entre molècules són 

mitjanament fortes, però no tant com en els sòlids. Això fa que puguin interactuar entre elles a 

distàncies més grans i tinguin molta més mobilitat. Així doncs, respecte el sòlid, els líquids 

guanyen en llibertat de moviment però perden rigidesa i consistència. 

Els exemples més característics són l’aigua, l’oli o la gasolina. 

1.1.3 Estat gasós 

És el darrer estat i el de més energia. De fet, l’energia que té supera la forces de cohesió entre 

les molècules i per això la seva importància en l’estat gas és pràcticament nul·la. Així doncs, 

ens trobem en un estat on les partícules que el formen no interaccionen entre elles, per tant les 

limitacions que tingui seran reduïdes. Com a gas, és una fase que ocupa tot l’espai del recipient 

que el conté i, per tant no té un volum definit. La densitat és molt baixa i les partícules es torben 

molt allunyades entre elles. Es pot comprimir o expandir en funció de les condicions en que es 

troba. Dels tres, és l’estat més caòtic i amb un comportament menys previsible, ja que el 

sistema té molt poques limitacions. 

Com a exemples trobaríem el vapor d’aigua, l’heli i el diòxid de carboni. 
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1.2 Més enllà del model clàssic 

Com ja s’ha comentat abans, el model sòlid-líquid-gas és extremadament simple i, per tant, no 

és verídic al món real. Se sap que l’aigua líquida és més densa que el gel. També se sap que 

els sòlids es poden deformar i varien el volum en funció de la temperatura.  

Aquests i molts fets més demostren que és una teoria obsoleta per a descriure la matèria, 

encara que una bona aproximació per començar. De fet, aquesta teoria s’ha ant desfent a 

mesura que es trobaven excepcions i comportaments nous, normalment associat a la creació 

de noves condicions de pressió, temperatura, concentració, etc. Sobretot quan aquestes 

variables esdevenen valors extrems. 

I és per això que s’han acabat descobrint noves fases de la matèria, algunes d’elles amb 

propietats sorprenents i extremes com ara superconductivitat i anisotropia òptica entre altres. 

De fet, en alguns estudis s’ha comprovat l’existència de fins a més de 500 fases diferents [2]. 

Com a fases a destacar hi trobem els fluids supercrítics, els cristalls líquids, el plasma, 

superfluids, etc, cadascuna de les quals és tot un món. 

2. DESCRIPCIÓ DE SISTEMES 

Encara que s’hagi constatat l’obsolescència d’aquesta teoria, això no implica que sigui inútil. El 

gran avenç ha estat la capacitat d’aplicar-lo en situacions fins aleshores mai vistes, de manera 

que l’analogia dels tres estats amb les seves corresponents característiques es converteix en el 

model ideal per a sistemes complexes i de difícil comprensió. 

2.1  Agregacions de partícules 

Un camp molt innovador en la física moderna és el de la matèria activa i les partícules 

“conduïdes” [3]. Bàsicament s’estudia la física al darrer del moviment, interaccions i 

agregacions de partícules en una matriu líquida. Donada la gran varietat de partícules 

(cadascuna amb propietats diferents), de líquids (isotròpics, anisotròpics, polars, etc.) i 

d’interaccions possibles, resulta ser un sistema extremadament complex. No és gens fàcil 

treure l’entrellat i modelitzar el que està passant allà. 

Aquí és on entra l’analogia amb els estats de la matèria, on la definició de tres règims o estats 

diferents permet estudiar el sistema per parts. A la figura 2 s’observa un agregat de col·loides. 

En el vídeo complet, s’observa com a les zones marcades amb blau (sòlid) les partícules són 

estàtiques i estan perfectament empaquetades. No tenen mobilitat i les interiors no 
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interaccionen amb el que passa als límits de la fase. A la zona verda (líquid) les partícules es 

comencen a agregar però continuen movent-se encara que no amb gran facilitat. La densitat i 

empaquetament és molt menor que al líquid i fins i tot, semblen presentar un cert grau de 

viscositat. Per acabar, a la zona marcada amb vermell (gas) les partícules són puntuals i no es 

troben pràcticament agregades i presenten una gran mobilitat. La densitat és baixíssima i les 

partícules no interaccionen entre elles.  

A primera vista pot semblar una aproximació bastant descarada, però de forma ràpida i senzilla 

s’han definit tres règims diferents, cadascun regulat per un tipus d’interaccions (més o menys 

fortes) i caracteritzat per propietats mesurables com la velocitat de les partícules o la densitat 

de població. Partint d’aquesta base es pot arribar elaborar una equació d’estat per a cada règim 

que, en alguns, casos defineix a la perfecció el sistema real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Agrupació de col·loides en una solució d’aigua i detergent (esquerra). Estudi de les 

fases presents en funció de la densitat de població.[4] 
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Un cop s’ha resolt l’equació d’estat d’un sistema real, és molt fàcil fer-ne simulacions a nivell 

computacional. De fet, aquest fenomen de l’agregació de partícules es pot extrapolar a l’estudi 

de plans d’evacuació i desplaçament de multituds. 

En el cas d’un concert multitudinari, l’inic d’unes rebaixes o l’evacuació d’un edifici, sempre hi 

ha una gran multitud de persones desplaçant-se en una mateixa direcció amb un objectiu 

concret. És el que s’anomena un fluid pensant, quan les partícules es mouen per un interès en 

concret i no de forma aleatòria (altrament dit browniana) [5]. D’aquesta manera es pot 

modelitzar un espai i simular-hi una situació d’evacuació o de corredisses.  

En aquells punts on la densitat de partícules augmenti o fins i tot se’n pari el seu flux (estat 

sòlid) hi haurà un punt crític ja que pot desencadenar en un problema molt greu. En canvi, si la 

simulació mostra uns fluxos continuats i sense grans densitats de població es verifica 

l’adequació de l’espai. 

2.2  Arquitectura de sistemes 

Deixant de banda la modelització de partícules en moviment, l’analogia dels tres estats de la 

matèria també és útil en el camp de l’arquitectura dels sistemes [6]. Bàsicament consisteix en 

l’estudi de l’organització, comportament, comunicació i altres paràmetres característics d’un 

sistema donat, ja sigui un ordinador, una refineria de petroli o el propi cos humà. 

Concretament, els estats de la matèria s’utilitzen per definir les tres principals estructures 

simples en l’arquitectura de sistemes. Com és d’esperar, cada estructura presenta unes 

característiques diferents, i la seva modelització ajuda a entendre i a  optimitzar la seva 

aplicació a sistemes reals. Aquestes estructures són: ramificacions, per capes i xarxes [7]. 

L’estructura ramificada és aquella en que cadascun dels elements d’un sistema estan 

organitzats com les branques d’un arbre. Hi ha jerarquia i els nivells amb el mateix grau 

d’importància no estan connectats entre ells. És una estructura rígida que no permet el pas àgil 

de la informació entre els components i que dóna poques o una única ruta per comunicar dos 

elements qualsevol.  

A la figura 3.a es compara un policristall amb aquest tipus d’estructura. Hi ha diferents nivells 

jeràrquics, el policristall, els gra, el domini dintre de cada gra, etc, fins a arribar a cadascun dels 

elements individuals que formen el sòlid. 

El següent tipus és l’estructura per capes jeràrquiques, on els elements situats al mateix nivell 

sí que estan connectats entre sí. És una estructura que facilita la transmissió d’informació entre 
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elements al mateix nivell (a diferència del sòlid), però que encara queda més limitada en 

travessar nivells de diferent importància.  

En conclusió és una estructura més dinàmica que la ramificada, però segueix tenint algunes 

limitacions. Un exemple en seria la modelització d’un oceà per capes, on resulta que presenta 

diferents règims en funció de la profunditat [8]. 

La darrera de les estructures és la xarxa. Tots els elements estan connectats amb els seus 

veïns i no hi ha cap jerarquia definida. La informació es pot transmetre de la forma més ràpida i 

eficient entre dos elements, a més de tenir multitud de rutes possibles. Això li confereix un 

caràcter molt més làbil però per contra també més caòtic, ja que no hi ha una canalització clara 

de la transmissió dels senyals. 

 

 

 

Figura 3. Estructura ramificada simulant un policristall (esquerra). Estructura per capes 

(central). Estructura en xarxa (dreta) [7] 

Fent una descripció així de les estructures és més fàcil parametritzar-les i optimitzar-les en 

funció d eles necessitats del sistema. De fet, també és possible la creació d’estructures mixtes 

amb regions definides per un règim en concret. 

3. CONCLUSIONS 

La gran senzillesa del model sòlid-líquid-gas el torna obsolet per descriure la matèria, però en 

canvi li dona prou flexibilitat com per encaixar en sistemes totalment diferents. Ja sigui en 

sistemes més complexes o simples, quan es detecta un comportament o regió amb 

característiques de sòlid, líquid o gas és més fàcilment modelizable. Un cop fet el model, se’n 
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poden fer simulacions, optimitzacions i variacions per tal d’entendre a fons el que s’està 

estudiant. Un exemple més de que els coneixements mai esdevenen obsolets del tot. 
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UNA PRIMERA HISTÒRIA DE LA TAULA PERIÒDICA 

Miquel Paraira 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Resum 

Segons la Organització de les Nacions Unides, ONU, la taula periòdica dels elements químics 

és més que una simple guia o catàleg de tots els àtoms dels elements coneguts de l'univers; és 

essencialment una finestra a l'univers, ens ajuda a ampliar la nostra comprensió del món que 

ens envolta. Tot és Química, la química i els elements químics estan a tot arreu. L'any vinent se 

celebrarà el 150è aniversari de la seva creació pel científic rus Dmitry Ivanovich Mendeleev. Es 

pot resumir en les paraules que va dir Jean-Paul Ngome-Abiaga, coordinador de la celebració 

d'aquest IYPT 2019 a la UNESCO "La taula periòdica dels elements químics és un dels èxits més 

importants i influents de la ciència moderna que reflecteix l'essència no només de la química, 

sinó també de la física, la biologia i altres disciplines. És una eina única, donant als científics 

l'oportunitat de predir l'aparença i les propietats dels elements a la Terra i en l'univers en 

general ". Per això és important conèixer la seva història. 

Paraules clau: Taula Periòdica, Döbereiner, Chancurtois, Newlands, Meyer, Dmitry Ivanovich 

Mendeleiev, Moseley. 

 

A FIRST HISTORY OF THE PERIODIC TABLE  

Miquel Paraira 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Abstract 

The Periodic Table of Chemical Elements is more than just a guide or catalogue of the entire 

known atoms in the universe; it is essentially a window on the universe, helping to expand our 
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understanding of the world around us. All in the Universe is Chemistry and chemicals are 

everywhere. Next year will mark the 150th anniversary of its creation by Russian scientist 

Dmitry Ivanovich Mendeleev. In few words, "The periodic table of chemical elements is one of 

the most important and influential achievements in modern science reflecting the essence not 

only of chemistry, but also of physics, biology and other disciplines. It is a unique tool, giving 

scientists the opportunity to predict the appearance and properties of elements on Earth and in 

the universe as a whole,” said Jean-Paul Ngome-Abiaga, coordinator for the celebration of the 

Year at UNESCO. Knowing Periodic Table history is very important. 

Key words: Periodic Table, Döbereiner, Chancurtois, Newlands, Meyer, Dmitry Ivanovich 

Mendeleiev, Moseley. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’Assemblea General de la UNESCO [1], la Organització de les Nacions Unides per a 

l'Educació, la Ciència i la Cultura, és un organisme especialitzat de les Nacions Unides (ONU) 

que va proclamar que l'any 2019 fos "L'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements 

Químics" (IYPT 2019 en les sigles en anglès).  

L'objectiu és celebrar la gènesi i el desenvolupament de la taula periòdica des de que Dmitri 

Mendeléiev va exposar el descobriment del sistema periòdic dels elements químics, ara fa cent 

cinquanta anys. 

La cerimònia d'obertura oficial d'aquest Any Internacional de la Taula Periòdica dels elements 

químics tindrà lloc el dimarts dia 29 de gener a la casa de la UNESCO a París. Així mateix, del 

26 al 28 de juliol, es desenvoluparà a la ciutat russa de Sant Petersburg una reunió de químics 

sota el lemal "Mendeleev 150: 4th International Conference on the Periodic Table 

endorsed by IUPAC" 

Amb aquesta celebració, també es vol donar a conèixer el paper de la química en la vida diària 

de la nostra societat, des de la cerca de solucions a reptes mundials, com ara el futur de 

l'energia neta, el desenvolupament sostenible i l’alimentació o la salut fins a les respostes o 

solucions, en petit format, quasi particulars que cada element químic ens pot donar només per 

les seves propietats PERIÒDIQUES. 
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2. HISTÒRIA 

A mitjans del segle XIX es coneixien una seixantena d'elements químics, és a dir, substàncies 

pures que no es poden analitzar ni tampoc sintetitzar, i que constitueixen els esglaons bàsics 

de la matèria, i d'aquests els més fàcils d'aïllar són com és lògic els que trobem lliure`s a la 

natura com ara l'or i la plata, però no es trobava cap relació o lligam entre la totalitat d'elements 

coneguts  

El 1817 Döbereiner [2] (1780-1849) va trobar una certa semblança en grups de 3 elements amb 

una variació gradual de les propietats del primer al darrer i posteriorment el 1827 va indicar 

algun d'aquests grups de tres elements en els que es trobava una certa semblança com ara 

clor, brom i iode, sofre, seleni i tel·lur així com liti, sodi i potassi.  

Són les famoses triades en les que l'element central de la triada té un pes atòmic que és el 

promig dels pesos atòmics dels altres dos. Així si el liti té pes atòmic 7 i el potassi 39, mentre 

que l'element central, el sodi, té un pes atòmic de 23 

   7 +39/2=23 

El geòleg i francès Alexander Emile Beguyer de Chancurtois [3] (1820-1886) va ser el primer el 

1862 en classificar els elements químics segons els pesos atòmics.  



 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

130 

Damunt d'una corba helicoïdal que embolcallava un cilindre la base circular del qual va dividir 

en 16 parts iguals, i en aquesta corba si féssim un traç recte i vertical aquest interceptava els 

elements de propietats semblants, es va anomenar el cargol tel·lúric (Fig. 1) 

 

 

Figura 1. Els elements liti (Li), sodi (Na) i potassi (K) tenen unes propietats químiques molt 

semblants igual que la tríade formada per Beril·li (Be), magnesi (Mg) i calci (Ca). 

 

El 1864 John Alexander Newlands [4] (1837-1898) va establir la llei de les octaves segons la 

qual ordenant els elements per pesos atòmics creixents, el vuitè a partir d'un determinat es 

repetia un comportament semblant al primer 

la taula tenia algunes vacants que va atribuir a l'existència d'elements no descoberts i va 

preveure per exemple l'existència del germani 

Li, Be, B, C, N, O, F 

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl 

  

Així el sodi es semblant al liti, el magnesi al beril·li i, el clor al brom  
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Lothar Meyer [5] (1830-1895) va cercar una correlació diferent a la de Newlands basada en el 

volum atòmic.  

