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"Hem de tenir constància i sobretot confiança en nosaltres mateixos.
Hem de creure que estem dotats per a alguna cosa."

Marie Curie

“El criteri fonamental que ha regit els meus estudis bioquímics sobre l'origen de la
vida és el principi de Darwin. D'aquesta manera, també les molècules més
complexes han de provenir de les més senzilles.”

Joan Oró
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BENVINGUTS/DES A LES
7es JORNADES
Benvolguts i benvolgudes,
En nom de l’organització us dono la benvinguda a aquestes Setenes Jornades sobre
l’Ensenyament de la Química a Catalunya (7esJEQC). La Secció Tècnica d’Ensenyament del
Col·legi Oficial de Químics de Catalunya amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona
segueix amb l’aventura de presentar la innovació que els professionals de l’ensenyament de la
química portem a terme cada any.
Els objectius principals d'aquestes Setenes Jornades, amb el lema “Bastint ponts entre la
Química i la nostra Societat", han estat analitzar la renovació, la innovació i la divulgació de la
Química i el seu ensenyament a tots els nivells educatius, des de Primària fins a la Universitat
passant per l’ESO, el Batxillerat i els cicles Formatius.
Dins d'aquests objectius també hi ha el de continuar amb l'alfebetització científica de la
nostra societat. Cal seguir lluitant contra certes actituts negatives envers la Química, culpable de
tots els mals que ens envolten, Cal emfatitzar el concepte positiu de la Química, concebuda com
un element present en el nostre dia a dia que ens ajuda a construir un món millor. Cal promocionar
les vocacions científiques en l'àmbit de la química entre l'alumnat de tots els nivell. El professorat
de secundària i de batxillerat han d'animar al seu alumnat en aquesta tasca.
També cal continuar lluitant contra certes actituds, cada cop més exteses i populars o, si
més no, publicitades en contra del coneixement científic com són els discursos antivacunes i a
favor de les pseudociències.
El nombre de presentacions, conferències i pòsters d’un alt valor didàctic i educatiu, ha
superat el dels anys anteriors. Aquí, només citaré algunes d'aquestes presentacions com són, la de
la Taula Periòdica o la de recerca i serendipitat passant per les de l'ensenyament professional dual,
la proteòmica i la ciència per a petits. Totes elles poden servir d'exemple de l'abast i la diversitat
dels temes tractats, sense oblidar la quantitat d'experiments que s'han presentat i desenvolupat
durant les Jornades.
Enguany hi ha participat professorat de tots els nivells educatius. La significativa
participació dels estudiants, universitaris i de secundària, és el termòmetre que ens indica si anem
pel bon camí de la divulgació de la Química. A cada Jornada tenim més participació dels futurs
químics de casa nostra.
En aquestes Jornades s'ha proposat per un grup de professors i alumnes de Batxillerat
d'instaurar un premi pels millors Treballs de Recerca de Batxillerat que tractin temes en què la
Química en sigui part important. Ja veurem si és possible, de moment el Col·legi Oficial de Químics
de Catalunya s'ho està pensant.
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Aquesta organització espera i desitja que, un cop acabades aquestes 7esJEQC, tothom
que hi ha participat hagi marxat amb una forta dosi d’autoestima pel que haurà aprés i pel treball fet
que s'exposa en aquesta publicació.
Finalment, dir-vos que ja s'està treballant en les vuitenes Jornades. En aquestes, potser hi
haurà una gran part de les sessions dedicada a la Taula Periòdica. No endevades, segons la ONU
el 2019 serà l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics ja que farà 150 anys
de la presentació per part de dmitri I. Mendeleev de la relació o periodicitat entre les propietats dels
elements que posà en una taula.
Gràcies per la vostra col·laboració

Josep M. Fernández Novell
President del Comité Organitzador 7esJEQC
Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
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Facultat de Química de la UB
Les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya assoleixen la setena edició i és per
a la Facultat de Química un motiu de satisfacció que la seva sessió inaugural se celebri a les
nostres instal·lacions. Aquestes jornades, iniciativa de la Secció Tècnica d’Ensenyament del
COQC, juntament amb l’Associació de Químics de Catalunya, la Societat Catalana de Química,
l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya (APFQC), la Societat Catalana de
Química i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com les empreses
col·laboradores, són uns dels pocs fòrums dels què educadors i professors de Química de l’àmbit
català podem disposar durant d’uns dies taules de debat i presentacions orals i en forma de pòster
per tal d’aprendre i compartir bones pràctiques docents amb la inestimable participació d’
estudiants de secundària, cicles formatius i primers cursos universitaris relacionats amb la Química.
Acollim amb molt de gust doncs un esdeveniment que s’ha consolidat doncs com a una peça
significativa que ha de permetre la continuïtat en la formació en Química entre diferents nivells
educatius.
La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona ofereix en l’actualitat tres títols oficials de
grau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior: els Graus en Química, en Enginyeria
Química i en Enginyeria de Materials. A més de les titulacions de grau, també impartim titulacions
de Màsters Universitaris, alguns d’ells internacionals. Totes les titulacions han estat verificades
abans de la seva implementació, bé per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), bé
per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación (ANECA). En l’actualitat,
tots els graus i la pràctica totalitat dels màsters de la Facultat han estat acreditats per AQU
obtenint-ne un segell d’acreditació favorable. Fins i tot, en algun cas, com per exemple els Graus
de Química i d’Enginyeria Química, s’ha aconseguit el segell de d’acreditació vers l’excel·lència.
El conjunt de titulacions proporcionen els nostres graduats la competència acadèmica (científica i
tècnica) així com les competències personals i transversals (per ex., capacitat de comunicació;
treball en equip; treball en un entorn de seguretat i qualitat; respecte pel medi ambient) claus per a
possibilitar la continuïtat de la seva formació acadèmica posterior als estudis universitaris, i facilitar
així la seva inserció laboral. En aquest darrer aspecte, des del centre hem apostat per incentivar
entre els estudiants tot una sèrie d’activitats que creiem són una via molt significativa per a la seva
futura inserció laboral així com per al seu enriquiment personal i acadèmic. El darrer curs 20172018 es van formalitzar

prop de 500 projectes formatius per a la realització de pràctiques

professionalitzadores, curriculars o no, en empreses i institucions de l’entorn. Aquesta xifra és molt
rellevant, especialment si es té en compte que les pràctiques externes no són obligatòries en cap
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dels nostres graus o màsters. Altres iniciatives destacades per estudiants com ocupadors pel seu
valor positiu són el SpeedNetworking i la Fira d’Empreses, així com els diferents tallers de Recerca
de Feina, organitzats amb la col·laboració del Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB.
Els resultats són satisfactoris. La primera Facultat de Química ocupa un lloc de referència en els
rànking nacionals i internacionals, encapçalant les universitats espanyoles pel que fa als estudis
específicament de Química. Aquest prestigi és fruit d’un disseny racional dels plans d’estudis dels
nostres Graus, amb una elevada experimentalitat i on destaca la qualitat del professorat, excel·lent
en recerca i implicat en la innovació docent. Aquesta qualitat dels nostres es fa palesa pel fet que
més del 70% dels nostres titulats tornarien a triar els mateixos estudis i més del 90% triaria la
mateixa universitat. A la Facultat creiem que una bona part del nostre èxit recau en una bona
preparació en ciències experimentals dels nostres nous estudiants, provinents des de la
secundària. Aquesta formació, que garanteix un bon enllaç als estudis de Química universitaris, es
beneficia d’un diàleg entre professionals docents d’ambdós nivells educatius per tal de realitzar dita
connexió de forma eficaç. És en aquest marc on les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química
a Catalunya que avui inaugurem, prenen tota la seva rellevància.
Com a les reunions anteriors, esperem que les jornades siguin un ampli fòrum de discussió que
ajudi a tothom a encaminar els estudiants de Química cap a una bona formació que els faci
competents professionalment. Desitjo que les aportacions de les 7es Jornades sobre
l’Ensenyament de la Química a Catalunya, tant les presencials com les que s’acompanyen en
aquest llibre de resums, us siguin de màxima utilitat.
Barcelona, 14 de novembre de 2018.

Fermín Huarte Larrañaga
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Qualitat
Facultat de Química. Universitat de Barcelona
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Col·legi Oficial de Químics de
Catalunya
És una agradable tradició que el Degà digui i escrigui unes paraules de salutació i presentació als
participants de les -en aquest cas ja- 7es Jornades de l'Ensenyament de la Química a Catalunya.
No vull repetir-me però tot el que s'ha dit en la presentació de les anteriors Jornades segueix sent
essencialment vàlid i em remeto a que hi feu una ullada.
Tot i algunes opinions contràries al fet que es dediqui temps i esforços a activitats no estrictament
professionals (som una entitat professional privada de Dret públic), la mala formació en Química de
tota la Societat segueix sent el gran problema de la Química i per tant dels químics i dels Col·legis
que els agrupen. Cal recordar que la Societat -llevat d'algunes excepcions- només destaca els
aspectes negatius d'aquesta ciència, en general no es reconeix la important contribució positiva al
progrés i s'ignora, massa cops, que són les persones les que fan un mal ús de la Ciència i
Tecnologia químiques.
Per tant, enhorabona un cop més a tots, els organitzadors, col·laboradors i participants, que aquest
any han contribuït a la celebració de les 7enes Jornades celebrades entre la Facultat de Química i
la seu del nostre Col·legi.