Així, mesurant el volum a la mateixa pressió i temperatura de pesos iguals al pes atòmic de 

cada element i establir al 1870 que les propietats dels elements són funció periòdica de llurs 

volums atòmics.  

 

 

 

Meyer era contemporani i competidor de Mendeleiev [6]  

Crec que podem atorgar-los a ambdós el mèrit de ser els pares de la taula periòdica. Encara 

que majoritàriament sigui MENDELEIEV el més considerat i conegut. 
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3. SEGLE XX 

Amb el posterior coneixement de les configuracions electròniques dels elements, lligades amb 

els nombres atòmics, H. Moseley [8], estableix que les propietats dels elements són funció 

periòdica dels seus nombres atòmics. 

Aquesta periodicitat es visualitza en la taula actual que queda estructurada en:  

18 grups i 7 períodes. 

En els grups hi trobem elements de propietats semblants, mentre que a lo llarg dels períodes 

les propietats van canviant regularment 
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Com es pot observar en la figura anterior, d'una Taula Periòdica de finals del segle XX, hi ha 

diverses consideracions que es poden fer. 

 

Dels elements de la taula hi trobem 

 metalls, no metalls i semimetalls 

 elements naturals i elements artificials 

 elements naturals radioactius 

 elements estables i elements radioactius 

 

En funció de la seva configuració electrònica, poden establir-se els següents blocs 

 Bloc s, p elements representatius 

 Bloc d elements de transició 

 Bloc f elements de transició interna-lantanoides i actinoides 

 Bloc s2p6 gasos nobles 

 

Tots els elements entre el 93 i el 118 són sintètics o artificials 

 

El nom dels grups és el següent 

 Grup 1 elements alcalins 

 Grup 2 elements alcalinoterris 

 Grup 13 elements terris 

 Grup 14 elements carbonoides 

 Grup 15 elements nitrogenoides 

 Grup 16 elements amfígens o calcògens 
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 Grup 17 elements halògens 

 Grup 18 gasos nobles 

 

 Grup 3 fins al 12 elements de transició 

 

Per a més informació sobre la història de la Taula Periòdica dels elements químics podeu 

llegir [8- 9] 
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Bioinformatics tools in education and society 

Eric Matamoros (ericmatamoros1999@gmail.com)  

University of Barcelona, Spain 

 

ABSTRACT 

Bioinformatics are one of the novel revolutionary fields in science since the last decade. They 

are in an exponential growth due to the appearing of big data and artificial intelligence (AI), 

which allows researchers to manipulate and process all experimental data with a higher 

accuracy and less time consuming. Bioinformatics has definitely helped scientists to increase 

the accuracy of predicted molecular models, building phylogenetic trees or performing 

simulations at a microscopic level, among other functions. Unlike in research, bioinformatics 

seem to be unappealing for students, especially among 6-12 Grades. This is a determining 

factor when forming healthcare professionals with no knowledge in bioinformatics or any related 

field. In this article we want to empower teachers and educators –through easy-to-perform 

bioinformatics assays- to teach bioinformatics at high schools in order to allow the students to 

get interested into different types of disciplines and motivate them to learn about data 

manipulation. In those high schools which lack of resources or equipment to perform 

experimental assays, bioinformatics tools will help students to shape their motivation for science 

and perform real assays which could have a potential implication for the scientific community?  

Keywords: science, teaching, bioinformatics, high school, problems, educate 
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RESUM 

La bioinformàtica és un dels camps revolucionaris des de l’última dècada. Actualment es troba 

en constant creixement exponencial degut a l’aparició del big data i de la intel·ligència artificial 

(IA), el qual ha permès els científics manipular i processar la informació amb una major precisió 
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tot requerint menys temps per fer-ho. D’aquesta manera, la bioinformàtica ha ajudat als 

científics a millorar la resolució dels models moleculars predits, dissenyar arbres filogenètics 

complexos o elaborar simulacions a nivell microscòpic, entre altres. A diferència del camp de la 

investigació, la bioinformàtica és poc atractiva per als estudiants de secundària. Aquest és un 

factor clau a l’hora de formar professionals en l’àmbit mèdic però que manquen de coneixement 

en qualsevol camp relacionat amb la informàtica i la manipulació de dades. En aquest article 

volem promoure al professorat i als educadors, mitjançant assajos computacionals fàcils 

d’elaborar a les aules, a ensenyar bioinformàtica als estudiants per a que aquests puguin 

assabentar i interessar-se per noves disciplines que ofereix la ciència. En les institucions que 

manquen del material o l’equipament necessari per fer assajos experimentals, les eines 

bioinformàtiques permeten ajudar als estudiants a conduir experiments reals que puguin tenir 

potencialment una aplicació per a la comunitat científica. 

Paraules clau: ciència, ensenyar, bioinformàtica, institut, problemes, educar 

 

1. INTRODUCTION 

Since the 20th century experimental assays have required of computational algorithms in order 

to increase the accuracy when modelling and decrease the time to perform experiments. With 

the first sequencing of the human genome, bioinformatics have suffered an exponential growth 

due to the high level of data that needed to be processed and models in order to predict and 

generate new information of biological relevance. New models capable to analyze our data and 

predict properly genes implicated in a specific disease or the structural domain conformation of 

a protein core are only a few examples of the huge potential that computation is providing 

nowadays. [1,2] 

There is no doubt that bioinformatics and molecular modelling are shaping the future of science, 

the designing of complex models that resemble the reality is being a reality now. As a few 

examples, Biop AI, a UK AI company has recently developed novel AI-tech based on artificial 

intelligence which is able to accurately classify macroscopic skin tissue lesions with close to a 

94% of sensibility. Researchers from the University of China have also provided new insights 

into the metabolome and the proteome using advanced and complex bioinformatics tools with 

the help of AI.  

Recently, Google´s DeepMind was able to perform better than scientists at predicting more than 

80 different tridimensional conformations from random sequences (81% accuracy from 
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DeepMind accuracy versus 66% accuracy from molecular biologists). [3] Unites States has also 

launched the Brain Research through an initiative called BRAIN which aims to map all different 

neural connections in the field of diagnosing Alzheimer and psychological-related diseases at 

early-stages. [1, 4] 

Bioinformatics can be defined as the usage of computational tools in order to organize biological 

data and use that to generate new one. In other words, bioinformatics help researchers to gain 

data from biological experiments and sort this data into different clusters which will help the 

researcher to provide new outcomes and generate predicted results from those initial ones. 

[1,2,3] The main idea is to generate novel tools which help not only researchers, but society, to 

quickly obtain information from a bunch of genes or a bunch of images based on previously 

trained algorithms and models that humans have developed. 

The scientific and most professional point of view does not exclude that bioinformatics can also 

be very promising to increase the interest of students for science through the elaboration of 

visual animatics that can help educators to explain a specific concept or the development of 

real-time computational experiments, which do not require very sophisticated equipment but 

only a computer with a medium GPU-capacity.  

However, bioinformatics is a term that for many secondary and high school students is 

associated with complex mathematics and tools related with comparative genomics, sequence 

alignments… without taking into account that bioinformatics and computational modelling do 

also include other fields such as protein modelling, systems simulations or evolutionary 

analysis. It is also true that for most of the students they do not know about bioinformatics until 

when they reach university, being this one of the main reasons why nowadays scientists have 

very competitive profiles with lacking basic concepts of computation, and programming or how 

to handle with biological data. [1-5]  

Therefore, society should start promoting bioinformatics at young-age of the education in order 

to shape researchers who do not only work well with biological assays but who are also able to 

work with the data without the need of a technician. 

In the following sections we are going to explore some of the bioinformatics and computational 

modelling tools which are available for free-usage on the net as well as some implications in 

research and some experiments that teachers could perform with their students. 
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2. SEQUENCE ALIGNMENT AND PHYLOGENETIC ANALYSIS 

Sequence alignment tools are used to identify regions among a specific gene sequence (either 

a fragment or a whole genome) of similarity that may indicate functional, structural and/or 

evolutionary relationship between two or more biological sequences.  

Alignment has been processed by the increase in availability of data generated by NGS (Next-

Generation Sequencing) technologies. The process of sequence alignment consists in 

searching for a specific protein or nucleotide sequence into a database and look for high identity 

matching sequences. The output is a list with the top matching species and the corresponding 

alignment with our sequence and a probability value (p-value) which represents the chance that 

the matching is random. This means that the lower the p-value is the most likely that the 

matches will be true. [3, 4, 5] 

These tools also allow researchers to identify variations in sequences (single nucleotide 

polymorphisms or SNP´s) and associate differences among a specific genotype and its 

corresponding phenotype.  

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) is a great platform and with an easy user interface 

which allows the user to search for a specific nucleotide or aminoacid sequence into their large 

dataset of species in order to look for the top matching species. [6] Usage of this tool with 

sequences from different species (amoeba, plants chloroplast, bacterial pilin, mitochondria, 

transmembrane proteins,…) will be useful for teachers to guide the students through the genes 

and evolutionary relationships. Sequences for both proteins and genes can be directly obtained 

as .fasta or .fastaq files from NCBI or UniProt, which is the input format for the BLAST search.  

[10] 

 

A) 



 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

141 

  

 

Figure 1. Representatation of a BLAST query using NCBI for the TIM23 mithocondrial 

channel. A) TIM23 gene sequence is mapped against all NCBI gene database and alignment 

versus all sequences is performed. As you can see in the diagram, red regions are those 

regions with a matching score higher than 200 (low e-value). B) Alignment of our query 

sequence against two different moddels. As seen, the first subject has 100% matching identity 

against our sequence whereas the second subject has around 99% of matchingas represented 

with some nucleotide missmatches. 

There are also other tools including ClustalW for progressive multiple sequence alignment 

which is more accurate and quick than BLAST but requires command line knowledge in order to 

setup all the environment. Author of this paper highly recommends BLAST for 

educationalpurposes and ClustalW or any derived software for a professional environment with 

large amounts of data. 

                                                                                                                                                                                   

3. PHYLOGENETIC TREE 

A phylogenetic tree is a branching diagram that shows the evolutionary relationship among 

various biological species regarding a specific cluster of identity. This cluster can either be a 

sequence, a specific gene or a target protein whose aim is to target for when those mutations 

where performed. [5] 

Basically the input for a phylogenetic tree is a multiple sequence alignment performed by the 

same program of performed previously by the user. This sequence alignment allows the 

phylogenetic software to determine the location of the mutations and determine its stochastic 

B) 
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importance in evolutionary terms. This means that from a database and knowing the mutations 

at a single biomolecule that differs from species the algorithm is able to build relationships 

based on that. [6,7] 

Simple Phylogeny web server provided by the EMBL (European Molecular Biology Laboratory) 

lets users build a full phylogenetic tree from scratch with only a single sequence as input 

because it directly connects with the database and performs the prior sequence alignment with 

all available species. [7] 

Talking about phylogenies with students is useful to describe species as a set of mutations that 

took part at a specific timeframe in evolution and those mutations allowed organisms to adapt 

into the specific environment and evolve in a different way than the rest. The same evolutionary 

mechanism can be explained for all species and are also important for explaining crosslinking of  

Genes between different organisms. As an example, a teacher could write the sequence of 

TIM23 (specific mitochondrial sequence) and ask users to perform a phylogenetic trees in order 

to show up that this sequence is common in both prokaryote and eukaryote kingdoms, showing 

that there is a common ancestor between them. 

 

                                                                                                                                                                       

A) 

B) 
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Figure 2. Phylogenetic tree diagram from three test sequences for educational analysis. 

A) Three test sequences are taking as input for the analysis. Those sequences can either be a 

DNA, RNA or protein fragment. B) Output is a phylogenetic tree with listing all similarities 

among different species. Values indicate neighborhood relations with the other species, a correlation 

which is also present in the diagram. 

 

4. MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION 

This is a more advanced technique used in research to simulate real biological data with 

allowing the user to predict the behavior of a specific system (including proteins, DNA or 

biomolecules), under certain restrains of pH, temperature, solvent, or other changes in specific 

parameters. [8, 9, 13] 

Basically in Molecular Dynamics we need an initial coordinates. Those coordinates can be 

specified from biological data or can be imported randomly from a PDB structure. PDB, also 

known as Protein Data Bank, is a large dataset with all protein tridimensional structures 

described. [9] Those coordinates will allow the program to calculate the whole energy of the 

system. Thanks to those initial parameters and the energy (internal force of movement) that has 

been stablished, integration of both velocity and displacement allows us to reach the exact 

position of each atom or molecule in a specific timeframe. Differently from other techniques, MD 

simulations allow to control and predict the behavior of the model under different pH, 

temperature, solvents and different stiffness. [9, 10] 

Chimera is a visualization and modelling tool which has a lot of versatility including visualization 

of macromolecules (proteins, DNA strands,…) but it also allows energy minimization tools as 

well as MD simulations. It is easy to use and has a great GUI, something lacking in other 

software like GROMACS (command line availability, free), which allows the user to setup his 

own parameters and run the whole algorithm for a specific number of iterations. [11, 12, 15] As 

an output the user gets a movie with all the timeframe. Some examples of MD simulations 

include transmembrane proteins under certain thermodynamic conditions to explore the fluidity 

of the bilipid layer. It can also be used to see the effect of different stiffness constants in a 

multimolecule systems. [11-14] 

Authors have to point out that usage of Chimera or any other related MD software requires a lot 

of GPU cores as it is high consuming due to the lots of mathematical integrations happening at 

the same time. [16] 
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Figure 3. Representation of a timeframe of a cytosolic protein in presence of a saline medium. The 

saline medium and a specific temperature of 273,15K allows us to simulate the protein at a specific scale 

and see its motion and behavior in this desired medium. In this case, this is a globular protein and medium 

change to a hydrophobic one would lead to the formation of clathrate aggregates in higher order MD 

simulation. As a result, MD might be good for predicting protein behavior under certain thermodynamically 

and solvent conditions. 

 

5. MONTE-CARLO SIMULATIONS  

The Monte-Carlo algorithm has a lot of implications when building systems from scratch. The 

algorithm allows researchers to generate systems with lower energy values in order to achieve 

the bioactive conformation The Metropolis Monte-Carlo basically changes randomly a random 

number of the initial parameters taken as input for the system of reference. [17] Each iteration a 

new energy configuration is accepted with different stochastic parameters than the initial ones. 

Those minimal random structures generated in each iteration can later be analyzed with using 

statistical operators in order to obtain a real structure which resembles to the real behavior of 

the real biological system. [18] In this system only lower structures are accepted in exception of 

a specific condition involving the Boltzmann constant which allows the algorithm to accept 

higher order configurations in order to avoid being at minimal conformations in a single iteration 

(Statistically more than 5000 iterations with 5000 random structures are required to analyze the 

behavior of the real-system). [17-19] 
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Goldsim is a software with a easy-to-use GUI (Graphical User Interface) which can be used for 

educational purposes in order to generate systems from which interest is to explore the minimal 

configurations. [19, 20] A great example is to setup a macromolecular system like a DNA or a 

protein (resolution won´t be as great as using MD, for that reason Monte-Carlo simulations have 

lower GPU requirements) in order to show students that energetic values decrease along time 

until a protein has reached the optimal conformation at which energetic values won´t decrease 

anymore because it has reached the bioactive conformation. [20-22]                                                                                                                    

Figure 4. Monte Carlo Simulation on a protein residue modification. As seen, when a residue is 

mutated we alter the energy of the whole protein and the metropolis Monte-Carlo tries to recalculate all 

new parameters until it reaches the iteration where the lowest active conformation –bioactive- is achieved. 

 

6. BROWNIAN DYNAMICS 

Brownian Dynamics are also very useful in particle physics to explore the motion of particles 

under specific energy levels or thermodynamic conditions. In biophysics Brownian Dynamics 

are helpful to study the behavior of proteins with different structural conformations, protein 

aggregates under a specific solvent or study the effect of different parameters like temperature 

or viscosity under certain thermodynamic conditions. [23, 24] 

Brownian Dynamics are used to explore the motion of macromolecules, the same goal as 

performing Molecular Dynamics, but with less atomic resolution. [25] Instead of building systems 

at an atomistic level, higher order structures like whole molecules or aminoacids are 
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represented in order to decrease the computational timing and process requirements. By 

decreasing the resolution of the model new force-field equations that explain all biological data 

need to be developed in order to design models which simulate reality. [26, 27] 

An educational background with using Brownian Dynamics can be related with developing 

systems helpful to explain protein unfolding and re-folding under certain thermodynamical 

conditions like stenosis. [23] There is a protein called vWF (von Willebrand Factor) which is 

associated with thrombus formation under stenosis. Simulating both A2 domains of the vWF 

would be helpful to understand that in stenosis there is a higher flow of blood through the 

vessels and this is the motor that leads to the unfolding of this protein, platelet association and 

the formation of thrombus and major problems 

related with coagulations. [25, 27] 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Brownian Dynamics simulation at a short timeframe to simulate unfolding of the A2 

domains. A) Initial state of the protein simulated as an array of balls which mimic the A2 domains and the 

springs between them. B) At a specific timeframe of 20ns the protein starts unfolding due to stenosis and 

thermodynamic setup (blood viscosity, temperature, distance throughout the vessel,…). 

 

7. DISCUSSION 

Bioinformatics is one of the novel topics to explore in the 21st century. Although society is aware 

of the large amount of data generated nowadays, they are not aware that biological data is also 

being created and that new models with artificial intelligence need to be explored not only to 

simulate biological data but also to perform experimental assays in silico. 

A) 
B) 
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In order to empower students and teachers to get interested in bioinformatics and molecular 

modelling it is important to teach bioinformatics not as a set of really complex and time 

consuming algorithms but as a way to explore results and perform research from anywhere and 

at a cheapest cost. They can also be used, as explained in earlier sections, as a resource to 

perform science at school/high school and also as a complement for teachers to explain certain 

topics. The interest of using bioinformatics is not only to teach but also to perform scientific 

assays which have not been performed before or to validate data from a specific experiment. 

We want to empower educators, teachers and students, specifically from college and high 

school institutions to start teaching and using some of the examples listed above to highlight the 

importance of modelling biological systems and developing real projects that could potentially 

have an impact in society. Bioinformatics gain even more flexibility at the time of talking about 

the topics you can explore when compared to biological experiments, as they require less time 

to be executed and get results as well as having more facilities to develop all types of simple 

and complex systems. 

Everything is possible with creativity, passion, interest and some knowledge in bioinformatics. It 

would be also interesting to impart lessons in academic institutions for teachers relating 

molecular computation and bioinformatics so that teachers can also get involved and play an 

active role by showing those methods and procedures in their courses. 
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Resum 

El professorat de ciències, de tots els nivells educatius, té una important tasca i responsabilitat 

envers el seu alumnat. El treball experimental, el mètode científic, és essencial en la formació 

d'un futur científic, biòleg, químic, físic, metge, matemàtics i totes les professions relacionades 

amb la recerca científica. Aquesta està avançant de forma exponencial, només cal analitzar la 

ciència que es produïa a finals del segle XX amb l’actual, nous materials amb propietats molt 

diverses o els avenços en el camp de la biomedicina contra les malalties. Aquests nous 

descobriments poden ser de difícil assimilació i/o interpretació per part del professorat de 

primària i de secundària.  Es presenten les innovacions educatives que s'han desenvolupat en 

el Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Universitat de Barcelona per 

actualitzar els coneixements sobre bioquímica, ciències en general, d’aquest professorat. 

Paraules clau: Bioquímica, pràctiques, laboratori, secundària. 
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Abstract 

The teaching staff of science, of all educational levels, has an important task and responsibility 

towards their students. Experimental work, the scientific method, is essential in the formation of 

a future scientist, biologist, chemist, physicist, doctor, mathematician and all professions related 

to scientific research. This is progressing exponentially, it is only necessary to analyse the 

science that was produced at the end of the 20th century with the current, new materials with 

very different properties or advances in the field of biomedicine against illnesses. These new 

discoveries can be difficult to assimilate and / or interpret by primary and secondary school 

teachers. The educational innovations that have been developed in the Department of 

Biochemistry and Molecular Biomedicine of the University of Barcelona are presented to update 

the knowledge about biochemistry, science in general, of these science teachers. 

 Keywords: Biochemistry, pràctices, laboratory, secondary school. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El treball experimental és essencial en la formació d'un futur científic. Les ciències i la 

investigació científica avancen molt ràpidament, es poden comparar els coneixements sobre 

qualsevol camp de les ciències de fa 30 anys amb els actuals i la seva progressió. Aquests 

últims descobriments poden ser de difícil assimilació i/o interpretació per cert professorat de 

primària i de secundària. Per això, es volen exposar les innovacions educatives que, al llarg de 

molts anys, s'han desenvolupat en l'entorn del Departament de Bioquímica i Biomedicina 

Molecular de la Universitat de Barcelona per actualitzar els coneixements sobre bioquímica, 

ciències en general, d’aquest professorat. 

El 1974 es va crear la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB) [1], va ser 

pionera en desenvolupar les tres funcions bàsiques de qualsevol Facultat de ciències: 

1. Transmetre el coneixement mitjançant la docència. 

2. Generar coneixement a partir de la investigació realitzada en els seus laboratoris per la 

seva professorat científic. 

3. Mantenir relacions amb la societat per a la incorporació dels seus graduats al mercat 

laboral i per, a partir del desenvolupament de la investigació, afavorir la difusió dels 

seus resultats.  
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Un dels nous departaments de la Facultat de Biologia és l'actual Departament de Bioquímica i 

Biomedicina Molecular [2]. Des d'aquest s'han realitzat uns cursos, completament pràctics, 

dirigits al professorat de ciències de l'ensenyament primari i de secundària amb temàtiques 

molt diverses, des del metabolisme, fermentacions i microscòpia fins a la impressió en 3D 

passant per la química dels àcids i bases o la bioquímica a Internet. 

Tota aquesta iniciativa va començar amb la realització dels cursos "I tu? Jo, Bioquímica" [3, 4] 

dirigit a l'alumnat de Batxillerat i COU durant el curs 1996-1997. A partir d'aquest curs, el mateix 

professorat de secundària va demanar que també se'n dissenyessin  d'altres per al professorat 

de ciències [5, 6]. Els ponts que fa més de 22 anys es van començar a teixir entre la universitat 

i l'ensenyament secundari, més concretament entre el llavors Departament de Bioquímica i 

Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona i els seminaris de ciències experimentals dels 

centres de secundària i el seu professorat han donat els seus fruits.  

Una altra aportació important, en aquest intent d'actualitzar els coneixements de ciències entre 

el professorat, ha estat la posada en marxa de les "Jornades sobre l'Ensenyament de la 

Química a Catalunya" [7]. Aquestes jornades, organitzades per l'Il·lustre Col·legi Oficial de 

Químics de Catalunya [8] amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, permeten al 

professorat de química, de ciències en general, presentar les seves aportacions en l'estudi de 

les ciències. S'exposen i discuteixen les pràctiques i experiments que realitzen a les classes i 

laboratoris de qualsevol nivell educatiu, juntament amb les aportacions dels estudiants de 

batxillerat i d'universitat, en el que s'anomena "Congrés d'Estudiants" que permet es posin de 

manifest les competències transversals que adquireixes aquest alumnat. 

El procés de convergència europea d'ensenyament superior ha posat en relleu la necessitat de 

contemplar les competències genèriques o transversals en la formació dels futurs graduats. La 

incorporació d'aquestes competències als estudis universitaris resulta un element bàsic per a la 

formació, en una societat que canvia les seves demandes constantment i que al seu torn aspira 

a professionalitzar la formació universitària apropant la universitat a la societat i al món laboral. 

Cada dia moltes persones fan ciència, investiguen a la Universitat. No és un treball aïllat ni 

solitari sinó que, en l'actualitat, es realitza en equips multidisciplinaris. S'intenta dominar gairebé 

totes les àrees del coneixement i que els resultats obtinguts siguin propers a les necessitats de 

la societat. Els científics i el professorat de ciències tenim la responsabilitat d'informar i tornar a 

la societat el coneixement generat en les nostres investigacions. 
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En general, els ciutadans i ciutadanes d'aquest país demanen que es desenvolupi una ciència 

de qualitat, però que es plasmi, si és possible, amb un llenguatge senzill que tothom sigui 

capaç d'entendre. 

Aquestes aportacions a la innovació educativa es poden aplicar a tots els nivells educatius. Els 

resultats obtinguts suggereixen que aquestes experiències han servit per millorar la preparació 

experimental del professorat de ciències i, amb això, augmentar el nivell de les ciències que 

expliquen al seu alumnat. Finalment, s'espera que tot això permeti un augment en l'interès per 

les ciències i la tecnologia dels seus alumnes, nois i noies, amb una important repercussió en 

tota la societat. 

 

2. CURSOS PER AL PROFESSORAT DE CIÈNCIES DISSENYATS DES DE 

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Com ja s'ha exposat anteriorment, des del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular 

de la UB es va proposar endegar l'actualització de part del professorat de ciències de primària, 

de secundària obligatòria i de batxillerat. S'ha aconseguit la difusió de la ciència experimental 

amb pràctiques mitjançant uns programes educatius propis i en col·laboració amb altres 

centres, fundacions i associacions. 

Els centres educatius poden sol·licitar diverses opcions: 

• Visites al centre, a la Facultat de Biologia amb les seves instal·lacions, aules, bar, laboratoris, 

servei de microscòpia, servei de fermentació, museu de zoologia i altres que es realitzen dins 

de les Jornades de portes obertes. 

• Visites al Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, visita als seus laboratoris, a 

les cambres fredes, al servei de cultiu cel·lular i altres. 

• Cursos adreçats a l'alumnat de primària, de secundària i batxillerat com els que es realitzen a 

finals de gener i primers de febrer "Endinsa't en la Bioquímica" i "Bioquímica en viu", després 

tenim els d'una setmana a l'estiu, a finals de juny, "I tu? Jo, Bioquímica" i, per acabar, els 

anuals de" Bojos per la Bioquímica". 

• Cursos organitzats pel Departament de Bioquímica amb la col·laboració de la UB  dins dels 

"Juliols UB [9]" varen ser "Biomedicina per a tots", "Breu història de la química" on la presència 

del professorat de secundària va ser important. 
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• Altres cursos dirigits al professorat. A finals del segle XX i principis del XXI es van realitzar 

amb la col·laboració del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya [10] i del Col·legi Oficial 

de Químics de Catalunya [8], finalment, la Fundació Catalunya La Pedrera [11] amb el seu 

Programa "Professors i ciència" és l'actual col·laboradora d'aquestes activitats. 

Aquí s'exposen dos exemples d'aquests cursos. 

Títol Bioquímica, fermentacions i "MicroWorld" 

Objectius del curs Mostrar que la relació entre la bioquímica i la microbiologia 

permet dissenyar experiments per a l'ensenyament secundari 

que poden ajudar a millorar la formació del professorat. 

Descripció general del 

curs 

Una breu introducció a la bioquímica dels microorganismes per a 

diferenciar-los (Gram +, Gram-). Estudi de la fermentació 

alcohòlica, antibiogrames i creixement bacterià. Tot això des 

d'una visió pràctica per a la seva futura aplicació a classe. 

Continguts teòrics del 

curs 

Introducció sobre la bioquímica dels microorganismes. 

Diferenciació entre Gram +, Gram-. Llevats i a fermentació 

alcohòlica. Condicions de creixement bacterià.  

Continguts pràctics del 

curs 

Condicions de creixement bacterià. Corba de creixement. Tinció 

de Gram i observacions microscòpiques. Fermentació. Mesura 

de la concentració de la glucosa i la seva disminució. 

 

Títol Bioquímica i diabetis 

Objectius del curs Dissenyar experiments per a l'ensenyament secundari que 

poden ajudar a millorar la formació del seu professorat. 

Descripció general del 

curs 

Introducció a la bioquímica dels hidrats de carboni i proteïnes. 

Estudi de la diabetis, tipus, la insulina i la glucosa. 

Continguts teòrics del 

curs 

La bioquímica dels hidrats de carboni i proteïnes. Què és la 

glucèmia i la insulinèmia? Tipus de diabetis. La insulina, on es 

sintetitza i què regula? Com es pot sintetitzar al lab?. 

Continguts pràctics del 

curs 

Treballar amb plasmidis i obtenció d'insulina. Mesura de 

glucosa per espectrofotometria. Cultiu d'E. coli. 

 

En la Figura 1 es mostres dues fotografies d'aquests cursos, on es pot observar la dinàmica del 

curs, la presa de dades dels experiments, la participació i col·laboració del professorat de 

ciències de secundària, de centres públics i privats.  
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Figura 1. Fotos del professorat participant d'aquests cursos. 

 

3. JORNADES PER AL PROFESSORAT DE QUÍMICA ORGANITZADES PER 

L'IL·LUSTRE COLLEGI OFICIAL DE QUÍMICS DE CATALUNYA 

Una altra aportació ha estat l'organització, entre la Universitat de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi 

Oficial de Químics de Catalunya, de les Jornades sobre l'Ensenyament de la Química a 

Catalunya on el professorat, de tots els nivells educatius, presenta les seves aportacions en el 

camp experimental i que desenvolupen en les classes i laboratoris dels seus centres. 

Aquesta col·laboració va començar el 2011 amb la celebració de l'any Internacional de la 

Química [12], proclamat per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (en anglès 

International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC "[13] i l'Organització de les Nacions 

Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (en anglès United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization UNESCO) [14].  

El 2011 va ser l'Any internacional de la química amb la intenció d'augmentar l'apreciació pública 

i la comprensió de la química, augmentar l'interès dels joves per aquesta ciència i generar 

entusiasme per un futur de creativitat relacionada amb la química. Cal constatar que part de 

l'alumnat de l'Ensenyament Secundària Obligatòria (ESO) i del Batxillerat està poc motivat per 

la ciència en general i per la química en particular. Aquesta ciència és avorrida per a la majoria 

d'ells, els orbitals i els àtoms són molt abstractes (segons ells) i, és clar, la química és difícil de 

comprendre i d'estudiar a secundària. 

D'altra banda, als estudis universitaris calia un canvi metodològic, necessari per adaptar-se al 

nou marc dins l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). Així el 2011 va permetre un 
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plus de motivació per part del professorat implicat en l'ensenyament de la química a nivell 

superior [15].  