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

Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística
Universitat de Barcelona
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HORARI I ACTIVITATS
Dimecres 14 de novembre; Facultat de Química de la UB, c/ Martí i Franquès.
15.30-16

Entrega de material.

16-16.30

Acte inaugural: i presentació de les 7es Jornades.
Dr. Fermín Huerta, ViceDegà Facultat Química. UB.
Dr. José Costa, Degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
Dr. Josep M. Fernández Novell. President del Comité Organitzador

16.30 - 18

Conferència: Dr. Claudi Mans. Taula periòdica
Conferència: Dr. J. Graells i Dra. Ana B. Caballero. Recerca i serendipitat

18 – 18.30

Pausa cafè.

18.30 – 20

Entrega de Premis de l’Olimpiada de Química a Catalunya del 2018.

Divendres 16 de novembre; a la seu del CQC, Avgda. Portal de l'Àngel, 24.
16.15-16.45

Conferència Paz Gómez. L’ensenyament DUAL

16.45-17,45

Química a l’aula.
Salvador Guardiola. Experiments amb productes i mètodes naturals
Mònica Martínez. Compartir idees. La universitat va a l’Institut
Raimon Terricabres. Cristalls líquids
Nil Salvat. Codis QR a química

17,45 – 18,15 Pausa cafè i discussió de Pòsters
18,15–19

Conferència Oriol Güell. L’ensenyament dels plàstics
Innovació en l’ensenyament de la Química.
Paz Gómez. Activa FP
Anna Grancelli. Projectes de 2n d’ESO

19-20

Taula Rodona sobre l’Olimpíada de Química a Catalunya.
Miquel Paraira, Oriol Güell, David López, Raimon Terricabres

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

21

Col·legi de Químics de Catalunya

Dissabte 17 de novembre; a la seu del CQC, c/ Portal de l'Àngel, 24.
9.15-9.45

Conferència. Eric Matamoros. Mesura d’alcans

9.45-11,15

A) Presentació de treballs de l’alumnat de tots els nivell.
Maria Martin,
Marcos García
Ignasi Folch
B) Química i laboratori.
Fina Guitart. Activitats NanoKit
JM Fernández. Bombolles de sabó
Pau Clavell. Cinètica enzimàtica

11,15 – 11.45 Pausa cafè. Discussió de Pósters.
11.45–13

Conferència. Mireia Díaz. Proteòmica
Realitats del futur de l’ensenyament de la Química.
Montse Pedreira. Ciència per a petits
Adrià Peleato. Ciència i perfumeria
Daniel Martínez. App de química

13- 14: Conclusions i Acta de cloenda.
Dr. José Costa, degà del Col·legi oficial de Químics de Catalunya.
Sra. Josefina Guitart. Representant de la SCQ
Sra. Rosa M. Melià. Presidenta de l’apFQc.
Dr. Josep M. Fernández-Novell. President del Comité organitzador
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ELS PERFUMS PER L’ESTUDI DE DETERMINATS CONCEPTES
QUÍMICS EN ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Adrián Peleato Rancaño, Yolanda Ramos Moreno
1

Ins. Enric Borràs 2Ins. Miquel Martí i Pol
apeleato@xtec.cat, yarmos2@xtec.cat

Resum
La perfumeria designa l’art i la indústria d’elaboració de perfums, els quals són una barreja de
materials olorants amb identitat pròpia, única i estèticament adequada que són captats per l'olfacte
(sentit químic). La perfumeria té una base científica relacionada amb les disciplines de química (per
la seva elaboració) i de biologia (per a la seva identificació a través de l’olfacte). Aquests continguts
es treballen al mòdul de Perfumeria i Cosmètica natural del CFGM d’Estètica i Bellesa. En aquest
article fem ús d’activitats pròpies d’aquest mòdul en d’altres que tenen continguts complementaris
per tal de proporcionar als alumnes un coneixement dels continguts de química, biologia i altres
molt més enriquit, ampli i aplicable a un context real remarcant la transversalitat de continguts entre
Cicles Formatius i la seva importància per a formar professionals versàtils, adaptables, autònoms i
amb pensament crític, el que els permetrà obrir més el seu ventall d’oportunitats laborals.

Paraules clau: perfum, cosmètic, matèries primeres, química, biologia, olfacte, composició
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Abstract
Perfume designates the art and perfume production industry, which are a mixture of smelling
materials with their own, unique and aesthetically appropriate smell-like material that are caught by
smell (chemical sense). Perfume has a scientific base related to the disciplines of chemistry (for its
elaboration) and biology (for its identification through smell). These contents are teached on the
“Perfumeria i cosmètica natural” module of the “CFGM d’Estètica i bellesa”. In this article we use
activities of this module in others that have complementary contents in order to provide students
with a knowledge of the contents of chemistry, biology and others that is much more enriched,
broad and applicable to a real context highlighting the transversality of content between vocational
education training and their importance to form versatile, adaptable, autonomous and critical
thinking professionals that will allow them to further open their range of job opportunities.
Keywords: perfume, cosmetics, raw materials, chemistry, biology, smell, chemical composition,
physical properties, chemical properties, natural products, synthetic products, chemical production,
training cycles, professional competences, didactic tool, transversality, world of work.

1. INTRODUCCIÓ
1.1

Què és un perfum?

El terme perfum fa referència al cosmètic (perfum), el qual té la funció de proporcionar bona olor a
l’usuari i es comercialitza, generalment, en un vehicle alcohòlic, o al producte utilitzat com a additiu,
que forma part d’un cosmètic o de productes de neteja o de qualsevol altre producte al que se li
afegeixen substàncies considerades de bona olor per la seva identificació i comercialització. Un
perfum com a cosmètic es pot definir com una barreja equilibrada de substàncies aromàtiques que
té una identitat pròpia des del punt de vista perceptiu. [1]
A més de tenir una identitat ben definida, un perfum ha de reunir uns requisits tècnics com ser:
químicament estable, suficientment intens, persistent i mantenir la seva identitat durant tot el
procés d’evaporació. Les fragàncies que formen part d’un perfum en funció de la volatilitat dels
seus components es denominen “notes” i són: sortida, cor i fons [2].
-

Les notes de sortida o “de cap” són les que més ràpidament volatilitzen i, en conseqüència,
les primeres en ser detectades pels nostres receptors sensitius, constituint la impressió
inicial del perfum. Solen ser aromes suaus que aporten sensacions olfactives fresques,
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etèries i de curta durada. Les proporcionen els cítrics, les flors blanques i algunes
espècies.
-

Les notes de cor o “de cos” formen la part central del perfum, són els ingredients principals
de la fragància, responsables de la seva personalitat. Proporcionen riquesa, volum i
exotisme. Són aldehids, fruits, flors i espècies. L’aroma pot durar des d’uns minuts a unes
hores.

-

Les notes de fons o “de cua” són les més permanents, menys volàtils, les notes que es
queden a la pell. Són les notes de fusta, ambar, orientals i animals que donen caràcter al
perfum. La seva funció és fixar la resta de notes del perfum, amb el que la fragància
perdura.

Com es pot observar, es presenten dos conceptes contraris entre si: volatilitat i persistència. La
primera proporciona sensacions fresques i etèries i la segona sensacions de tenacitat, fixació i
caràcter.