Per millorar l'autoestima del professorat cal coordinar esforços i ser capaços de contestar de 

forma clara algunes de les preguntes que els professionals de l'ensenyament de la química ens 

fem: 

 Què necessita saber, sobre química, un alumne que comença els seus estudis en un 

grau de ciències? 

 Quines metodologies de les utilitzades en l'ensenyament superior es poden extrapolar 

a secundària o batxillerat i viceversa? 

 Com es pot millorar l'ensenyament de la química a tots els nivells? 

Per potenciar aquesta necessària coordinació i debatre entre el col·lectiu de professionals 

implicats en l'ensenyament de la química, l'Associació Nacional de Químics d'Espanya 

(ANQUE) [16] va promoure l'organització d'unes jornades bianuals sobre "L'ensenyament de la 

química". Aquell 2011 es van celebrar a Barcelona les "IV Jornades sobre l'ensenyament de la 

Química" del 10 al 12 de novembre amb el lema: "Difusión e impacto de la Química en nuestra 

sociedad", a la Figura 2 s'observa el fulletó informatiu. Sota l'organització de la ANQUE i de 

l'Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de Catalunya amb la col·laboració de la Universitat de 

Barcelona i la seva Facultat de Química es varen realitzar aquestes Jornades amb quatre 

temes bàsics de treball. 

1. Didàctica de la Química. 

2. Química per al segle XXI. 

3. La Química ciència central i transversal. 

4. Dones i Química. 

En elles es va discutir sobre l'encaix dels nous graus en Química segons Bolonya, les noves 

propostes metodològiques, la innovació curricular, la formació permanent, sense oblidar les 

aplicacions de la química a la vida quotidiana, la medicina o el paper de la dona en 

l'ensenyament de la química. 



 
 
 
 

 
Hands on Science 2018                                                                                 Barcelona 16-20 Juliol 
ISBN: 978-84-949582-1-2 

158 

 

Figura 2. Full informatiu de les IV Jornadas sobre la Enseñanza de la Química 

 

Posteriorment i atesa la necessitat i la importància de portar una activitat similar als nostres 

centres, l'Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de Catalunya amb la col·laboració de la Facultat 

de Química i de la UB va dissenyar unes "noves" Jornades sobre l'Ensenyament de la Química 

a Catalunya. Les primeres foren al novembre del 2012 i s'han realitzat de forma ininterrompuda  

cada any pels vols de Sant Albert, el patró dels químics.  

En la Figura 3 es pot observar el full informatiu de les quartes Jornades sobre l'Ensenyament 

de la Química a Catalunya (4esJEQC), junt amb el llibre d'actes de les 6esJEQC, les últimes 

celebrades el 2017 amb el títol "L'ensenyament de la química en un món global" 
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Figura 3. Portades de les 4esJEQC i del llibre d'Actes de les 6esJEQC 

4esJEQC. 

Els objectius principals d'aquestes 4es jornades són la renovació, la innovació i la divulgació de 

la Química i el seu ensenyament des de Primària Fins a la Universitat passant per l'ESO, el 

Batxillerat i els cicles de grau superior de la Formació Professional en l'àmbit de la química. 

S'analitzaran les metodologies emprades a classe, la millora de la percepció de la química per 

la nostra societat i les perspectives de futur d'aquesta ciència. 

Àrees temàtiques de les 4esJEQC: 

1. La importància de l'Ensenyament de la Química. Dificultats i propostes de solució. 

1.1 Aportacions de la Química a la formació en els diferents nivells educatius i titulacions 

2. Noves tendències en la Metodologia i Didàctica de la Química 

2.1 Disseny de pràctiques 

3. L'Olimpíada de Química a Catalunya, Espanya i la Internacional. 

4. Presentació dels treballs de l'alumnat 
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6esJEQC. 

Els objectius d'aquestes 6esJEQC són la innovació en l’ensenyament de la química a les aules 

i laboratoris.  Relació entre la Universitat, la Formació professional i la indústria química. La 

química als nostres mòbils. Divulgació de la química i de la ciència.  Treballs de recerca i 

Treballs final de grau. Totes les sessions s’articularan al voltant de les comunicacions, orals o 

en format de pòster, presentades pel professorat i l'alumnat dels diferents nivells educatius. 

Àrees temàtiques de les 6esJEQC: 

1. Experiments a les aules i als laboratoris  

2. Possibilitats professionals en el món de la química  

3. Activitats dins i fora de l'aula 

4. Disseny de pràctiques, des del LEGO fins al twitter 

5. Presentació dels treballs de l'alumnat, dels treballs de recerca (TR) del batxillerat als treballs 

de final de grau (TFG) de les carreres universitàries. 

Com a conclusions d'aquestes jornades es pot indicar que l'intercanvi d'idees d'aquestes 

Jornades permeten discutir sobre el futur i la qualitat en l’ensenyament de la Química.  

La valoració global donada pels participants, mitjançant un qüestionari, ha estat alta o molt alta. 

Els assistents a les Jornades sobre l'Ensenyament de la Química a Catalunya han considerat 

que s'ha assolit en un grau alt o molt alt els objectius inicials. Les presentacions i el material 

d'elles han estat de molta qualitat. Força presentacions es poden adaptar a classe. I, també 

valoren molt que es presentin treballs de tots els nivells educatius. 

 

4. "NOTÍCIES PER A QUÍMICS, (NPQ)" REVISTA DE L'IL·LUSTRE COLLEGI 

OFICIAL DE QUÍMICS DE CATALUNYA 

NPQ és la revista que edita l'Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i l’Associació de 

Químics de Catalunya. És un mitjà important per a la difusió de les seves activitats i de les 

opinions sobre els més diversos temes relacionats amb el món de la química. Les seves 

col·laboracions van des dels temes purament professionals als merament docents i cobreixen 

un ampli espectre de temes culturals i històrics sempre amb la química de rerafons.  
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Figura 4. A l'esquerra hi ha la portada de la revista NPQ número 475 totalment digital i a la 

dreta hi ha la portada de l'NPQ 476 que es va imprimir en paper. 

 

En la nova etapa que va començar el 2015, la revista, en format digital, s'envia a tots els 

col·legiats i associats i també al professorat de primària, secundària i universitat que tenen la 

responsabilitat d'ensenyar coneixements químics, en la Figura 4a hi ha la portada del segon 

trimestre del 2017. En determinades circumstàncies i, amb el patrocini oportú, es pot tornar a 

fer la revista en format paper com va succeir amb el número del tercer trimestre del 2017 ja que 

va coincidir amb el Saló d'Expoquímia 2017, en la Figura 4b es pot observar la portada d'aquest 

NPQ fet en format paper. 

En la Figura 5 s'observen els índex de les dues revistes NPQ de la figura 4. És important 

ressaltar que la majoria de col·laboracions tenen a la química com a component fonamental, ja 

sia de la seva part experimental, centrada en la docència o relacionada amb qualsevol activitat 

industrial. 
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Figura 5. A l'esquerra es presenta l'índex de l'NPQ 475, segon trimestre del 2017 i a la dreta 

l'índex de l'NPQ 476, tercer trimestre del 2017 i repartit a Expoquímia. 

 

5. CONCLUSIONS 

 Aquestes activitats experimentals volen familiaritzar el professorat de ciències de 

secundària i batxillerat en algunes tècniques científiques bàsiques. 

 El professorat de ciències de primària i secundària interessat en aquesta aproximació 

experimental de les ciències aportarà al seu alumnat una nova visió de la feina dels 

científics que, segurament, millorarà l'actitud d'aquest jovent envers els estudis 

científics. 

 També es vol donar a conèixer les aplicacions que el coneixement en aquests camps 

de la ciència tenen en la nostra societat. 

 Finalment, es volen crear ponts d'unió entre el professorat de ciències dels  

ensenyaments primari i secundari amb el professorat i els científics de la Universitat, tot 

això amb el comú denominador de la Ciència. 

 

6. AGRAÏMENTS 

A tothom, especialment al professorat i alumnat de primària, secundària ESO, batxillerat i cicles 

formatius i universitari que ha participat de forma activa en aquests cursos, jornades i revistes 

per la seva aportació amb crítiques sempre constructives. 
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Resum 

Els incubadors de CO2 s’utilitzen per cultiu de cèl·lules en un ambient controlat de temperatura, 

humitat  i pH. En la tècnica de FIV s’utilitza pel cultiu cel·lular en les primeres etapes de 

creixement, posteriorment a la fecundació in vitro, simulant al màxim possible les condicions de 

Mitosi i desenvolupament cel·lular del zigot, que es produeixen en l’aparell reproductor femení.  

Aquestes condicions de la fecundació in Vitro (FIV) s’aconsegueixen controlant en el incubador 

molt acuradament la temperatura, la humitat i el pH cel·lular adequat, mitjançant el control de la 

concentració de CO2 ambiental en el incubador. 

Paraules clau: FIV, Fecundació in Vitro, incubadors de CO2, Mitosi, Zigot. 
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Abstract 

CO2 incubators are used to grow cells in a controlled temperature, humidity and pH 

environment. In the IVF (in vitro fecundation) technique, it’s used for cell culture in the early 

stages of growth, after in vitro fertilization, simulating, as much as possible, the conditions of 

mitosis and cell development of the zygote, which occur in the female reproductive system. 

 

These conditions of in vitro fertilization (IVF) are achieved by one accurate controlling of the 

temperature, humidity and the appropriate cellular pH in the incubator, by controlling the 

concentration of environmental CO2 in the incubator. 

 
Keywords: IVF, In Vitro fertilization, CO2 incubators, Mitosis, Zygote 

1. INTRODUCCIÓ, FUNCIONAMENT  D’UN INCUBADOR DE CO2 

Un incubador de CO2, permet el control de tres paràmetres fonamentals: 1.- Escalfament, 2.- 

control de la humitat, i 3.- control del percentatge de CO2. 

 1.1 Escalfament: 

Els incubadores de CO2 poden escalfar per tres mètodes. 

1.1.1 Sistema de camisa d'aigua (fig 1) 
 

      

 Figura 1 Incubador de CO2 amb 

escalfament per camisa d’aigua 
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La camisa d’aigua al voltant de la cambra aconsegueix una bona homogeneïtat i estabilitat de 

la temperatura, que es manté més temps en cas de tall de corrent elèctrica. 

El flux de l’aire intern s’aconsegueix  amb un ventilador de recirculació. El aire passa a través 

d’un filtre HEPA. 

No obstant no es pot esterilitzar la càmera, únicament es pot desinfectar per aire a 90ºC. 

1.1.2 Sistema de camisa d'aire (fig 2):  

Amb aquesta disposició s’aconsegueix una pobre homogeneïtat i estabilitat de la temperatura. 

El flux de l’aire intern es mogut amb un ventilador de recirculació i passa a través d’un filtre 

HEPA. Es manté bé la humitat a l'interior de la càmera. No es pot esterilitzar la càmera, 

únicament es pot desinfectar per vapor a 90ºC. 

 
1.1.3 Sistema de calefacció directa en totes les cares internes de la cambra (fig 3). 

 

 

 

 

 

 

                

 

     

 

    

 

 

       

 

 Figura 2 Incubador de CO2 amb  

 escalfament per camisa d’aire 

 Figura 3 Incubador de CO2 amb  

 calefacció directa  
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El escalfament es molt ràpid i la potència d'escalfament es crea just on es necessita, amb 

calefacció a les 6 cares, inclosa la porta de vidre de davant. 

Te una excel·lent homogeneïtat de la temperatura i de la humitat. 

Te una funció d’esterilització per aire calent 180ºC durant 1h. Es l’únic sistema que garanteix la 

eliminació total dels microorganismes.  

1.2 Control d'Humitat: 

Hi han dos tipus de control de la humitat. 

1.2.1 La humidificació passiva  

Es un sistema fàcil d'usar, sense dispositius electrònics; es col·loca aigua en una safata en la 

part inferior del incubador, l’augment de la humitat es per evaporació i es lent i te una 

recuperació lenta. 

1.2.2 La humidificació activa,  

Sistema amb control directe de la humitat, amb sistema de humidificació i des-humidificació 

actius. 

Amb aquest sistema es produeix un augment ràpid de la humitat i uns temps de recuperació 

curts, a més d’una estabilització d'humitat estèril gràcies a la barrera pirolítica, generador de 

vapor calent. fig4 

 

Fig. 3 Incubador de CO2 d’escalfament directa 

Figura 4  Diferents sistemes de humidificació, estabilitat i recuperació . 
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1.3 Control de la concentració de CO2: 

Per mantenir un nivell estable de CO2, la concentració s'ha de mesurar i controlar 

permanentment. Els sensors de CO2 mes utilitzats són: 

 

Sensor de Conductivitat tèrmica que mesuren la conductivitat d'un gas en condicions 

específiques (temperatura, humitat), li afecten els canvis humitat i te una lectura lenta. 

 

Sensor IR (Infraroig) per a la mesura directa de la concentració de CO2. Es el sensor més 

estable, mes si incorpora un sistema òptic de doble feix, com en el cas dels incubadors 

ICOmed de la firma Memmert. 

Per obtenir les millors condicions de creixement cel·lular, es requereix un nivell constant de 

CO2. 

Les cèl·lules en desenvolupament necessiten nutrients, factors de creixement i altres. Les 

cèl·lules només creixen en un estret rang de pH que s'ha d'establir en el medi de cultiu cel·lular, 

per exemple .  pH 7.2 - 7.4 per a cèl·lules de mamífers.(fig 5 ) 

           

Figura 5 . Embrió humà en el 3er dia de desenvolupament 
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Les cèl·lules necessiten un subministrament equilibrat i permanent d’un medi de cultiu cel·lular, 

amb el valor concret de pH, aconseguit i mantingut per l’equilibri en la concentració de CO2, 

que promou el correcte creixement i divisió cel·lular.  

 

 

El rang de pH òptim per a cultivar cèl·lules de mamífer està entre 7.2 - 7.4. 

 

L'elecció del mitjà de cultiu cel·lular mostra quines concentracions de CO2 són necessàries per 

mantenir aquest rang de pH. 

En la majoria dels casos, s'usa 5% de CO2 com la concentració estàndard per al creixement 

cel·lular. Per a altres aplicacions, pot ser necessari un contingut diferent de CO2. 

En el cas de la FIV (Fecundació in vitro)  : 6% de CO2. Fig 6. 

 

Figura 6. Contingut de CO2, i medi de cultiu cel·lular, amb la concentració de NaHO3 
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2. FECUNDACIÓ IN VITRO (FIV) 

Els passos que es realitzen per la fecundació in vitro son els següents: ( fig 7 ) 

1 . Estimulació ovàrica amb hormona-teràpia  

2 . Punció ovàrica per recollida d'òvuls femenins 

3 . Preparació del esperma 

4 . Fertilització d'aquests òvuls amb l’esperma:  

(IV) in vitro = en tub d'assaig; o  

(ICSI) microinjecció intracitoplasmàtica de l'espermatozou : introducció directa de 

l'espermatozou a l'òvul. 

5. Desenvolupament embrionari (Incubació dels òvuls fertilitzats fins a 5 dies). El creixement es 

controla diàriament al microscopi. 

6 . I finalment l’implant de l'embrió (o embrions) a l'úter femení. 

(Veure vídeo 1 de fertilització d’un òvul per microinjecció (ICSI) en aquets link) 

https://www.youtube.com/watch?v=NDu6LQI7k_g 

 
Figura 7. Etapes de la FIV ( Fecundació in Vitro ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NDu6LQI7k_g
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3. INCUBADOR DE CO2 PER FECUNDACIÓ IN VITRO (FIV) 

El procés de desenvolupament /creixement, dura 5 -6 dies, fins que es forma una mena de 

formació globular en forma “d’ou” que s’anomena Blastòcit (Fig 8). 

 

Figura 8. Evolució del procés de incubació/creixement del òvul fecundat fins a blastòcit, en 
l’aparell reproductor femení. 

 

Es justament aquest temps ( 5 – 6 dies) en el que el Cigot, (ja fecundat i dintre de la placa amb 

el medi) es col·loca a l’interior del incubador de CO2, pel seu desenvolupament, sempre 

controlant escrupolosament la temperatura de 37ºC, la humitat al 90 - 95% i el % de CO2 al 6%.  

Veure el vídeo del procés d’incubació i creixement en el 5 dies en el link següent. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6-v4eF9dyA 

Cada dia es comprova amb el microscopi que el desenvolupament es el correcte, i es segueix 

el creixement embrionari en tots els passos.   

Una vegada arribat al estadi de Blastòcit , es quant es prepara tot per la introducció en l’úter 

femení, perquè el blastòcit s’adhereixi a la mucosa de la paret del úter, eclosioni i comenci el 

desenvolupament fetal. És molt important controlar el percentatge de CO2 en l’incubador, i que 

qualsevol apertura de les portes per qualsevol comprovació, no alteri el pH de la cèl·lula , que 

resultaria fatal. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6-v4eF9dyA
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Per aquest motius, per minimitzar el fet que al obrir la porta del incubador, el % de CO2 baixi, 

en alguns incubadors de CO2, con el ICOmed de Memmert, es col·loquen  unes divisions en la 

porta de vidre, i així minimitzar la pèrdua de CO2 en l’incubador  

                        

 Figura 9 . Partició de la porta de vidre, en petites portes que minimitzen la pèrdua de CO2, al obrir-la. 

 

4. CONCLUSIONS  

S’han pogut simular les condicions de temperatura, humitat i valor del pH, que es donen durant 

el procés de mitosi i maduració del òvul ja fecundat, en el aparell reproductor femení, des de 

Cigot, passant per embrió, mòrula, fins a blastòcit, en un incubador de CO2.  

El control fonamental a més de la temperatura i la humitat, es el valor de pH, que s'aconsegueix 

mitjançant el control del percentatge del CO2 a la cambra, a través de l'equilibri: CO2- àcid 

carbònic. Es molt important, per la seguretat del procés, també que l’incubador estigui fabricat i 

certificat per aquest us, com ho es l’incubador de CO2, ICOmed de la firma Memmert, que son 

certificats com dispositiu mèdic de classe IIa (93/42 / EEC), per fertilització in vitro y biosíntesis. 
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TRANSPORT DE FÀRMACS A TRAVÈS DE LA BARRERA 

HEMATOENCEFÀLICA 
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Resum  

En aquest article s’aprofundeix en el concepte de barrera hematoencefàlica i en els diferents 

mecanismes per a traspassar-la. Ja que degut a la gran incidència de les malalties que afecten 

el sistema nerviós central i en especial al cervell s’està posant especial èmfasi en desenvolupar 

fàrmacs per a guarir-les i sobretot en adequar els fàrmacs per a que puguin traspassar-la i 

arribar a l’òrgan diana. Sent un exemple d’aquesta adequació l’ús de peptis directors recollits 

en aquest article. 

Paraules clau: Transport intracel·lular, cervell, proteïnes i fàrmacs. 

DRUG DELIVERY THROUGH BLOOD-BRAIN BARRIER (BBB) 

Laia Felices i Torné 

Student of biochemistry degree at Universitat de Barcelona 

laiafelices19@gmail.com 

Abstract  

This article delves into the term of blood-brain barrier and into the diferent ways to go through it. 

This is relevant due to the high incidence of the illnesses that afect the Central Nervous System 

and specially the brain. And for this reason ,are emphasized the research lines that are aimed 

to develop drugs to cure that illnesses and specially the ones aimed to develop methods to go 

through it and consequently reach the target òrgan .Being an exemple of that yhe use of 

director peptides detailed on that article. 

Keywords: Intracellular transport, brain, proteins and drugs. 
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1. LA BBB. 

 La BBB (blood-brain barrier) (Fig. 1), abreviatura anglesa del concepte barrera 

hematoencefàlica, que protegeix un dels òrgans imprescindibles del nostre cos, el cervell. 

 

 

1.1 Anatomia 

La barrera hematoencefàlica està formada per dos elements bàsics: cèl·lules endotelials i les 

anomenades tight junctions, les unions estretes. Juntament amb aquests elements trobem unes 

altres cèl·lules, els perícits i els astròcits que també s’encarreguen de cobrir els capil·lars de la 

barrera. Els astròcits també són els encarregats de transportar els ions del cervell a la sang. 

1.2 Tight junctions. 

Una de les característiques més rellevants de la BBB són les unions que connecten les 

diferents cèl·lules endotelials. Aquestes unions són anomenades tight junctions, unions 

estretes,(Fig. 2) i són formades per diverses proteïnes de membrana, algunes d’elles proteïnes 

inflamatòries.  

La funció d’aquestes proteïnes és fer que l’espai entre cèl·lules sigui pràcticament impermeable 

i així impossibilitar el pas via paracel·lular, és a dir, que no hi hagi pas que no sigui a través de 

la mateixa cèl·lula. Aquesta funció es veu afectada quan el cervell pateix un procés inflamatori 

ja que aquestes unions es desfan per tal de deixar pas a leucòcits per combatre la infecció o 

inflamació.  

Figura 1 Esquema barrera hematoencefàlica 
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Hi ha diferents proteïnes que formen les unions estretes, unes quantres d’elles són: les 

ocludines; les claudines i les zona ocludens. 

La proporció de cada proteïna depèn de cada espècie i no és proporcional. 

 

 

1.3 Funcions de la BBB 

Les principals funcions de la BBB es basen en el control de l’entrada i la sortida de substàncies 

al cervell ja que és una barrera semipermeable. 

La primera de les funcions és protegir un òrgan tan important com és el cervell de substancies 

tòxiques o patògens presents a la sang que poden danyar el cervell. 

La segona funció és protegir el cervell d’hormones i neurotransmissors presents a la resta del 

cos. I deixar passar diferents substàncies i ions dels que el cervell s’ha de desfer, a la sang per 

tal de que el cos els pugui expulsar si és necessari. També deixar passar leucòcits en cas 

d’infecció o inflamació per tal de combatre-les. 

És a dir que la barrera protegeix el cervell de possibles infeccions, tòxics i altres substàncies 

estranyes i el manté en un ambient estable i òptim ja que deixa passar les substàncies 

necessàries i permet expulsar les que no ho són. 

Però a part de tenir la funció protectora la seva existència també comporta un inconvenient. 

Aquest és la dificultat que suposa el fet de fer entrar substàncies alienes però necessàries al 

cervell, és a dir els fàrmacs.   

Figura 2 Imatges de microscopia de fluorescencia amb les 

proteines de les tight junctions marcades en vermell 
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2. COM ARRIBAR AL CERVELL? 

Com explicaven els punts anteriors, el cervell esta protegit per la barrera hematoencefàlica i 

aquesta barrera es el nostre principal obstacle per introduir fàrmacs al cervell. Per això 

s’adeqüen els fàrmacs per tal de que puguin accedir o s’aprofiten els mateixos camins que 

disposa la barrera per introduir substancies necessàries al cervell.  

Hi ha diverses tècniques per tal de transportar els fàrmacs però la majoria es basen en un 

vector. 

Els vectors són de diferents tipus: poden ser nanopartícules, virus o pèptids. En aquest treball 

em centraré en els pèptids. 

2.1 Tipus d’entrades al cervell.(Fig. 3) 

El cervell no pot quedar aïllat de la resta del cos ja que necessita substancies per al seu 

funcionament habitual com els neurotransmissors, la glucosa... A més a més en casos 

excepcionals com poden ser les malalties necessita que part del sistema immunològic extern 

s’introdueixi per a combatre la malaltia. És per això que la barrera hematoencefalica té 

entrades naturals. Aquestes entrades son les que s’utilitzen per a introduir els fàrmacs amb el 

seu vector.  

En l’estat habitual, és a dir en un organisme sense patologies, la barrera té entrades per via 

transcel·lular. Els diferents compostos bioquímics creuen la barrera mitjançant diverses 

tecniques. 

Per a comprendre les diverses tecniques i les qualitats que han de tenir els vectors dels 

farmacs, cal aprofundir en el concepte de membrana cel·lular. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 Tipus d’entrades al cervell  
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2.2. Membrana cel·lular. 

2.2.1. Estructura 

La membrana cel·lular és la barrera que delimita la cèl·lula. És principalment una bicapa 

lipídica formada principalment per un grup de lípids, els fosfolípids(a més de proteïnes de 

membrana i un altre grup de lípids, els glucolípids.  

Els fosfolípids de la membrana, degut a la presencia del grup fosfat, són amfipatics, és a dir, 

tenen un extrem hidrofòbic i un hidrofílic. Això fa que s’orientin amb l’extrem de l’acid fosfòric 

orientat cap al medi intracelular i cap a l’extracelular quedant entre els dos àcids les cues d’àcid 

gras. Per tant tenim una membrana que pels extrems és polar i al centre es apolar.  

 

 

Els glucolípids es troben units als lípids o proteïnes de la membrana. Estan a l’exterior formant 

el glicocàlix. Les seves funcions son reconeixement cel·lular i suport de la membrana. 

Les proteïnes, el percentatge de proteïnes varia segons el tipus de membrana. Són les que 

realitzen les funcions de la membrana. 

Hi ha de dos tipus de proteïnes:  

Proteïnes integrals: acostumen a ser glicoproteïnes, és a dir proteïnes  unides a un 

monosacàrid. Creuen la membrana cel·lular i apareixen a ambdós costats de la capa de 

fosfolípids. Estan unides per enllaços covalents i son difícilment separables. 

Figura 4 Fosfolípid 
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Proteïnes perifèriques: es troben separades de la membrana i s’adhereixen a les proteïnes 

integrals d’aquesta temporalment. Són proteïnes receptores i de transport (transportadores i de 

canal). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Funcions de la membrana cel·lular 

La membrana cel·lular té diverses funcions, la funció principal és la de mantenir el medi 

intracel·lular diferenciat del medi extern. Una altra és la de regular les substancies que entren a 

la cèl·lula, per a dur això a terme el factor clau es la permeabilitat selectiva derivada de la 

combinació  del transport actiu i del passiu. 

Permeabilitat  

Com hem dit un dels factors importants en la membrana cel·lular es la permeabilitat. Aquesta 

permeabilitat és selectiva permetent l’entrada de nutrients , transmissors i oxigen, i evitant 

l’entrada d’agents nocius. La permeabilitat de la membrana és la capacitat de les molècules per 

a travessar-la. Aquest fet però no només és depenent de la membrana sinó també de la 

molècula que la vol travessar. 

 Moltes de les tècniques de transport de membrana es basen en modificar la molècula. El fet de 

que una molècula sigui petita, carregada elèctricament de forma neutra i que sigui liposoluble -

perquè la membrana cel·lular esta formada en major part per lípids- fa que pugui traspassar la 

membrana d’una manera més fàcil. Una de les  tècniques per facilitar que el fàrmac reuneixi els 

trets descrits anteriorment és, en lloc de modificar-lo, unir-lo a un pèptid modificat per a reunir 

les característiques adients. 

Figura 5 Proteïnes de membrana  
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3. PÈPTIDS DIRECTORS 

Aquesta tècnica es basa en unir el fàrmac a un pèptid director. Un pèptid director és una petita 

proteïna, que pot passar pels diferents porus de les cèl·lules que formen la barrera. 

Aquest pèptid és el que incorpora les característiques que fan que una substància pugui 

superar la bicapa lipídica:  

Primer de tot, són de mida reduïda per això són pèptids i no proteïnes, és a dir són petites 

cadenes d’aminoàcids i no llargues per tal de poder-se introduir més fàcilment pels porus de la 

membrana cel·lular. Per tal de facilitar encara més l’entrada dels fàrmacs, els pèptids directors 

són tractats per a neutralitzar la càrrega de les proteïnes, que ve donada per la seva cadena 

lateral. Cada aminoàcid té una cadena lateral que és allò que el defineix i que li dona càrrega, 

segons el tipus de cadena lateral i per tant d’aminoàcid trobem: Aminoàcids de càrrega 

negativa: com per exemple l’àcid aspàrtic o el glutàmic. 

Aminoàcids de càrrega positiva: com per exemple la lisina o l’arginina. 

Aminoàcids sense càrrega: com per exemple la glicina o l’alanina. 

Degut al fet de que cada aminoàcid té un tipus de càrrega, es decideix descarregar la proteïna 

per així facilitar l’entrada pels diferents canals proteics de la barrera hemato-encefàlica i així no 

tenir repulsió per les carregues de les proteïnes de canal ni pel medi, que té una càrrega 

negativa.  Un altre obstacle que ha de superar el pèptid és l’acció de les proteases. Les 

proteases són uns enzims que s’encarreguen de desnaturalitzar les proteïnes, mancant-la de la 

seva funció. 

Per tal de complir tots aquests requisits s’han creat diversos pèptids, però el més innovador i a 

la vegada més resistent a l’acció de les proteases és un pèptid que  s’ha creat sintèticament 

basat en una proteïna present al verí de les abelles: l’apamina. La característica que fa que  

aquest pèptid sigui resistent a les proteases i per tant romangui a la sang el temps necessari 

per a que pugui complir la seva funció, és la seva estructura cíclica en lloc de l’estructura lineal 

característica d’altres pèptids. El procés de creació de la versió reduïda de l’apamina consisteix 

en convertir aquesta proteïna, resistent a les proteases presents al torrent sanguini i a la 

barrera hematoencefàlica, en un petit pèptid de només dotze aminoàcids que serà el que 

s’encarregarà d’introduir el fàrmac al cervell. A part de reduir-la, el que s’ha de fer també és 

treure-li la toxicitat, per tal de que no sigui nociva i la seva única funció sigui la de vector.  En 

reduir l’apamina, traspassa millor la barrera hematoencefàlica i genera una molt menor 
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resposta immunitària. A més, en estudis actuals, s’ha demostrat que la versió reduïda de 

l’apamina, la MiniAp-4 (Fig. 6), és encara més efectiva transportant el fàrmacs que la mateixa 

apamina. 

 

 

Respecte la seva toxicitat, s’ha descobert que l’apamina -que prové del verí de les abelles- té 

propietat tòxica perquè bloqueja els canals de potassi de les neurones, unint el grup de carrega 

positiva que imita l’ió potassi al canal, de manera que les neurones queden aïllades sense 

poder rebre agents exteriors (nutrients, fàrmacs, neurotransmissors...). 