1.2

La química i la biologia dels perfums

1.2.1 L’olfacte i les olors
L’olor és la impressió que produeixen les substàncies que es perceben mitjançant el sentit de
l’olfacte. És la resposta a un aroma, que és una substància química volàtil. L’olor pot ser un dels
elements més evocadors inconscientment. És molt freqüent que alguna olor percebut molts anys
abans evoqui records i sentiments relacionats amb ell, molt més que altres elements percebuts pels
altres sentits.
L’olfacte, a diferència d’altres sentits com la vista i l'oïda, que són estimulats per ones, és un sentit
químic, és a dir, estimulat per substàncies químiques. L’olfacte depèn de la detecció de molècules
que es transporten per l’aire que entren en contacte amb unes cèl·lules receptores que es troben
en la mucosa nasal i que són quimioreceptores. Les cèl·lules receptores són neurones que
dirigeixen cap a la cavitat nasal una prolongació, anomenada dendrita, en l’extrem de la qual s’hi
troben uns petits filaments anomenats cilis. En la superfície d’aquests cilis s’hi troben proteïnes
receptores on es fixen les molècules oloroses. Aquest acoblament químic es transmet mitjançant
una senyal elèctrica al bulb olfactiu i d’allí a l'escorça cerebral per la formació d’una resposta, la
sensació. Procés: Molècules transportades per l’aire → mucosa nasal → cèl·lules quimioreceptores
→ proteïnes receptores → Transmissió elèctrica al bulb olfactiu → Transmissió a l’escorça
cerebral. [1]
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1.2.2 Propietats de les substàncies oloroses
La percepció de la olor depèn d’algunes propietats que tenen les molècules responsables de l’olor i
de les interaccions entre elles. Les propietats de les matèries primeres de la perfumeria són
conseqüència de la seva estructura química, però els mecanismes pels que aquestes substàncies
condueixen a la percepció de l’olor són deguts a fenòmens físics: les forces d’atracció entre les
molècules. Les propietats que tenen major influència són [1]:



Volatilitat: Depèn de factors relacionats amb l’estructura química de la molècula com la
mida (com més petites les molècules, més volàtils són), la forma (més volàtil com més
globulosa sigui la seva forma), l'estructura (ha de tenir una fracció hidrocarbonada),
presència d’oxigen en la molècula (la presència d’aquest redueix la volatilitat per la
formació de ponts d’hidrogen).



Solubilitat: Per percebre l’olor les molècules de perfum han d’arribar a les proteïnes
receptores de les neurones i requereix que aquestes han de passar en solució a través del
mucus de la fosa nasal, abans d’arribar a les neurones, i, a més, ser lipòfiles per insertarse en la membrana olfactiva (pituïtària groga) que és de naturalesa lipídica.



Persistència: Capacitat de romandre en un producte, per tant, com més volàtil sigui el
perfum major és la seva distribució per l’aire i menor la seva permanència. Aquesta depèn
de la concentració de les matèries oloroses, de la volatilitat de les diferents matèries
oloroses i de l’excipient o substrat (cera d’una espelma, aigua, alcohol, oli…) en el que es
trobi.



Adhesió i substantivitat: L'atracció també pot produir-se entre un material perfumat i un
suport sòlid sobre el que s’ha dipositat. A aquesta força d’atracció se la denomina
substantivitat i les forces amb les que s’atrauen, forces d’adhesió.



Difusió: La difusió d’una molècula olorosa en l’aire és important a l’hora de percebre una
olor. No obstant això, l’estructura de la molècula i la seva mida influeix poc perquè l'índex
de difusió d’una substància és proporcional a l’arrel quadrada del seu pes molecular, lo que
representa poques diferències d’una molècula a altres.
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Percepció de l’olor: Hi ha una clara diferència entre detectar una olor i reconèixer-la i per
això es poden definir dos conceptes: llindar de detecció (menor concentració a la que es
pot detectar una olor, les substàncies amb llindar baix tenen una olor més potent) i llindar
de reconeixement (menor concentració a la que una matèria olorosa pot ser reconeguda).



Intensitat i concentració: La intensitat d’una olor dóna una idea de lo “fort” que és. No
obstant això, la relació entre ambdues no és la mateixa per a totes les substàncies
oloroses ja que en algunes a l’augmentar la concentració no ho fa en la mateixa mesura la
intensitat.

1.2.3 Estabilitat dels perfums
Els perfums són barreges de substàncies aromàtiques que poden patir modificacions que
produeixen canvis en l’olor. Poden canviar sota determinades condicions i reaccionar entre ells o
amb els productes als que s’afegeixen. Existeixen moltes causes que provoquen modificacions en
les substàncies aromàtiques o que produeixen reaccions que desvirtuen l’olor original dels
productes perfumats i ,per tant, l’olor del producte final. Entre elles es poden destacar les següents
[2]:
●

Exposició a l’aire: La majoria dels productes perfumats que contenen àcids essencials es
deteriores per exposició a l’aire. Es produeixen una reacció d’oxidació que modifica les
característiques organolèptiques del producte.

●

Radiació solar: Alguns materials de perfumeria perden el seu color si s’exposen a la
radiació solar per causa de les radiacions UV. D’altra banda, algunes substàncies
produeixen sensibilització a la pell en presència de llum solar.

●

Calor: El deteriorament de l’olor i la decoloració es desenvoluparan molt més ràpid si els
productes s’exposen a elevades temperatures.

●

pH: Quan els perfums s’utilitzen com a additius d’altres preparats, si el pH es troba fora
dels valors pròxims a la neutralitat, poden produir-se reaccions químiques que modifiquen
l’olor.

●

Envasos de plàstic: La pèrdua d’olor per difusió dels materials del perfum pot tenir lloc en
productes dins d’envasos de plàstic. La seva proporció depèn del gruix del plàstic,
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naturalesa del plàstic, naturalesa del producte base (la difusió és major en dissolvents no
polars com els hidrocarburs ja que fan que el plàstic s’infli, incrementant la permeabilitat) i
naturalesa de material del perfum ( molècules amb diàmetre molecular gran difonen menys
que les petites).
●

Presència de metalls: Alguns metalls com el ferro poden produir reaccions químiques que
deterioren els perfums, ja que el ferro actua com a catalitzador de moltes reaccions.

2. APLICACIÓ DE LA PERFUMERIA A FP
2.1 La formació professional
La formació professional és el conjunt d'ensenyaments que preparen per a desenvolupar un ofici.
En alguns països s'anomena educació vocacional. Combina formació teòrica i pràctica, part de la
qual té lloc en empreses acreditades.
Segueix l’educació secundària i no és obligatòria. La formació professional capacita per a l'exercici
qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència
professional i el coneixement propis de cada sector. S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o
de grau superior. Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha
de 2.000 hores (dos cursos acadèmics) i 1.400 hores (1 curs acadèmic). Una part d'aquestes hores
es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de
treball. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació
d'un de grau superior, el de tècnic superior. Tenen accés directe als cicles formatius de grau mitjà
(CFGM) les persones que tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria, tenen el títol
de tècnic o de tècnic auxiliar, han superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau
mitjà (CAM), han superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), tenen altres estudis
equivalents a efectes acadèmics, han superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació
professional inicial (PQPI), han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
tenen un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. Tenen accés directe als CFGS les
persones que tenen el títol de batxillerat, tenen el títol de tècnic de formació professional o tècnic
superior de formació professional o tècnic especialista, han superat el segon curs de batxillerat de
qualsevol modalitat de batxillerat experimental, han superat el curs d'orientació universitària (COU)
o el preuniversitari, tenen el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent
(BUP), tenen qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, han superat la prova d'accés a la
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universitat per a majors de 25 anys. Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats
han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova. [3].
Dins d’aquest nivell, per tant, s’hi troben alumnes que han d’adquirir un seguit de competències
professionals, personals i socials per tal de desenvolupar l’ofici per al qual se’ls prepara al llarg del
cicle formatiu. Cada cicle formatiu es troba englobat dins d’un terme anomenat família professional,
la qual consta de diversos cicles formatius tant de grau mitjà com superior que mantenen una
relació entre sí. Per exemple la família d’imatge personal consta de: CFGM estètica i bellesa,
CFGM perruqueria i cosmètica capil·lar, CFGS Assessoria d’imatge personal i corporativa, CFGS
caracterització i maquillatge professional, CFGS Estètica integral i benestar i CFGS Estilisme i
direcció de perruqueria. Cada un d’aquests cicles consta del seu currículum oficial on es detallen
els objectius, competències i continguts de cada etapa formativa [4].

2.2 La perfumeria com a mòdul professional
A la família professional d’imatge personal hi trobem el CFGM d’estètica i bellesa. Aquest consta
de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos escolars. Té l’objectiu de formar professional tècnic en
estètica i bellesa. Aquests alumnes hauran d’haver assolit una sèrie de competències
professionals, personals i socials així com unes capacitats clau al final del cicle. La competència
general d’aquest cicle consisteix en formar professionals capaços d’aplicar tècniques d’embelliment
personal i comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums, seguint els procediments de
qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental establerts per la
normativa vigent. Les sortides professionals d’aquest estudis són: tècnic esteticista en centres de
bellesa i gabinets d’estètica, maquillador/a, tècnic en
ungles artificials, tècnic en depilació, tècnic en manicura i pedicura, recepcionista en empreses
estètiques, demostrador d’equips cosmètics i tècniques estètiques, agent comercial en empreses
del sector i assessor/venedor en perfumeries i drogueries.
En aquest CFGM és on hi trobem el mòdul professional número 10: Perfumeria i cosmètica natural,
el qual té una durada de 66 hores i consta de dues unitats formatives (UF), la UF1 Perfumeria i
aromateràpia en estètica (32 hores) i la UF2 Cosmètica natural (24 hores). El mòdul té un total de
10 hores de lliure disposició [4]. Com a tècnics en estètica i bellesa els alumnes hauran de saber
assessorar a clients sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte les seves
característiques personals, socials i professionals. Els alumnes han de reconèixer les
característiques i les propietats dels fitocosmètics, geocosmètics, productes marins i aromes per a
poder relacionar-los amb els seus usos i aplicacions, només d’aquesta manera poden assessorar