 Per a eliminar la seva toxicitat, en el procés de creació de la MiniAp-4 es retira l’ancora 

química que s’adhereix al canal de potassi i el bloqueja i per tant, s’allibera aquesta via d’accés 

i per tant perd el seu caràcter tòxic. Així la versió reduïda de l’apamina, la MiniAp-4, compleix 

tots els requisits favorables per a traspassar la barrera hematoencefàlica, i a més disminueix el 

cost de producció degut a la seva petita mida. Un cop creat el vector, el que és fa és adherir-li 

el fàrmac, aquest procés es pot dur a terme de dues maneres: 

- Unint el fàrmac al pèptid director, MiniAp-4, amb un enllaç químic. 

- Omplint una nanopartícula amb el fàrmac i recobrir-la amb un bosc de 

molècules MiniAp-4. 

Posteriorment, s’introdueix el tractament al torrent sanguini per a que a partir d’aquí arribi a la 

barrera hematoencefàlica, la traspassi i actuï sobre el cervell.(Fig. 7) 

Figura 6 Pèptid MiniAp-4 
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Figura 7 Detall del cervell d’un ratolí. En verd s’ observen els capil·lars i en vermell les 

molecules unides al peptid director i el cervell en negre 
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ELECTROPORACIÓ: PRINCIPALS PROBLEMES I SOLUCIONS 

EMERGENTS 

Jordi Pla Mauri 

Estudiant Universitat Pompeu abra 

Resum 

S'han desenvolupat molts protocols diferents per a la introducció de material genètic extern, 

tots amb els seus avantatges i inconvenients. Entre els mètodes més coneguts, el xoc tèrmic i 

l'electroporació són els més senzills i els més ràpids. Mentre que l'electroporació és menys 

pesada que l'impacte tèrmic, també tenen alguns inconvenients. Els principals problemes de 

l'electroporació són l'arquer a causa d'una elevada concentració de sal o de bombolles d'aire i 

la manca de coneixement sobre com funciona. 

 

ELECTROPORATION: MAIN PROBLEMS AND EMERGING 

SOLUTIONS 

Jordi Pla Mauri 

Estudiant Universitat Pompeu abra 

 

Abstract 

Many different protocols for introducing external genetic material have been developed, all with 

their advantages and drawbacks. Between the most popular methods, heat shock and 

electroporation are the most straightforward and beginner-friendly. While electroporation is less 

cumbersome than heat shock also have some drawbacks. The main problems of 

electroporation are arcing due to high salt concentration or air bubbles and the lack of 

knowledge about how it works.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Introduir material genètic extern dins d’una cèl·lula és una necessitat per a la gran majoria 

d’experiments en el camp de la biologia. Actualment existeixen protocols basats tant en 

mecanismes físics com químics per crear porus a les membranes, com el xoc tèrmic. Altres 

protocols utilitzen organismes, com virus, i la maquinària de la cèl·lula per tal d'introduir el 

material genètic. Aquest article es basa en l'electroporació, una tècnica basada en l’aplicació 

d’un fort camp elèctric a les cèl·lules que es volen modificar genèticament. 

 D’aquesta forma es poden obrir porus transitoris a la membrana i facilitar l'entrada de 

molècules externes dins la cèl·lula. 

 

2. APLICACIONS 

Tot i no ser la tècnica més eficient, la seva simplicitat i rapidesa fa que sigui un dels protocols 

més utilitzats per a transfectar cèl·lules eucariotes, tot i que també s'utilitza en procariotes. 

S'utilitza tant en investigació com en l'àmbit industrial. Hi ha protocols ben establerts en l'àmbit 

mèdic, com per exemple en teràpies gèniques, però també s'utilitza en altres àmbits com el 

processament d'aliments o la gestió mediambiental. Per dur a terme aquest procés s'utilitzen 

electroporadors, aparells capaços de generar polsos electromagnètics de curta durada a través 

de la suspensió cel·lular que es vol transfectar. Per tal que el camp electromagnètic afecti de 

forma igual a tota la suspensió, s'utilitzen cubetes amb elèctrodes on es pipeteja el líquid. Tot i 

la gran acceptació per tota la comunitat científica i les empreses, aquesta infraestructura, 

utilitzada en tots els electroporadors comercials, té problemes inherents al seu disseny. 

 

3. PROBLEMES 

El problema més important són descàrregues elèctriques que poden formar arcs elèctrics si 

s'utilitzen dissolucions impures, amb sals. Aquests arcs elèctrics provoquen que hi hagi una 

mortalitat cel·lular elevada i, per tant, redueix dràsticament l’eficiència. En molts casos, això es 

pot solucionar sedimentant les cèl·lules i utilitzant un medi més pur. Tot i això, si es vol inserir 

una alta quantitat de material genètic, la polaritat de l'ADN pot arribar a contribuir 

substancialment a la creació d'arcs. Aquest problema normalment es pal·lia disminuint la 

impedància d'entrada (utilitzant dissolucions més pures) o dissenyant millors impedàncies de 
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sortida de l'electroporador, però no acaba de ser la solució. Una millor solució per evitar la 

formació d'arcs elèctrics seria la utilització d'un camp electromagnètic més focalitzat, però per 

aconseguir això caldria canviar el disseny de les cubetes d'electroporació actuals, ja que la 

separació entre elèctrodes que tenen és massa gran i implica que el camp electromagnètic 

sigui més dispers. Això porta cap a un segon problema, la falta d'innovació en aquest camp. 

Tot i ser una tècnica molt utilitzada, no hi ha una gran innovació. Els avenços que es fan són 

millores dels components interns de les màquines o millores de la forma dels polsos elèctrics 

utilitzats, però no hi ha hagut canvis substancials en el procediment general.  

A més, la majoria d'avenços tenen lloc en empreses privades. Això no és cap problema, però 

comença a ser un problema quan, cada vegada més, els investigadors que utilitzen aquesta 

tècnica desconeixen gran part del seu funcionament i tracten l'electroporador que utilitzen com 

una caixa negra, seguint els protocols d’una empresa específica. A més, la forma que 

normalment s’utilitza per elegir la “recepta” a utilitzar és a base de prova i error, i canvia per a 

cada tipus de cèl·lula que s’utilitza. 

El fet de tractar la tecnologia com una caixa negra, sabent el que podem aconseguir però 

sense saber el funcionament, no sols és un problema de l'electroporació, és un problema que 

cada vegada s'està generalitzant més, sobretot amb l'auge de la intel·ligència artificial. 

L'electroporació, a més, té un agreujant: la majoria d'investigadors utilitzen un programa 

predefinit, d'una empresa privada, amb una sèrie de reactius específics de la mateixa empresa. 

El fet de tenir protocols diferents per a cada màquina d’electroporació, juntament amb el 

desconeixement de què passa en cada un d'aquests protocols, pot produir problemes a l'hora 

de reproduir els experiments. 

 

4. SOLUCIONS EMERGENTS 

Actualment comencen a crear projectes Do It Yourself (DIY) relacionats amb el tema. Amb 

aquesta iniciativa, una persona amb un mínim coneixement sobre la matèria pot crear el seu 

propi electroporador. Això permet democratitzar l’ús d’aquesta tècnica i crear una comunitat 

més gran d’usuaris, que podran ajudar a millorar la tècnica. 

A més a més, amb l’increment de multidisciplinarietat dels equips de treball en els laboratoris, 

l’ús de tecnologies hauria de poder deixar de ser una "caixa negra" i saber exactament què 

passa en cada pas. Això no només pot fer que no hi hagi problemes per desconeixement de la 

tecnologia, sinó que pot permetre que les condicions siguin més reproductibles, ajudant a tot el 

conjunt de la comunitat científica. 
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AMPLIACIÓ 

L'electroporació o electropermeabilizació és un procediment on s'augmenta la conductivitat 

elèctrica i la permeabilitat de la membrana plasmàtica cel·lular aplicant externament un camp 

elèctric. És habitual en biologia molecular com a forma d'introducció de diferents substàncies 

en cèl·lules, com per exemple sondes moleculars, un fàrmac que pot canviar les funcions 

cel·lulars o un fragment d'ADN codificant, com pot ser un plasmidi. 

Quan el voltatge que travessa una membrana plasmàtica excedeix la seva rigidesa dielèctrica 

es formen porus. Si la força del camp elèctric aplicat i/ o la durada de l'exposició a aquest es 

trien apropiadament, els porus formats pels pols elèctric se segellen després d'un curt període, 

durant el qual els compostos extracel·lulars tenen l'oportunitat d'entrar a la cèl·lula. No obstant 

això, una exposició excessiva de cèl·lules vives a camps elèctrics pot causar apoptosi i/o 

necrosi, processos que provoquen la mort cel·lular. 

En biologia molecular, el procés d'electroporació es fa servir habitualment per a la 

transformació de bacteris, llevats i protoplasts vegetals, a més de membranes lipídiques, els 

bacteris també tenen una paret cel·lular compostes de peptidoglicà i els seus derivats. No 

obstant això, les parets són poroses per naturalesa i només actuen com cuirasses que 

protegeixen la cèl·lula d'impactes ambientals severs.  

Si els bacteris i els plasmidis es barregen, els plasmidis poden transferir a l'interior de les 

cèl·lules després de l'electroporació. En aquest procés solen emprar centenars de volts, que 

travessen una distància de diversos mil·límetres. A continuació, les cèl·lules han de ser 

manipulades amb cura fins que tenen l'oportunitat de dividir, produint noves cèl·lules que 

contindran còpies del plasmidi. Aquest procés és aproximadament deu vegades més efectiu 

que la transformació per mètodes químics. 

Aquest procediment és també altament eficient per a la introducció de gens externs en cèl·lules 

en cultiu, especialment en les de mamífers.  

Per exemple, s'usa en el procés de producció de ratolins knockout, així com en el tractament de 

tumors, teràpia gènica i teràpies basades en cèl·lules.  

Aquest procés en que s'introdueixen àcids nucleics externs (ADN extern) en cèl·lules 

eucariotes s'anomena transfecció. 
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Diagrama dels principals components d'un electroporador. 

L'electroporació es duu a terme en un electroporador, un aparell que crea un camp 

electromagnètic a través de la suspensió cel·lular (típicament bacteris, encara que altres tipus 

de cèl·lules poden ser usades, com s'ha comentat anteriorment). La suspensió es pipeteja en 

una cubeta de plàstic o vidre amb elèctrodes d'alumini en els costats. Per exemple, per a 

l'electroporació de bacteris sol utilitzar-se una suspensió d'uns 50 μL. Abans de l'electroporació 

les cèl·lules es barregen amb els plàsmidis amb els que es volen transformar. La barreja es 

pipeteja en la cubeta, el voltatge se selecciona al electroporador (uns 240 volts, per exemple) i 

la cubeta s'insereix en l'electroporador. Immediatament després de l'electroporació s'afegeix 

1mL de medi als bacteris i s'incuben a la temperatura òptima dels bacteris durant una hora o 

més per després estendre en una placa amb agar. L'èxit de l'electroporació depèn en gran 

mesura de la puresa de la solució amb el plasmidi, especialment del seu contingut en sals. Les 

solucions impures poden causar una petita explosió, en aquest cas les cèl·lules moririen.  
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BACTERIS EN BIOTECNOLOGIA 

Àngela Minerva 

Universitat: Universitat de Barcelona 

Grau de Biotecnologia 

Resum 

Com tots sabem, s'han utilitzat bacteris per obtenir productes durant centenars d'anys. Però no 

va ser fins als segles XIX i XX que es van fer els desenvolupaments i descobriments més 

importants. L'ús de bacteris ens aporta una gran quantitat d'avantatges, com ara un procés 

respectuós amb el medi ambient, una alta especificitat, una versatilitat metabòlica ... És ben 

sabut que els plàstics són un gran problema perquè hi ha tants d'ells i són difícils de degradar. 

Però recentment, s'ha descobert un bacteri, Idionella sakaiensis, que pot degradar el plàstic a 

30ºC. 

 

BACTERIA IN BIOTECHNOLOGY 

Àngela Minerva 

Universitat: Universitat de Barcelona 

Grau de Biotecnologia 

Abstract 

As we all know, bacteria have been used to obtain products for hundreds of years. But it was 

not until the nineteenth and twentieth centuries that the most important developments and 

discoveries were made. The use of bacteria brings us loads of advantages, such as eco-friendly 

process, high specificity, metabolic versatility… It’s well known that plastics are a big issue since 

there are tons of them and are difficult to degrade. But recently, it has been discovered a 

bacteria, Idionella sakaiensis, which can degrade plastic at 30ºC. 
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1. HISTÒRIA DE LA BIOTECNOLOGIA 

Com sabem, la biotecnologia és l’ús de organismes vius o parts d’ells per obtenir productes. 

Aquest ús no sempre ha sigut dirigit, o com a mínim no sempre s’ha conegut el procés.  

A l’antiga Xina ja s’utilitzaven floridures com emplastres terapèutics, o els azteques feien pa 

verd i ha evolucionat fins a l’estat actual, on els microorganismes ens donen productes com 

l’àcid cítric.  

Durant els segles XIX i XX va ser quan la biotecnologia va fer els desenvolupaments més 

importants i es va començar a conèixer a fons aquests processos que portaven tants anys fent-

se. Per exemple, entre els anys 1900 i 1945 es va començar la producció microbiana de nous 

compostos químics. 

Amb la segona guerra mundial es va invertir molt en la investigació sobre els bioreactors, ja 

que els microorganismes fabriquen productes que formen part d’explosius. Els 

microorganismes van permetre augmentar la producció. 

 

Quins organismes s’utilitzen? 

- Virus 

- Bacteris 

- Fongs 

- Protozous 

- Plantes 

- Cultius cel·lulars animals 

- Cèl·lules mare 

- Parts d’organismes: enzims... 

 

GRAN 

CONEIXEMENT 

Biotecnologia: ús d’organismes vius o parts d’ells per obtenir productes. 
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Principals avantatges que ens donen els microorganismes en els processos. 

 

 

Quins són els bacteris més utilitzats? 

 

E. Coli 
modificada 

Acetobac
ter 

Lactobacillus 
delbrueckii 
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Aquesta és una pregunta bastant difícil d’abordar, per això mencionaré els principals processos 

biotecnològics. Cal destacar que molts dels microorganismes utilitzats en els processos més 

importants són llevats o fongs. 

 Producció d’insulina: E. coli modificada. (Saccharomyces cerevisiae). 

 

 Producció d’àcid cítric: (Aspergillus niger, Yarrowia lipolytica) 

 

 Producció àcid acètic: Acetobacter 

 

 Producció d’àcid làctic: Lactobacillus delbrueckii. 

 

 Producció de proteïnes d’origen animal i vegetal amb bacteris recombinants: E. coli i 

Bacillus. 

 

 Bioremediació: bacteris extremòfils. 

 

 Producció de biofuels: E. coli, S. Cerevisiae, Corynebacterium glutamicum, Closteridia, 

¿Cianobacteris,...? 

 

 PCR: Thermus aquaticus (Taq DNA polimerasa). 

 

 

 

Bacteris que degraden plàstic! 

Fins ara s’han fet molts intents per desfer-nos del plàstic. Alguns d’aquests han consistit en 

degradacions químiques com glicòlisis, metanàlisi, hidròlisi, aminòlisi...Però requereixen altes 

temperatures i produeixen altres contaminants.  

Normalment una ampolla fet amb PET necessita 450 anys per ser degradada. El PET està 

format per tereftalat i etilenglicol units per un enllaç èster, és un plàstic amb moltes utilitats però 

amb un gran desavantatge, la seva degradació. S’han estudiat altres enzims com el TfH però 

tenen una activitat de degradació menor.  
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Recentment, va sortir la notícia d’un bacteri que era capaç de degradar el plàstic. Va ser trobat 

al Institut de Tecnologia de Kioto, Japó. Aquest bacteri és capaç de degradar el plàstic i de 

assimilar-ho. Aquest bacteri és Idionella sakaiensis, que vol ser utilitzada en la degradació del 

PET a una temperatura de 30ºC. Aquestes utilitzen el PET com a font de carboni i presenten 

més afinitat amb el PET.  

Es creu que la degradació és gracies a l’enzim PETasa de I. Sakaiensis (IsPETasa). Aquest 

enzim és una hidrolasa. Aquest enzim té un domini catalític format per Ser160-His237-Asp206 

en el seu domini actiu. La superfície d’unió al substrat és principalment hidròfoba. La conversió 

que es fa és la següent:  
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PET  MHET (monohidroxietil tereftalat) + àcid tereftàlic + etilè + glicol 

Un experiment amb cromatografia d’exclusió de mida confirma que la IsPETasa actua com a 

monòmer. La IsPETasa es secreta al medi exterior i és allà on actua.  

Lloc actiu de la 
IsPETasa 
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El procés el podem dividir en dos pasos: 

1. Pas de la generació del tall 

1.1. Unió d’una resta del MHET al sublloc I i unió de 3 restes del MHET al sublloc II. L’enllaç 

ester del PET es troba entre el sublloc I i el II, on actua la serina 160.  

1.2. Alliberació del PET amb el terminal TPA i alliberació del PET amb el terminal HE.  

2. Pas de la digestió del terminal 

2.1. La digestió es diferent segons si el terminal és TPA o HE, el conjunt d’aquestes ens 

portarà als productes de MHET, àcid tereftàlic i etilenglicol.  

Comparació amb altres PETases: 

Si comparem la IsPETasa amb altres enzims que degraden PET com TfCut2 de T. fusca.  

Veiem que té un 50% d’homologia de la seqüència d’aminoàcids amb IsPETasa, però diferent 

activitat enzimàtica. Els residus que estan en el lloc d’unió al substrat estan molt conservats. La 

triada de Ser- His-Asp està conservada exactament en el mateix lloc, indicant que utilitza un 

mecanisme molt semblant.  
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Els residus del sublloc I també són idèntics, però en el sublloc II sí que hi ha diferències. Això 

ens fa pensar que les diferències entre la seqüència del sublloc II és el que fa que hi hagi més 

activitat o menys.  

Si fem mutants de IsPETasa en els aminoàcids Trp159 i Ser238 (que són els que estan en 

IsPETasa) i els canviem per His i Phe (els que estan en TfCut2) veiem un descens dramàtic en 

la activitat enzimàtica. La His i la Phe fan que el sublloc II sigui més profund i dificulta 

l’accessibilitat.  

La presència de dos ponts disulfur també es creu que influeix en la activitat de l’enzim, només 

present en la IsPETasa. 

Principals avantatges dels microorganismes en els processos: 

- Processos ecofriendly 

 

- Utilitzen substrats econòmics, i en cas de que no els utilitzin els podem modificar 

genèticament 

 

- Utilitzen residus d’indústries o d’altres llocs com a substrat 

- Són altament específics 

 

- Condicions suaus per la transformació 

 

- Producció de grans quantitats de producte 

 

- Versatilitat metabòlica 

 

- Facilitat de cultiu 

 

- Poc temps de creixement 

-  
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RELACIÓ ART I CIÈNCIA 

Josep Fernández Zaragoza1 & Jordi Fernández Zaragoza2 

1Banc de sang i teixits de Barcelona. 2Mestre de Música 

Resum 

Fa uns anys a la pregunta sobre quina relació hi ha entre ciència i art la resposta, potser, hauria 

estat “cap, la ciència és lògica i sistemàtica mentre que l’art és tot emoció”. En els nostres dies 

poca gent contestaria igual sense reflexionar-hi, és evident el paper cabdal de la ciència, de la 

física i la química, a l’hora de treballar sobre la conservació i restauració dels bens culturals del 

nostre país, de les pintures i monuments [1, 2]. 

En aquest article es presentarà una altra mirada d’aquesta possible relació entre ciència i art o 

entre art i ciència. 

Paraules clau: Ciència, disseny, il·lustració, música i comunicació científica. 

 

ART AND SCIENCE RELATIONSHIP  

Josep Fernández Zaragoza1 & Jordi Fernández Zaragoza2 

1Banc de sang i teixits de Barcelona. 2Mestre de Música 

Abstract 

A few years ago to the question about the relationship between science and art, the answer, 

perhaps, would have been "none, science is logical and systematic while art is all emotion." In 

our days, few people would respond without reflecting on it, the crucial role of science, physics 

and chemistry is obvious when it comes to working on the conservation and restoration of 

cultural assets in our country, the paintings and monuments [1, 2]. 

This article will present another look at this possible relationship between science and art or 

between art and science. 

Keywords: Science, design, illustration, music and scientific communication. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Fa uns anys a la pregunta sobre quina relació hi ha entre ciència i art la resposta, potser, hauria 

estat “cap, la ciència és lògica i sistemàtica mentre que l’art és tot emoció”. En els nostres dies 

poca gent contestaria igual sense reflexionar-hi, és evident el paper cabdal de la ciència, de la 

física i la química, a l’hora de treballar sobre la conservació i restauració dels bens cultura ls del 

nostre país, de les pintures i monuments [1, 2]. 

En aquest article es presentarà una altra mirada d’aquesta possible relació entre ciència i art o 

entre art i ciència. 

Què aporten els dibuixos, esquemes o il·lustracions fetes pels mateixos científics o 

col·laboradors científics a l’hora d’explicar els seus descobriments? Tindria la música un paper 

similar a la del disseny o dels esmentats dibuixos en la divulgació de la ciència?. La resposta a 

aquestes dues preguntes és l’objectiu del que es tractarà a continuació. 

 

2. DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ  

En general, el que atrau l’atenció quan s’obre un llibre o una revista científica són les imatges 

que es poden veure en el seu interior. Sovint, aquestes imatges són l'activador per llegir un 

article o un capítol de llibre, però també poden ajudar a visualitzar els temes o a entendre i 

comprendre alguns conceptes difícils, ja siguin científics o socials, com a fenòmens que no són 

visibles per a l'ull humà. 

Les presentacions visuals, imatges, esquemes, diagrames, etc. tenen un paper crucial en els 

processos i presentacions científiques. Ajuden, per exemple, a comunicar hipòtesis o presentar 

resultats de recerca als companys científics, així com a l'audiència no científica. Tot i els seus 

papers importants en el món científic, alguns professors de ciències i científics tenen 

representacions visuals més o menys negligents en les seves classes o presentacions. 

Cada vegada més revistes científiques demanen un dibuix o esquema inicial que representi el 

treball presentat. 'Una imatge val més que mil paraules'. La il·lustració científica és una 

poderosa eina per comunicar la ciència ja que representa visualment aspectes de la ciència 

sense utilitzar cap paraula. Així, la il·lustració es pot considerar un llenguatge universal que 

tothom pot entendre.  
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Actualment, hi ha moltes revistes internacionals de ciència que demanen als seus autors un 

dibuix o esquema que resumeixi l’article que volen publicar. En la figura següent es mostra un 

d’aquests exemples de la revista “Biochemistry and Biophysics Reports (BBREP)” 

 

 

Figura cedida pels autors de l’article científic 

 

La il·lustració científica és una poderosa eina per comunicar la ciència des del punt de vista 

visual, representa aspectes de la ciència que es poden entendre sense necessitat de paraules. 

Així, la il·lustració pot ser considerat un idioma universal, cal creure fermament en comunicar la 

ciència a través de les imatges. Per assolir-ho s’ha de crear un entorn de dibuix científic i portar 

a tothom, l’alumnat inclòs, l'oportunitat de convertir-se en il·lustradors científics. 

 

2.1. L'origen de la il·lustració científica: tres grans exemples 

 

Al llarg de la història i en el nostre temps, molts científics famosos han destacat no només pel 

seu ampli coneixement científic, sinó també per les seves habilitats artístiques.  

 

La il·lustració està inextricablement lligada als textos científics, perquè la imatge i els textos han 

estat evolucionant en paral·lel amb els avenços del coneixement científic i tecnològic. En molts 

casos, les imatges són la millor manera de transferir el coneixement, fins i tot, és l'essencial. 
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Leonardo da Vinci, Rosa Sensat i Jordi Sabater, entre molts d’altres, són exemples, de la 

nostra història, de grans il·lustradors i il·lustradores de la ciència [1]. 

 

Leonardo da Vinci va néixer a Vinci, la Tosacana el 1452 i va morir a Amboisi el 1519. Va ser 

un home d’esperit universal, un talentós artista, científic, un gran enginyer i inventor, un  

anatomista, escultor, naturalista, músic, poeta, filòsof i escriptor. Una de les seves més 

famoses dibuixos són l'home Vitruvian (1509) de la figura [3]. Es comprova un perfecte anàlisi 

de les proporcions del cos humà. No obstant això, Da Vinci també va ser el creador dels 

esbossos, amb ells va fer centenars d’il·lustracions sobre anatomia humana i fetus humà, que 

són innegablement belles i precises. 

 

 

Estatua de Leonardo da Vinci a Florència i l’home Vitruvian foto de www.lucnix.be  

 

Va fer i dibuixar molts enginys mecànics, relacionat amb l’aigua, amb l’aire, amb la terra i el foc. 

Al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) de Terrassa, el 

2017 es van poder veure a l’exposició “Leonardo da Vinci: El geni i els invents” [4]. Tots 

aquests “invents” es troben dibuixats, en uns esquemes magnífics, a on s’explica el seu 

funcionament. Al web del mateix Museu (mNACTEC) [ ] es pot observar part d’aquests dibuixos 

com a recursos sobre Leonardo da Vinci. Els enginys eren sobre: 

 Màquines interactives manipulables: un total de 16 peces amb l’exploració dels 

principis físics i mecànics implicats en cada una de les màquines. 

 Aigua: les màquines i els invents extrets dels còdexs de Leonardo da Vinci referents a 

l’aprofitament de l’aigua, la navegació, la flotació i, fins i tot, els sistemes de salvament 

de persones. 

http://www.lucnix.be/
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 Aire: els coneguts dissenys d’ales articulades per simular la morfologia de les ales de 

les aus. Totes les màquines van acompanyades de les imatges dels dibuixos i els 

càlculs fets per Leonardo. 

 Terra: els mecanismes d’enginyeria civil, com la creació de ponts, màquines per 

treballar al camp o bicicletes. 

 Foc: els enginys destinats a la defensa i a la guerra, que inclouen màquines 

sorprenents com un tanc mòbil amb canons. 

 

La figura mostra dues imatges, obtingudes de [5], sobre màquines voladores  

Rosa Sensat va ser una de les mestres que més rellevància ha tingut en la història de la 

pedagogia catalana. Va néixer l’any 1873 al Masnou. Als quinze anys Rosa Sensat ja exercia 

de mestra al Masnou. També va ser parvulista a Girona i a Madrid, on va ampliar estudis i va 

entrar en contacte amb la Institución Libre de Enseñanza. Entre els seus anhels destaquen la 

necessitat de crear un ambient escolar amable, similar al d’una llar, i afavorir el creixement 

personal de les nenes, com també avivar el seu sentiment de dignitat perquè esdevinguin 

dones “en el més elevat sentit de la paraula”. Va donar conferències i cursos, va participar en 

congressos, va assessorar diverses institucions i va escriure articles i llibres, com “Les ciències 

en la vida de la llar” (1923), Rosa Sensat va morir a Barcelona l’any 1961. 

En les 325 pàgines del seu llibre [6] hi ha 219 figures d’aparells, instruments (un pistó pneumàtic en la 

figura 115, un dialitzador en la 204) peces, muntatges de laboratori i petites manipulacions com l’obtenció 

de fècula a partir d’una patata (figura 143). Hi ha màquines que s’utilitzaven en aquella època com una 

manteguera (figures 209 i 210), una assecadora de roba anomenada hidroextractor (figura 142), un filtre 

d’aigua de Chamberland (figura 112) i aparells per a l’esterilització de la llet i destinats a la lactància 

artificial. També inclou esquemes d’una gota d’aigua (figura 106) de la llet vista al microscopi (figura 207) 

i, també, dibuixos del llevat de la cervesa vist al microscopi (figura 212). 
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Fotografia de Rosa sensat 

 

 

El llibre “Les Ciències en la vida de la Llar” i un parell de figures de com doblegar el vidre i com 

es veuen els microorganismes amb un microscopi. 

Jordi Sabater serà recordat per descobrir en “Floquet de neu” el goril·la albí del Zoo de 

Barcelona. En Jordi Sabater que va néixer a Barcelona el dia 2 d’agost del 1922 i ens va deixar 

el dia 5 també del mes d’agost del 2009 ens va deixar la seva faceta científica, la seva 
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capacitat d'observació i d’anotació. Ell dibuixava en les seves llibretes apunts anatòmics, 

mesures, colors, retrats, tatuatges, expressions to talló que creia imprescindible per ampliar el 

seu coneixement.  

 

Jordi Sabater, imatge obtinguda de [7] 

3. MÚSICA 

En aquest apartat es presenten uns autors i unes peces musicals seleccionades pel seu 

contacte amb quelcom relacionat amb la ciència. 

 Julian Wagstaff, compositor i guitarrista escossés nascut el 1970, resident a Edimburg 

que es mou en els llindars de les músiques «popular» i «culta». El 2011 va fer una estada al 

Centre for Science at Extreme Conditions (CSEC) de la Universitat d’Edimburg, on treballà amb 

científics que investiguen el comportament de certes substàncies a temperatures i pressions 

extremes, com les que s’esdevenen al centre de la Terra o en planetes distants. De resultes 

d’aquesta estada, Wagstaff va compondre "In extremis", trio per a cordes. El primer moviment 

es basa en la investigació d’Olga Degtyareva sobre les fases d’alta pressió del sofre, i el títol, 

«SI-SVI», es refereix a la transformació d’aquest element des de la fase 1 fins a la fase 6. 

 Ernest Giralt, químic que va néixer a Viladecans l'any 1948, és professor emèrit del 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat de Barcelona i investigador de 

l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB). En paral·lel a la seva intensa dedicació a la recerca en el 
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camp de la síntesi de pèptids amb potencials aplicacions terapèutiques, Giralt ha practicat 

diverses activitats musicals. La seva composició musical més recent és Chemical Elements 

2018: A Musical Mosaic. Formada per cent divuit fragments, reflecteix la periodicitat i les 

propietats dels elements de la taula periòdica, i, alhora, evoca les variades formes musicals que 

omplen la història i la geografia del nostre planeta Terra. La instrumentació que intervé varia 

segons l’element al qual es refereix cada fragment d’aquest «trencadís» musical, incloent-hi 

cordes, vents i percussions. 