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

31

Col·legi de Químics de Catalunya

sobre perfums, fragàncies i productes naturals de manera adequada. Al mòdul 10 es treballen
aquestes competències professionals a través d’alguns continguts, molts d’ells vinculats a l’àmbit
científic-tecnològic, com per exemple: composició i estructura cosmètica dels perfums, principis
actius, matèries primeres, excipients i estructura cosmètica, composició química dels perfums,
composició química de les matèries primeres, mètodes d’obtenció de matèries primeres, solucions
perfumades, el sentit olfactiu, obtenció d’olis essencials, mètodes d’obtenció d’olis essencials,
composició dels olis portadors, la relació entre sistema nerviós i els aromes, fórmula cosmètica,
càlcul de pes i volum, etc.
Al llarg d’aquest mòdul per tant es tracten molts conceptes de l’àrea de ciències, molts d’ells
relacionats amb química i d’altres amb biologia. Els alumnes de formació professional han
d’aprendre, majoritàriament, de manera manipulativa i pràctica, però també necessiten una base
teòrica d’alguns conceptes per tal de poder desenvolupar críticament i autònomament la seva tasca
professional.

3. TRANSVERSALITAT A ALTRES CICLES DE FP
Com hem vist a l’apartat anterior alguns mòduls del CFGM es poden relacionar amb continguts de
l’àrea de ciències, concretament ens hem centrat en el mòdul 10 de Perfumeria i cosmètica natural.
Com s’ha esmentat aquest mòdul tracta molts continguts de l’àrea de química i biologia. L’educació
no té límits i molts camps que es delimiten en estudis diferents tenen connexions entre ells. Un
alumne de formació professional, al finalitzar els seus estudis, entre d’altres camins podrà exercir
unes funcions al món laboral. A la societat actual, la feina és un camp molt més competitiu del que
ho podria haver sigut anys enrere. Existeix un elevat nombre de persones amb accés a l’educació i
per tant

preparades i qualificades per a desenvolupar diferents funcions a la població. Un

treballador serà bo i escollit en futures seleccions en base a les seves competències i habilitats, és
a dir, com més capacitat d’adaptació i versatilitat tingui. Basant-nos en aquesta afirmació hem
volgut vincular continguts entre diferents cicles de formació (amb objectius laborals diferents però
contingut similar en algun mòdul professional), amb la idea d’ampliar el camp de coneixement i
aplicació dels continguts que estudien els alumnes, més enllà d’allò estricte que es tracta a la seva
família professional.
A la taula 1 podem veure la relació existent entre el mòdul 10 del CFGM d’estètica i bellesa i el
mòdul 14 de Producció farmacèutica, cosmètica i afins del CFGM de Planta Química, perfil
professional de Productes Farmacèutics i Cosmètics. El primer té l’objectiu de formar assessors per
a la venta de productes mentre que el segon pretén formar a tècnics capaços de realitzar les
operacions bàsiques de controls i de manteniment dels equipaments dels diferents processos
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químics i de les fases de fabricació de productes farmacèutics i cosmètics, per a assegurar la
qualitat del producte i complir les normes de prevenció de riscos, de seguretat i ambientals [5].
Segons el currículum oficial del CFGM [6], el mòdul 14 tracta: les matèries primeres, principis
actius, productes naturals i de síntesi per a l’elaboració de perfums i cosmètics, així com la
normativa de prevenció de riscos associada a aquesta fabricació.
Veient aquests lligands molts continguts d’un mòdul es podrien aplicar a l’altre i del revés. Per
exemple ja que els alumnes del CFGM de Planta Química estudiaran la base industrial de la
fabricació del producte cosmètic i/o perfum però no la tradicional, seria profitós per ells/es poder
elaborar un perfum (activitat que es realitza al mòdul 10 del CFGM d’Estètica i Bellesa). D’aquesta
manera podrien familiaritzar-se amb moltes de les matèries primeres, principis actius, diferències
entre productes naturals i sintètics, tècniques d’obtenció d’essències i olis essencials, etc.
Treballant el producte manipulativament, el seu aprenentatge serà molt més profund i enriquidor.
D’igual manera, pels alumnes del CFGM d’Estètica i Bellesa dintre del mòdul 10, podria ser molt
profitós per al seu futur professional tenir coneixement sobre la base industrial de l’elaboració dels
productes cosmètics i perfums sobre els quals podrien haver d’assessorar en el seu futur
professional.
Dintre de la família professional de sanitat existeixen diversos cicles que tracten anatomofisiologia i
pels quals la perfumeria i la cosmètica podrien ser una bona eina didàctica per a relacionar amb
una situació real de funció del sistema nerviós i els òrgans dels sentits, així com patologies de la
pell, etc. Hem seleccionat un CFGM que conté mòduls amb contingut afí al mòdul 10 del CFGM
d’Estètica i Bellesa. El CFGM comparat és el de Farmàcia i Parafarmàcia en el mòdul professional
3 de Dispensació de productes parafarmacèutics.
Els alumnes del CFGM es formen com a tècnics que adquireixen la capacitat d’ajudar a elaborar i
distribuir productes farmacèutics i afins, vendre productes farmacèutics i desenvolupar tasques
administratives i de control dels magatzems [7].
A la taula 2 observem molts dels continguts afins entre els cicles formatius, entre els quals es pot
destacar: cosmètica, perfums, dispensació dels productes, assessorament i efectes adversos dels
productes.
Taula 1. Relació entre el mòdul professional 10, Perfumeria i cosmètica natural del CFGM
d’Estètica i Bellesa, i el mòdul professional 14, Producció farmacèutica, cosmètica i afins del CFGM
de Planta Química, perfil professional de Productes Farmacèutics i Cosmètics
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MP 10. Perfumeria i cosmètica natural

MP 14. Producció farmacèutica,
cosmètica i afins

CFGM d’Estètica i Bellesa:

CFGM de Planta Química, perfil
professional de Productes
Farmacèutics i Cosmètics:

●
●
●
●
●
●

●

●

Composició i estructura cosmètica
del perfum.
Principis actius, matèries primeres,
estructura cosmètica i excipients.
Solucions perfumades.
Olis essencials naturals i sintètics.
Propietats físiques i químiques
Matèries primeres: orígens, mètodes
d’obtenció i composició química.
Cosmètica natural, productes naturals
d’origen vegetal i animal, mètodes
d’extracció, classificació,...
Seqüència
d’operacions
i
temporització en l’elaboració de
perfums i cosmètics
Mesures de seguretat i higiene,
efectes adversos.

●

●
●
●
●

Nomenclatura
primeres
matèries,
dissolvents
i
coadjuvants utilitzats en la
fabricació
de
perfums,
cosmètics i productes de
bellesa i higiene.
Principis actius i excipients.
Processos de fabricació de
perfums i cosmètics.
Productes naturals i de síntesi.
Normativa de prevenció de
riscos
i
de
protecció
mediambiental.

En el futur professional d’aquest alumnat és possible que ambdós perfils treballin junts en algun
centre de dispensació d’aquest tipus de productes, ja sigui en parafarmàcia o afins. Tant un com
l’altre cicle formatiu realitza un enfocament associat a l’assessorament i venda de productes
cosmètics a clients.
Algunes de les pràctiques treballades al mòdul, com per exemple l’elaboració d’un cosmètic o oli
essencial a partir de productes naturals, podrien suposar bones eines per a tractar continguts del
cicle de Farmàcia i Parfarmàcia on la part de cosmètica natural no es desenvolupa en tanta
profunditat i pot ser d’utilitat per l’assessorament, en la Parafarmàcia, de clients interessats en
aquest tipus de productes.
Per altra banda, els alumnes de CFGM podrien aplicar pràctiques i exercicis que es treballen en el
mòdul 3 del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia amb l’objectiu de profunditzar en un ventall més
ampli de productes existents en Parafarmàcies (llocs on podrien acabar desenvolupant una tasca
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professional) i d’aquesta manera adquiriren noves habilitats i competències per a realitzar un
assessorament de més qualitat com a professionals treballadors en negocis de dispensació.
Taula 2. Relació entre el mòdul professional 10, Perfumeria i cosmètica natural del CFGM
d’Estètica i Bellesa, i el mòdul
professional 3, Dispensació de productes parafarmacèutics del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MP 10. Perfumeria i cosmètica natural

MP 3. Dispensació de productes
parafarmacèutics

CFGM d’Estètica i Bellesa:
Tipus de productes de perfumeria: solucions
perfumades
Olis essencials naturals i sintètics. Propietats
físiques i químiques, qualitat: naturals,
reconstituïts, sintètics,...,
Elecció del perfum i educació del sentit:
factors que influeixen en l’elecció d’un perfum.
Classificació de les fragàncies en funció de
les sensacions olfactives.
Aromacosmètica
Efectes, formes d’aplicació i dosificació dels
olis essencials. Sinergies.
Conservació i durada dels perfums i olis
essencials
Creacions artístiques perfumades: sals, talcs,
espelmes,...
Cosmètics naturals, propietats i identificació.
Efectes i indicacions dels extractes vegetals i
els derivats del mar.
Seccions de venda de cosmètica natural de
les grans superfícies,....
Seccions de cosmètica natural, complements
nutricionals
i
fitoteràpia
de
les
parafarmàcies.
Mesures de seguretat i higiene, efectes
adversos de cosmètics i perfums

CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia
●
Cosmètica
de
la
pell,
cosmètics
de
bany,
desodorants i antitranspirants,
talcs, cosmètics per a la
depilació, xampús,...
●
Perfums i colònies
●
Cosmètica facial, cosmètics,
tònics, maquilladors, cosmètica
de llavis, cosmètica d’ungles,
tints i colorants,...
●
Conèixer les prestacions
dels productes utilitzats en
dermofarmàcia.
●
Reaccions
adverses
produïdes
per
productes
cosmètics.
●
Alteracions de la pell
●
Complements nutricionals

4. CONCLUSIONS
La perfumeria és “l’art de fabricar” perfums. Un perfum és una mescla de substàncies aromàtiques
amb identitat pròpia. És un producte cosmètic amb la funció de proporcionar una bona olor a un
usuari, fent servir unes matèries primeres i un vehicle alcohòlic. L’elaboració d’un perfum té una
base química important i la seva identificació i associació a sensacions i records en té una
biològica. Per a la identificació d’una olor és necessària la percepció d’una substància química pels
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quimioreceptors olfactius i la seva posterior transmissió sinàptica a l’escorça cerebral, on
s’associarà a diferents àrees del cervell i evocarà respostes diferents segons la persona que la
olori. En quan a la l’elaboració d’un perfum, és necessari que les substàncies aromàtiques que es
facin servir per a la seva fabricació tingui unes propietats determinades: volatilitat, solubilitat en
aigua, adhesió, persistència,... i també han de ser substàncies amb propietats que els permetin
ser estables ja que són productes comercialitzables que s’han de conservar per al seu consum.
Algunes d’aquestes propietats són: estabilitat a l’aire, resistència a radiacions solars, calor, el pH
que tinguin, etc.
Els cicles professionals tenen l’objectiu de capacitar als alumnes per a l’exercici de diverses
professions i proporcionar la formació necessària per adquirir la competència professional i el
coneixement propis de cada sector. S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau
superior. És una formació on la base pràctica i manipulativa és molt important. En aquest article
ens hem centrat en el CFGM d’Estètica i Bellesa, concretament en el MP10 de Perfumeria i
cosmètica natural. El CFGM d’Estètica i Bellesa forma a professionals capaços d’aplicar tècniques
d’embelliment personal i comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums, seguint els
procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
establerts per la normativa vigent. En aquest article hem comparat diversos estudis de cicles
formatius amb continguts afins amb l’objectiu d’extrapolar

pràctiques i exercicis per tal de

proporcionar un aprenentatge més enriquidor i transversal a l’alumnat. La perfumeria pot servir com
a eina didàctica per a treballar diversos continguts de química en altres cicles de FP. Entre els
cicles que hem triat per a fer la comparació estan el CFGM de Planta Química, perfil professional
de Productes Farmacèutics i Cosmètics i el CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia. Són només dos
exemples de com diferents perfils professionals requereixen de competències similars o afins per al
desenvolupament de la seva funció laboral. L’educació no té límits i molts camps que es delimiten
en estudis diferents tenen connexions entre ells. A la societat actual la competència a l’àmbit
laboral és molt elevada, com més complets i versàtils siguin els treballadors, més capacitat
d’adaptació tindran i, per tant, se’ls obrirà un ventall d’oportunitats major. L’objectiu dels docents no
és més que fer de guia en tot aquest procés i proporcionar les millors eines que tinguin al seu abast
per a que els alumnes treguin el màxim profit de la formació i adquireixin l’autonomia

per a

elaborar el seu propi criteri i així, poder enfrontar-se a la seva futura inserció com a professionals
de la societat.
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RECERCA I SERENDIPITAT
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Resum
Es comenta com alguns dels descobriments més innovadors, i que ens han canviat de forma
significativa la vida, han sortit de forma inesperada (serendipitat). S'expliquen, a nivell divulgatiu,
alguns casos especialment importants en la medicina, la física i química. A més es destaca la
importància de la recerca bàsica per fer descobriments realment innovadors.

Paraules clau: casualitat, serendipitat, recerca bàsica, descobriments

RESEARCH AND SERENDIPITY
Jaume Granell1, Ana B. Caballero1
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Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Secció de Química Inorgànica, Facultat
de Química, Universitat de Barcelona
jaumegranell@ub.edu, ana.caballero@ub.edu

Summary
Some of the most innovative discoveries, that have changed our life significantly, have come out
unexpectedly (serendipity). This fact is illustrated in this communication through a selection of
cases, which are especially relevant in medicine, physics and chemistry. In addition, the importance
of basic research is pointed out as a mean to make truly innovative discoveries.

Keywords: chance, serendipity, basic research, discoveries.
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1. INTRODUCCIÓ
La Serendipitat es pot definir com un esdeveniment afortunat que ha tingut lloc per casualitat, quan
s’estava fent o buscant un altra cosa. La paraula serendipitat deriva de l'anglès serendipity, terme
que apareix per primera vegada en el conte Peregrinació dels tres prínceps del rei de Serendib,
publicat l'any 1754 per Horace Walpole.
En aquesta presentació es comenten alguns descobriments molt importants que s'han fet de forma
totalment inesperada quan l'investigador estava buscant un altre cosa. S'intenten explicar, a un
nivell divulgatiu, alguns exemples en la Medicina, la Física i la Química que han canviat
significativament la nostre forma de vida. Bastants dels casos que es presenten es recullen en el
llibre de Royston M. Roberts, Serendipia, editat en castellà l'any 1992 [1] i alguna informació
addicional s'ha obtingut del llibre de Sam Kean, La cuchara menguante [2].

2. PRESENTACIÓ D'ALGUNS EXEMPLES
El primer cas que es presenta és la síntesi de la mauveïna, el primer colorant sintètic, per W. H.
Perkin el qual pretenia sintetitzar la quinina, molt útil pel tractament de la malària. Després de
diferents intents negatius, en tractar anilina amb dicromat de potassi, va obtenir un compost d’un
color porpra intens. Immediatament va veure el gran interès comercial d’aquest resultat, va
aconseguir optimitzar el procés i va poder comercialitzar el colorant amb un gran èxit. L’any 1857 la
mauveïna es venia al mateix preu que el platí.
Un altre cas molt important va ser el descobriment de la primera substància sintètica utilitzada com
a medicament, el Salvarsan. Ehrlich va observar que el colorant Vermell-trypan interaccionava amb
el Trypanosoma brucei i no amb les cèl·lules de la sang, i va pensar que un colorant selectiu per un
tipus determinat de bacteris, si fos prou tòxic, podria ser una “bala intel·ligent”.
Aquest investigador es pensava que el fragment N=N del colorant era el responsable de la toxicitat
en front el paràsit i va intentar augmentar la toxicitat de la molècula canviant nitrogen per arsènic.
El producte obtingut, que no era el desitjat, no va ser efectiu contra la malaltia de la son però va ser
extraordinàriament efectiu contra la sífilis, obrint el camp de la quimioteràpia.
Un altre cas força important és el descobriment de la penicil·lina. Fleming treballava amb uns
bacteris (estafilococs) i va trobar que una de les mostres s’havia contaminat amb una floridura, i
que al seu voltant ja no hi havia bacteris. Va trobar que la floridura era el Penicillium Notatum, que
generava una substancia que matava els bacteris. Fleming va publicar aquest resultats el 1929
però la publicació va passar desapercebuda. El 1939 Howard W. Florey i Ernest B. Chain van
reinvestigar el tema i van aconseguir aïllar la substància bactericida: la penicil·lina.
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A més es parla de l’experiment de Faraday que no solament va suposar la creació de la dinamo,
un aparell que permet transformar energia mecànica en energia elèctrica, sinó que va posar els
fonaments per el desenvolupament per James Clerk Maxwell de la seva teoria electromagnètica.
Daguerre intentava millorar els resultats de Niepce d’obtenir imatges en una càmera fosca,
aprofitant la diferent sensibilitat de diferents substàncies a la llum, en especial sals de plata. Les
imatges que s'obtenien era febles i poc duradores. De forma totalment casual va descobrir que el
vapor de mercuri forma una amalgama amb la plata formada el que intensifica i estabilitza la
imatge.
Röentgen estudiava la luminescència dels raigs catòdics i, per veure millor el color que apareixia,
tenia l’aparell dins d’una caixa de color negre. Va detectar, de forma inesperada, que uns fulls de
paper impregnats amb un compost de platí, a l’altra banda de l’habitació, van presentar
fluorescència. Röentgen va comprovar que el mateix efecte es produïa en l’habitació del costat i
també que la radiació desconeguda, que va anomenar Raigs X, es podia detectar mitjançant
plaques fotogràfiques (Fig. 1).