 Aleksandr Borodin, Químic amic de Mendeleiev que va néixer a Sant Petersburg l'any 

1833 i morí a la mateixa ciutat l'any 1887, és un dels compositors russos més destacats del 

segle XIX, malgrat que la seva obra no és molt extensa. El quartet per a cordes n. 2, III-

«Notturno». el va compondre el 1881 com a regal a la seva dona, la pianista russa Ekaterina 

Protopopova, a qui va conèixer mentre ampliava estudis de química a Heidelberg on va 

conèixer Mendeléiev. 

 

4. CINEMA 

En aquest apartat s'exposarà un film que la seva música porta els oients a l'espai, és Cinema  

música i ciència. Després un altre film que englobarà els dos aspectes, dibuix i música, que es 

relacionen amb la ciència. 

  

 2001 una odisea a l'espai, amb la banda sonora de "Així parlà Zaratustra" (Also 

sprach Zarathustra), op. 30, és un poema simfònic compost per Richard Strauss entre febrer i 

agost del 1896. Està inspirat en el llibre del mateix nom del filòsof Nietzsche i el compositor se 

centra en la transició de l'home des dels seus orígens fins al "superhome" que planteja 

Nietzsche, que es pot sintetitzar en la cita del mateix filòsof al començament de la partitura:  

"La música ha somiat massa temps; volem fer-nos somiadors desperts i conscients" 
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Primer leitmotiv de l’obra, la Natura 

 

Final del poema simfònic (si major); acord de tònica tocat per la secció de vent fusta, a la 

primera arpa i als violins, mentre que els violoncels i els contrabaixos interpreten les tres 

primeres notes del leitmotiv de la Natura en do major, la tonalitat apol·línica [8]. 

 Fantasia de Walt Disney, el tros de l"aprenent de bruixot" que tracta sobre una balada 

de Goethe i és l'obra amb que s'identifica al seu autor Paul Dukas [9], professor de composició 

sense pretensions i poques obres, el ballet La Péri o l'òpera Ariana i Barbazul. Sens dubte, a la 

fama i el reconeixement de la melodia del poema simfònic de Dukas hi va contribuir l'escena de 

la película Fantasia on Mickey Mouse, acompanyat de la música de Dukas, interpreta el bruixot.   

L'argument d'aquesta escena és que l'aprenent aconsegueix embruixar l'escombra perquè faci 

la feina que hauria de fer ell mateix que és omplir uns grans recipients d'aigua. Però, 

malauradament no troba les paraules per desfer l'encanteri i trenca l'escombra en dos trossos i, 

ja tenim dues escombres treballant, d'aquestes dues en surten dues més i així fins que tot està 

plé d'aigua. Finalment, arriba el mestre i atura les escombres.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Goethe
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ariana_y_Barbazul
https://es.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
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S'han escollit aquestes dues películes perquè introdueixen la música clàssica als nens i nenes 

i, en la última, els fa gaudir amb els dibuixos animats d'en Walt Disney i en Mickey Mouse, en la 

figura següent es pot veure un dibuix representatiu d'aquesta película que es va reflexar en un 

segell de Mongòlia [10].  

 

Figura extreta de (10) 

 

 

Fragment del primer moviment de l’obra (11)  
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USO DE UN OBJETO INANIMADO REUTILIZABLE DE 

FABRICACIÓN CASERA PARA PRACTICAR LA TOMA DE 

MUESTRAS SANGUÍNEAS Y COLOCACIÓN DE CATÉTERES 

INTRAVENOSOS 

Lina María Trujillo 

 Departamento de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de 

Pamplona. 

 

Resumen 

El desarrollo de habilidades psicomotrices es crucial para la educación en veterinaria, sin 

embargo, es importante evitar la participación de animales, siendo necesario el desarrollo de 

métodos educativos alternativos. Los objetos inanimados reusables son una alternativa 

altamente viable para la enseñanza y el aprendizaje de aprendices y profesores de las áreas 

de la salud, ya que permiten el desarrollo habilidades manuales al tiempo que se asimilan y 

ponen en práctica los conceptos teóricos sin poner en riesgo a los pacientes. Este objeto 

inanimado busca que por un bajo coste y con materiales de fácil acceso, los estudiantes del 

área de la salud, asimilen y pongan en práctica los conocimientos básicos para venopunción y 

colocación de catéteres intravenosos. Entre las ventajas encontradas en el uso del objeto de 

aprendizaje, fue el asimilar los procedimientos sin el sentimiento negativo que puede 

presentarse por hacer daño a un paciente por el desconocimiento y mal manejo del material, 

asimismo el bajo coste les permitió fabricarlo en sus casas para practicar cuantas veces fuera 

necesario, por lo que pudieron asimilar la técnica antes de enfrentarse a un paciente.  

 

USE OF A REUSABLE HOME-MADE INANIMATE OBJECT TO 

PRACTICE BLOOD SAMPLING AND PLACEMENT OF 

INTRAVENOUS CATHETERS 

Lina María Trujillo 
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Departamento de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de 

Pamplona. 

 

Abstract 

The development of psychomotor skills is crucial for veterinary education, however, it is 

important to avoid the participation of animals, being necessary developing of alternative 

educational methods.  

Reusable inanimate objects are a highly viable alternative for education of apprentices and 

teachers in the areas of health like veterinary, they allow the development of manual skills while 

assimilating and putting into practice the theoretical concepts without any risk for patients. The 

aim of the inanimate object described below, is that for a low cost and with easily accessible 

materials, the students of the health area may be able to assimilate and practice the basic 

knowledge for blood sampling and placement of intravenous catheters  

Within the advantages found in the use of the object of learning, was to assimilate the 

procedures without the negative feeling that can arise from harming a patient due to the 

ignorance and mishandling of the material, also the low cost allowed them to make it in their 

homes to practice as many times as necessary, so they could assimilate the technique before 

facing a patient. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Además del conocimiento teórico, el desarrollo de habilidades psicomotrices es necesario en 

muchas profesiones, sin embargo, en algunas profesiones como la veterinaria, dichas 

necesidades suelen ser más difíciles de suplir, ya que requieren la participación de pacientes lo 

que puede representar un riesgo en cuanto a la seguridad del aprendiz y del paciente, 

dependiendo del procedimiento, puede poner en riesgo la vida del paciente o incluso ser fatal 

[1, 2].  

A pesar de que el uso de simuladores, objetos inanimados, plataformas virtuales, cadáveres 

éticamente obtenidos va en aumento [3], a diferencia de la medicina humana, los recursos y 

esfuerzos destinados a la enseñanza en medicina veterinaria han sido inferiores y se remontan 
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especialmente a las últimas dos décadas [4].  Actualmente, se encuentran a disposición de las 

facultades de Medicina Veterinaria una gran variedad de objetos inanimados y simuladores que 

facilitan el desarrollo de habilidades como la toma de muestras, realización de patrones de 

sutura, procedimientos quirúrgicos, auscultación y palpación rectal entre otros [5-7].  

Al comparar los métodos educativos tradicionales y los alternativos, estos últimos basados en 

la simulación, se ha encontrado que en términos generales son semejantes y capaces de 

permitir el desarrollo de habilidades de manera similar [5], o incluso ser más eficientes [6] y 

gracias a que se siguen desarrollando nuevos modelos para abordar la amplia gama de 

habilidades requeridas en la enseñanza de medicina veterinaria, esta opción se muestra como 

la mejor manera de llevar a cabo la enseñanza de habilidades prácticas disminuyendo 

notablemente el uso de animales [8], por lo que es recomendable animar a los docentes a usar 

estas alternativas ya sea a través de exhibiciones o talleres en los que ellos mismos puedan 

comprobar que son alternativas viables al uso de animales. 

A pesar de todos los beneficios que representan los objetos inanimados, muchos de estos 

tienen limitantes como el alto valor económico, la durabilidad de algunos, además del costo de 

las piezas de recambio, sumado a que para poder ser usados el estudiante debe estar en la 

institución educativa, por lo que el objeto inanimado que se describirá más adelante, es 

asequible para cualquier docente gracias a su bajo coste y al uso de materiales de fácil 

consecución. 

 

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA        

Se evaluaron las dificultades más frecuentes al momento de tomar una muestra de sangre o al 

momento de colocar y fijar un catéter a través de la observación y de preguntas directas a los 

estudiantes, en la mayoría de los casos, estas se relacionaban con la manipulación de los 

elementos necesarios en estos procedimientos.  

En el caso de la toma de muestra, una de las dificultades era mantener la aguja dentro de la 

vena mientras se tira del embolo de la jeringa, así como introducir el tubo de vacío sin 

desplazar la aguja, en el caso de la colocación de los catéteres intravenosos se les hacía difícil 

desplazar el catéter sin introducir la guía metálica o mandril, perforaban el catéter con la guía, 

retiraban el mandril antes de introducir el catéter por completo, hacían la punción en un ángulo 
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inadecuado o con el bisel mal posicionado, además de errores en la fijación, en las medidas de 

asepsia y/o bioseguridad. 

El objeto inanimado se elaboró poniendo un tubo de Policloruro de Vinilo (PVC) de 30cm de 

largo y 1 pulgada de diámetro como centro de la estructura, la manguera de látex de 30cm fue 

sellada en un extremo con tres nudos simples consecutivos y en el otro se empató con un 

venoclisis de macrogoteo, una vez fijada la manguera de látex al tubo (en este caso se fijó en 

cuatro puntos con esparadrapo), se cubrió con felpa para simular el pelo. El venoclisis se 

conectó a la manguera y a una bolsa de 500 ml de cloruro de sodio teñido de color rojo. Ya que 

el sistema no permite la circulación, se purgó el venoclisis y la manguera de látex, puncionando 

la parte distal de esta, justo antes de la zona de los nudos, como se muestra en la Figura 1. 

También se puede elaborar poniendo en vez de los nudos, un venoclisis en cada extremo y dos 

bolsas, de manera que el sistema permita la circulación, pero esto conllevaría al uso de más 

material y por lo tanto, un mayor costo y tiempo de elaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto inanimado se utilizó para explicar a los alumnos como se debe introducir la aguja, 

teniendo en cuenta la dirección del bisel y el ángulo de punción, además de como tomar las 

muestras usando tanto el sistema vacutainer® como una jeringa, de igual forma se explicó 

como introducir el catéter y como manipular las partes de este, los diferentes métodos que 

existen para fijarlo y las medidas de asepsia y bioseguridad.    

Figura 1: Esquema de fabricación de un objeto inanimado para enseñanza y aprendizaje de 

venopunción y colocación de catéteres intravenosos. 
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Una vez explicado, se pidió a los alumnos que repitieran los procedimientos y sobre la marcha 

se iban corrigiendo los errores que cometían y se explicaban los problemas que se producirían 

en el paciente o en la muestra. Como ejemplos de problemas se presentaron: el movimiento de 

la aguja mientras se tomaba la muestra, que ocasionaría una flebitis mecánica, extraer el 

embolo de la jeringa muy rápido, que podría colapsar la vena o producir hemólisis de la 

muestra, desplazar la aguja y profundizar demasiado la punción de forma que se atraviese la 

vena al momento de introducir del tubo de vacío del sistema vacutainer ®, en la colocación del 

catéter por ejemplo, era frecuente que por retirar la guía metálica se extraía también el catéter, 

y en la fijación era muy frecuente que al poner el esparadrapo, tiraban el catéter cambiando su 

posición o incluso sacándolo por completo.   

 

3. RESULTADOS 

El uso del objeto inanimado permitió que la asimilación de las medidas de asepsia y 

bioseguridad por parte de los estudiantes fuera mayor, ya que las explicaciones se pudieron 

realizar con menor velocidad de lo que se hacían en prácticas con animales, pues usualmente 

estas explicaciones se realizaban rápidamente o en la teoría para disminuir el tiempo de 

contacto con el paciente.  

Al preguntar a los estudiantes sobre las ventajas que encontraron al usar el objeto inanimado, 

manifestaron que les permitía practicar con tranquilidad, ya que hacerlo en animales a muchos 

les producía estrés pues no se sentían seguros y temían hacerle daño al animal, además 

expresaron que aunque pensaban que ubicar la vena era la parte más complicada, con este 

ejercicio se habían dado cuenta que la manipulación de elementos relacionados con estos 

procedimientos también requería práctica y que aunque pudieran ubicar la vena, si no 

manipulaban adecuadamente el material, tampoco podrían tomar la muestra o colocar el 

catéter. 

Otra de las ventajas que encontraron es que este objeto inanimado les permitiría practicar sin 

peligro para los animales de manera que podían realizar los procedimientos tantas veces como 

quisieran y lentamente mientras adquirían la destreza suficiente para hacerlo con mayor 

velocidad, así al enfrentarse al paciente lo harían correctamente.    

Los estudiantes manifestaron que el bajo costo del objeto inanimado y la facilidad para 

elaborarlo les había permitido construirlo, de manera que pudieron utilizarlo para mejorar las 
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capacidades psicomotrices, además de asimilar los procedimientos al hacerlo en la tranquilidad 

de sus casas.   

Una vez los aprendices se enfrentaron a su paciente, se notó una mayor destreza al 

compararlos con aquellos de semestres anteriores que no habían practicado con el modelo, de 

manera que asimilaron los procedimientos sin el sentimiento negativo que puede presentarse 

por hacer daño a un paciente por desconocimiento y mal manejo del material.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

El uso de este sencillo objeto inanimado reutilizable, permite que los estudiantes mejoren sus 

habilidades en dos actividades básicas para el tratamiento y diagnóstico de pequeños 

animales: la toma de muestras y la colocación de catéteres intravenosos. Este hallazgo 

coincide con lo que se describe en la enseñanza de diferentes habilidades utilizando 

alternativas que eviten el uso de animales y pacientes [8].  

La incorporación de alternativas educativas en medicina humana data de hace al menos tres 

siglos, teniendo un incremento notorio en la década de los sesenta [9], sin embargo en 

veterinaria estas alternativas al uso de pacientes son relativamente recientes y desde las 

últimas dos décadas en medicina veterinaria [3, 10], por lo que es importante concientizar a 

profesores y estudiantes de la importancia de aumentar el uso las herramientas pedagógicas 

como alternativas al uso de animales vivos, pues está demostrado que como en este caso, 

mejoran la capacidad de los estudiantes al momento de enfrentarse al paciente pues ya han 

asimilado el procedimiento en el objeto inanimado y tienen suficientes destrezas psicomotrices 

para hacerlo.    

Es necesario continuar desarrollando alternativas de bajo coste que permitan reemplazar los 

animales tanto como sea posible, ya que una de las mayores limitaciones a la hora de 

implementar estas alternativas educativas, es el alto costo que suelen tener los modelos 

inanimados o la compra de piezas de reemplazo, por lo que en el mejor de los casos, solo 

pueden ser adquiridos por las facultades limitando el tiempo de uso de los estudiantes, 

mientras aquellos objetos de fabricación casera, permiten que los mismos estudiantes los 

fabriquen y practiquen tantas veces como sea necesario. 
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