Figura 1. Una de les primeres radiografies fetes per Röentgen. Una imatge de raig X (radiografia)
presa a una lectura pública per Wilhelm Röntgen (1845–1923) de la mà Esquerra de Albert von
Kölliker. Veure Axel Haase; Gottfried Landwehr; Eberhard Umbach (eds.) (1997) Röntgen
Centennial: X-rays in Natural and Life Sciences, Singapore: World Scientific, pp. 7–8 ISBN: 981-023085-0.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

41

Col·legi de Químics de Catalunya

També es presenten el descobriment de la insulina per Von Mering i Minkowski, el de la
vulcanització del cautxú per Goodyear, el del primer vidre de seguretat (el triplex) per Benedictus,
el de les propietats anticancerigenes del cisplatí per Rosenberg, i el descobriment del ful·lerè per
Kroto, Curl i Smalley que va obrir el camp dels nous materials a partir d'uns estudis de recerca
bàsica sobre la composició del estels gegants vermells. En 1985, Kroto, estudiava per
radioastronomia la composició dels estels i havia trobat que en els estels vermells gegants hi havia
força àtoms de carboni, i que es formaven unes cadenes de 5 a 11 àtoms. En una estada a
Houston va coincidir amb Curl i Smalley i van decidir treballar amb un aparell que permetia
vaporitzar qualsevol material. La idea era simular l’atmosfera d’aquests estels rics en carboni
vaporitzant el grafit. Es va confirmar la formació de cadenes de carboni però apareixia, de forma
recurrent, un senyal força intens que corresponia a una espècie amb 60 àtoms de carboni, que
inicialment van pensar que era un fals senyal de l’aparell. La visualització d’una cúpula dissenyada
per l’arquitecte Fuller, per a la Expo’67 de Montreal, va donar la idea de com podia ser la molècula i
va obrir el pas al descobriment del ful·lerè.

.
Figura 2. Estructura del ful·lerè. Creada a partir d’un arxiu PDB de Piotr Rotkiewicz
[http://www.pirx.com/iMol/ iMol].

Finalment, es destaca la importància de la recerca bàsica pera realitzar descobriments realment
innovadors i es cita l'article de Ehud Keinan [3]. Aquest investigador recorda que el president
Roosvelt en 1937 va nomenar una Comissió d’Experts, científics i industrials de màxim prestigi, per
intentar detectar quins serien els desenvolupaments científics i tècnics més importants dels
següents 30 anys.
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La Comissió no va detectar cap dels importants descobriments que es van fer: làsers, transistors,
radiació sincrotró, estructura de l‘ADN, energia nuclear, polietilè, píndola anticonceptiva, ...
Per acabar els autors expressen el seu desig de que les noves generacions segueixin gaudint de
nous avanços, avui dia totalment imprevisibles (SERENDIPITAT), gràcies a la tasca de persones
ben formades, amb molta capacitat de treball i, sobretot, que tinguin curiositat.
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Resum
El professor Josep Estalella (1878-1938) impartí docència de física i química a Tarragona i Girona,
i dirigí l'Instituto-Escuela de Madrid i l'Institut-Escola de Barcelona. A la comunicació es presenten
els llistats d'elements i taules periòdiques dels llibres que publicà, contextualitzats en el seu
moment, i es mostra full de l'Institut Escola de 1937, en plena guerra civil, amb un inèdit llistat dels
elements coneguts fins aquell moment.
Paraules clau: Estalella; element; taula periòdica; història de la química

ELEMENTS AND PERIODIC TABLES OF JOSEP ESTALELLA
Claudi Mans Teixidó
Full professor (retired) of Chemical Engineering, University of Barcelona
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Abstract

Professor Josep Estalella (1878-1938) taught physics and chemistry in Tarragona and Girona, and
directed the Instituto-Escuela de Madrid and the Institut-Escola de Barcelona. In the
communication, presents the list of elements and periodic tables of the books published,
contextualized at the time, and the School Institute's 1937 issue is displayed, in the heat of the civil
war, with an unpublised list of elements wellknown until that moment

Keywords: Estalella; element; periodic table; history of Chemistry
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1. JOSEP ESTALELLA. RESUM BIOGRÀFIC

L'any 2019 ha estat declarat per les Nacions Unides l'Any Internacional de la Taula Periòdica, amb
la sigla IYPT2019.

Per commemorar-lo, es presenta aquesta comunicació sobre les taules

periòdiques històriques del reconegut docent i pedagog Josep Estalella. Josep Estalella i Graells
[1] fou llicenciat en ciències (física i química) per la Universitat de Barcelona, on es doctorà el 1902
amb una tesi sobre els raigs X, novetat en aquells temps. Hi fou professor de 1899 a 1905, i
després passà a ser catedràtic de física i química de l'institut d'ensenyament mitjà de Girona. Del
1919 al 1921 fou director dels ensenyaments de física i química de l'Instituto-Escuela de Madrid.
Tornà a Catalunya on fou catedràtic de l'institut de Tarragona fins el 1932. Llavors fou nomenat
director de l'Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya, que marcà amb el seu sistema
metodològic propi i característic. Va morir el 1938. Al llarg de la seva vida professional va escriure
diversos llibres de física i química de nivell d'ensenyament secundari.

Figura 1. Llista d'elements químics. Estalella, 1921 [ref. 2]
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2. LLISTATS D'ELEMENTS I TAULES PERIÒDIQUES D'ESTALELLA

Als seus llibres hi figuren algunes taules periòdiques i llistes d'elements. La primera és del llibre
"Curso de Química" [2], d'editorial Gustavo Gili, de 1921, ara fa 97 anys, i que va reproduir a la
segona edició del llibre, el 1936, sense canvis significatius (Fig. 1). A ambdós llibres hi ha una llista
de substàncies elementals, a més d'una representació de la taula periòdica (Fig.2) en un format
adequat per 1921, però antiquat per 1936, quan ja s'havien publicat taules periòdiques amb
estructura molt més moderna. A l'edició de 1921 hi ha 83 elements, tots actualment existents. Hi
inclou el nito (símbol Nt), que és com es va conèixer a Espanya l'element que en altres llocs es va
denominar "emanació de radi", (símbol Em), i
que el 1923 es va batejar com a radó (símbol Rd), nom actualment vigent. La resta d'elements
tenen els noms vigents avui dia, excepte els gasos nobles, que escriu com a paraules planes:
Argo, Cripto, Neo i Xeno, a més del citat Nito. De l'urani n'hi diu Urano, i del Niobi i del Wolframi
accepta també els noms de colombio i tungstenio. Del xenó en posa el símbol antic X.

.

Figura 2. Taula periòdica, Estalella 1936 (ref. 3)
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Els 9 elements que falten ubicats abans de l'urani són els següents: tecneci (sintètic, creat el
1937); el promeci (descobert el 1945; ), hafni (descobert el 1923); reni (descobert el 1925); poloni i
àstat (radioactius, descoberts el 1898 i el 1940); i franci, actini i protactini, descoberts el 1939,
1899 i 1917, respectivament. Sorprèn que no constin a la llista el poloni i l'actini, tots dos
radioactius però descoberts el segle XIX, i ben establerts com a elements. I encara sorprèn més
que en el mateix llibre d'Estalella, a l'apartat on parla de radioactivitat, l'actini i el poloni hi són
citats.
En canvi, a la taula periòdica que presenta al mateix llibre hi ha 71 elements. Hi falta l'hidrogen,
que en aquells temps no se sabia on posar, i 11 metalls de la sèrie dels lantànids.
L'edició del Curso de Química d'Estalella de 1936 [3] presenta poques variacions, malgrat que del
1921 al 1936 s'havia avançat en el descobriment de nous elements. A la llista de substàncies
elementals hi ha ara 85 elements, perquè s'hi han afegit l'hafni i el reni. S'han modificat els noms
del nito, que ara li diu radón, de l'urano que ara li diu uranio, i s'hi han afegit els segons noms del
berilio - glucinio, del lutecio - casiopeo, del yodo - iodo, amb els dos símbols I i J.

Figura 3. Llista dels elements químics de l'Institut-Escola de Barcelona, 1937 (ref. 5)
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Pel que fa a les denominacions, segueix mantenint la forma plana i no aguda dels gasos nobles
àrgon i xènon però manté un neon i un cripton aguts, sense accent. No deu ser una errada, perque
kripton tampoc en porta. Manté les formes antigues molibdèn i tungstèn, que Fabra i el diccionari
Pal·las ja havien bandejat. Pel que fa als símbols, tots són els actuals, excepte el del tuli, que
indica Tu, mentre que actualment és Tm.
Segueix sorprenent que no hi figurin ni el poloni ni l'actini, i més encara quan ambdós elements són
citats al text dels llibres d'Estalella.
Però, per a l'autor, el més destacable és que el 1937, en plena guerra civil, gent com l'Estalella i
altres professors seguissin complint el seu deure de procurar una bona educació per als seus
alumnes, amb l'edició de materials moderns, i amb l'esperança de que l'educació, malgrat les
dramàtiques circumstàncies adverses, fos una aposta pel futur.
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Resum
La ciència sorgeix en part de la necessitat humana per comprendre els fenòmens de l’entorn i
controlar-los. Aquestes necessitats de comprensió i control sobre la realitat s’observen ja en la
primera infància i són per tant una oportunitat per generar un interès en els infants envers certs
fenòmens i procediments científics. El “Lab0_6: Centre de Descoberta, Recerca i Documentació
per a l’Educació Científica a les primeres edats” es un espai amb propostes de lliure elecció creat
amb la finalitat d’apropar la ciència i els processos d’experimentació a la primera infància en
constants processos d’anàlisi i millora. A continuació es presenta el procés de Recerca-Acció
realitzat sobre la proposta de minerals del Lab0_6 mostrant els canvis realitzats en la proposta a
partir de les observacions efectuades fins la darrera versió de la proposta
Paraules clau: Educació Infantil, Experimentació, Aprenentatge, Lliure elección, Recerca-Acció,
Minerals, Geologia.

LEARNING SCIENCE FROM BEING BORN - OBSERVATIONS
OBTAINED FROM A RESEARCH-ACTION PROCESS IN THE
LAB0_6: FROM MINERALS TO GEOLOGY
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Abstract
Science arises in part from the human need to understand the surrounding phenomena and to
control them. These need of understanding and control over reality is already observed in early
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childhood and is therefore an opportunity to generate an interest in children towards certain
phenomena and scientific procedures. The "Lab0_6: Center for Discovery, Research and
Documentation for Science Education in Early Childhood" is a space with free-choice proposals
created to bring science and experimentation processes into early childhood, and it is a space in
constant analysis and improvement processes. A Research-Action process carried out in the
Lab0_6, specifically of the minerals proposal showing the changes made in it until its latest version.
Keywords: Early Childhood Education, Experimentation, Learning, Free-Choice, Research-Action,
Minerals, Geology.

1. INTRODUCCIÓ
Sentir curiositat davant un fenomen nou, sorprendre’ns davant un canvi inesperat al nostre entorn o
voler descobrir coses noves arran d’interessos incipients, són situacions que totes i tots ens hem
trobat alguna vegada. Vivim envoltats d’un món en constant canvi i amb multitud de fenòmens que
no comprenem o que no sabem controlar. L’intent per interpretar aquestes noves situacions i
ajustar el nostre àmbit d’acció i reacció forma part del mostrari d’accions que tenim des de que som
petites i petits i que ens dota d’eines i recursos per modificar o comprendre millor el curs dels
esdeveniments. I és que interpretar, intentar comprendre i intentar modificar el curs dels
esdeveniments del nostre entorn, ho fem tothom des de la primera infància.
Tanmateix, si bé és cert que l’esforç per comprendre el curs dels esdeveniments per tal de
controlar-los és lloable, també sabem del cert, i per pròpia experiència, que no sempre ens en
sortim a l’hora de resoldre aquests temes. Emprar estratègies addicionals, acumular experiències
similars, recollir i categoritzar materials diversos i trobar noves maneres d’acostar-nos a
determinats fenòmens són algunes de les coses que, poc a poc ens han permès arribar a una
millor comprensió i manipulació de la realitat. De la mateixa manera, els infants, en l’esforç per
abastar un entorn complex i canviant, cerquen recursos, estratègies, accions i materials que els
permetin tenir un efecte sobre el món que els envolta i sobre el qual tenen curiositat de manera
innata.

2. LA CIÈNCIA I L’INFANT ACTIU: APRENDRE CIÈNCIA DES DEL NÉIXER
En les societats actuals, una de les maneres que tenim per intentar comprendre millor els
fenòmens del nostre entorn, és a través de la ciència. Gràcies a la ciència, hem pogut comprendre
millor els diferents materials i elements de què es composen les coses, el cicle dels estats de la
matèria, fenòmens atmosfèrics, els cicles de les roques i les interaccions entre diversos materials i
les transformacions de la matèria o fins i tot fenòmens molt més llunyans, però no per això menys
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fascinants, com són la composició de les estrelles, el moviment dels planetes o l’origen dels
meteorits que ens visiten de tant en tant. Però quan parlem de ciència, hem de ser ben curosos, ja
que de ciències n’hi ha moltes, i de metodologies per comprendre, i si s’escau, controlar els
fenòmens estudiats, també. Malgrat tot, quan parlem de ciència sovint ens imaginem persones
vestides amb bata blanca, guants, i ulleres protectores, amb tubs d’assaig plens de líquids que
fumegen i, en una pissarra molts càlculs matemàtics incomprensibles, com més incomprensibles
millor. Aquesta concepció de la ciència tan estereotipada, fa que difícilment els adults considerem
apte treballar la ciència (entesa d’aquesta manera estereotipada) amb els infants, pensant que
aquests només saben jugar, dir frases divertides i escoltar contes abans d’anar a dormir i ens fa
creure, també equivocadament, que la ciència és una pràctica rígida, monolítica i basada en
experiments estranys i espectaculars.
Ben lluny d’això, ni els infants són aquelles criatures immadures que ens presenten els anuncis de
televisió (simples consumidors de joguines i una massa de necessitats biològiques desbocades –i
sovint brutes i desagradables de netejar) ni la ciència és aquell univers de conceptes abstractes i
mètodes aliens a les realitats i accions quotidianes de grans i petits. De fet, si les persones adultes
podem fer ciència i emprar certs procediments i mètodes és perquè molts d’aquests procediments i
mètodes, per dir-ho d’alguna manera propera, ja ens venen “de sèrie” des de que som petits. Com
diuen Gopnik i Metzoff (1999) si les científiques i els científics poden indagar és perquè empren
processos cognitius que ja es troben per primer cop en els infants. Evidentment no estem dient que
els infants des de que neixen són científics –si penséssim això, seria raonable que la ciència
s’hagués desenvolupat des del sorgiment del primer infant Homo Sapiens Sapiens – i això sabem
que no ha passat. Estem dient més aviat que la percepció que tenim sovint de la infància, no es
correspon amb allò que en sabem d’ells a partir de múltiples estudis (Eshach & Fried, 2005;
Poddiakov, 2005; Harlen, 2010) i observacions dels infants en acció en un ambient natural (i.e., no
controlat experimentalment), (Pedreira & Marquez, 2017; Lemkow, 2016). És així com descobrim
uns infants competents, relacionant-se activa i constantment amb el seu entorn, tant a nivell
psicològic –interpretant, classificant,... - com a nivell sensoriomotor - interaccionant, desplaçant,
modificant, recombinant,...- tot, indagant sobre els fenòmens que els generen curiositat i cercant
maneres i estratègies d’arribar a controlar-los, ja que els éssers humans, som informívors
(Pylyshyn, 1988), devorant informació i processant-la per interpretar la realitat tot modificant-la.
L’infant és curiós per natura. Com ens recorda Damasio (2005), la curiositat és un dels principals
instints de l’ésser humà, i aquest la necessita per tal de controlar els fenòmens que li sobrevenen i
poder així sobreviure, aprendre i evolucionar a nivell maduratiu. I és que ja ens ho deien Dewey i
Bronfebrenner que l’infant ha de ser entès com un ésser en constant interacció i indagació del seu
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entorn (Dewey, 2004; Bronfenbrenner, 1987). D’altra banda, Piaget (Kamii & DeVries, 1983) així
com Vigotsky (Wertsch; 1988) també ens van mostrar que l’infant passa per diversos processos
actius d’aprenentatge, interacció i comprensió dels fenòmens del seu voltant.
És important assenyalar també que, com s’ha esmentat abans, el nostre imaginari social que tenim
sobre la ciència i els científics no es corresponen amb unes realitats sovint molt més pedestres
allunyades de les imatges que sovint circulen en els mitjans audiovisuals o a través d’estratègies
de marketing. Certament, els procediments científics són rigorosos, curosos, endreçats, analítics i
metòdics, oberts a la discussió i sotmesos a l’escrutini públic per part de la comunitat científica i en
cada cas s’empren eines molt sofisticades per observar i comprendre millor el fenomen estudiat.
Però són procediments i recursos que, poc a poc, es poden anar introduint als infants i , de fet, són
procediments que sovint aquests mateixos infants ja empren de manera intuïtiva des de ben petites
i petits. És evident que aquest ús intuïtiu que fan els infants de les diverses eines i estratègies que
tenen a l’abast per comprendre el món, s’ha d’anar afinant i seleccionant. És per això que el rol de
l’adult, de la persona educadora, esdevé cabdal a l’hora d’acompanyar els infants en el seu procés
indagador i interpretador de món familiaritzant-los amb estris, procediments, fenòmens i
interaccions causals que ja de per si són fascinants i que sabem del cert, que un cop tenen a
l’abast un seguit d’estris i possibilitats d’interacció, s’hi posen a investigar de manera activa i
analítica. I és que, gràcies al paper de l’adult, i tenint en compte les capacitats d’indagació i
interpretació que els infants ja tenen de sèrie, com diu Pujol (2003, p.54), “des de les primeres
edats és possible construir <<maneres de mirar>> els fenòmens del món natural que poden anar
evolucionant cap a <<maneres de mirar>> més properes a les de la ciència”.
Essent però, aquesta etapa, l’inici de la descoberta del món, les educadores i educadors no
pretenen que els infants facin descobertes com les dels científics adults, ni molt menys que realitzin
càlculs matemàtics o construeixen teories coherents amb els plantejaments de Hawkings o
Einstein. El que pretenen educadores i educadors treballant des de la didàctica de les ciències és
familiaritzar progressivament als infants amb unes eines, procediments i materials útils per anar
comprenent i controlant millor els fenòmens de l’entorn. Unes eines i procediments que fàcilment es
poden extrapolar a altres àmbits i que els permetran tenir una mirada més analítica i crítica sobre la
realitat. Si bé aquest rol de la persona educadora, com s’ha esmentat abans esdevé central, és
només possible perquè aquestes capacitats escrutadores i indagadores sobre la realitat ja
existeixen de facto en els infants des de què neixen i que allò que fa l’adult és ajudar a conduir,
com la llera del riu, aquestes capacitats ja madures en l’infant per apropar-les al món científic
actual. De fet, en el cas dels infants, podem trobar ciència “en l’observació del formiguer del pati
que provoca un formiguejar incessant de preguntes, en les llavors que dormitegen ensorrades a

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

54

Col·legi de Químics de Catalunya

l‘espera d’un ambient propici, en una petita esgarrinxada que fa sorgir l’interès per com s’ho deu fer
la pell per tancar la ferida, en el misteri del camí que fa l’entrepà de l’esmorzar per dins el nostre
cos, en la transformació de l’eruga en papallona, en restes i rastres que ens expliquen històries que
no hem vist però podem imaginar, en aliments que es panseixen, s’assequen, es podreixen o es
floreixen i es converteixen en una nova manifestació de vida, ... (Pedreira, 2005, p 14).

3. EL LAB0_6 UN ESPAI ON APRENDRE CIÈNCIA DES DE LA PRIMERA
INFÀNCIA
Veient aquesta capacitat de l’infant, o millor dit, respectant aquest infant capaç des del néixer,
capaç d’interactuar, indagar, experimentar i controlar els fenòmens del seu entorn, es crea el Lab
0_6: Centre de Descoberta, Recerca i Documentació per a l’Educació Científica a les
primeres edats. El Lab0_6 es troba ubicat al Campus UManresa i està gestionat des dels estudis
del Grau en Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Sorgeix com
una iniciativa que té la intenció d’apropar la ciència als infants des del 0 als 6 anys a partir de
propostes de ciència obertes en un context d’un espai de lliure elecció on els infants poden estar
l’estona que vulguin, amb qui vulguin i fer allò que lliurement decideixin (evidentment respectant
unes mínimes normes) per investigar, experimentar, manipular, comunicar les seves descobertes i
hipòtesis, etc. a partir dels materials i propostes que s’hi ofereixen.
El Lab0_6 disposa de diverses propostes adreçades a treballar diferents aspectes relacionats amb
la ciència. Propostes adreçades a fomentar l’observació i classificació de materials naturals com
llavors, roques i minerals; altres adreçades a convidar a l’experimentació com per exemple per
descobrir la força de l’aire o la caiguda d’una bola per una pendent inclinada; també es poden
trobar propostes de mesura, per exemple aquelles relacionades amb el pes o les mides; i s’hi
poden trobar també altres propostes més adreçades a fomentar el joc exploratori o el contacte
sensorial (olors, miralls,...). A banda de tot això, també hi ha llibres temàtics en diverses propostes i
una zona de biblioteca perquè els infants puguin consultar-los per comprendre millor aquell
fenomen que està investigant.
Totes les propostes responen a uns criteris bàsics: són de ciència, entesa de manera àmplia; els
infants les poden fer servir sense necessitat de massa explicacions dels adults; són enfocades
perquè hi ha una intenció clara d’aprenentatge, però són alhora obertes, perquè permeten que els
infants prenguin iniciatives diverses; i en el cas que és possible, s’intenta que presentin un misteri,
una pregunta, un repte, que ajuda a enganxar els infants al fenomen.
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S’ha de dir però, que per tal de què els infants puguin descobrir aprenent amb els fenòmens i
materials que es proposen en aquest espai, s’han de complir un seguit de precondicions. En primer
lloc, cal pensar molt bé en cada cas, quin concepte científic s’està plantejant per tal de defugir de
propostes espectaculars però poc pedagògiques i poc obertes a l’experimentació real de l’infant
sobre aquell fenomen. En aquest sentit també és important tenir clar quin fenomen concret s’està
proposant a l’infant i per què, per evitar propostes purament lúdiques sense cap connexió amb la
temàtica científica triada. En segon lloc, s’ha de pensar i implementar una proposta que convidi i
doni lloc a que els infants intensifiquin els seus processos d’indagació. No es cerca tant que els
infants obtinguin un resultat o una resposta ràpida, sinó que l’infant cerqui estratègies,
procediments, comprovacions, intercanvi d’opinions i hipòtesis amb els seus iguals per tal de fer
molt rica la interacció amb la proposta i molt intensos els processos d’aprenentatge. En aquest
sentit, elaborar propostes que respectin el temps dels infants i els seus processos d’indagació, sols
o en companyia, esdevé fonamental. En tercer lloc, cal pensar en unes propostes que vagin més
enllà de la interacció amb l’objecte o fenomen, i que vagin també a buscar el foment d’unes
actituds obertes, curioses, indagadores, col·laboradores (entre iguals) etc. de manera que poc a
poc, vagin trobant atractiva, en termes actitudinals, la possibilitat de posar-se a investigar, sense
saber si en cada cas arribaran a una resposta correcta o no. Gaudir d’investigar pel simple fet
d’investigar, fruit de la curiositat i el plaer de la descoberta és una prioritat que el Lab0_6 vol
promocionar en les més petites i petits.
Per tal de fer tot això, les propostes es plantejaran de manera que siguin obertes i multicausals
(poden passar moltes més coses de les que tenim previstes i poden generar experiments diferents
als plantejats). Han de provocar les ganes d’investigar i han de generar conflictes cognitius i
sorpresa, donat que de la mateixa manera, la ciència sovint no dona respostes evidents sinó més
aviat situacions i descobertes contraintuïtives (Eshach & Fried: 2005) sovint causant sorpresa
(Osborne, 2014). Sorprendre’s davant un fenomen nou, doncs, és també un element important a
tenir en compte a l’hora d’apropar la ciència als infants.

4. DELS MINERALS A LA GEOLOGIA: UN PROCÉS DE RECERCA-ACCIÓ AL
LAB 0_6
Malgrat tot, el Lab0_6 no és només un espai de recerca per als infants. És també un espai
privilegiat on des de l’àmbit docent i investigador es poden observar als infants investigant en un
context natural permetent així millorar la pràctica pedagògica i la comprensió dels processos
cognitius dels infants. A resultes d’això, les propostes del Lab0_6 estan en canvi constant, per tal
d’intentar aportar progressivament processos d’indagació per part dels infants, més intensos i més
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coherents en relació als conceptes científics que es volen plantejar. Una de les propostes que ha
sigut objecte d’observació i anàlisi en un context natural d’interacció i de posterior modificació i
millora, ha estat la proposta sobre els minerals.
Amb la finalitat doncs, de proveir de millors experiències didàctiques als infants amb els minerals,
s’ha procedit a un procés de recerca qualitativa d’observació participant de tipus Recerca – Acció.
La Recerca – Acció, com ens diuen Stenhouse (1993), Lewin i Elliot (Leon, O.G. & Montero, I.,
2003), no està adreçada només a obtenir dades purament teòriques i a ampliar la literatura existent
sobre el tema, sinó, que estan més aviat adreçades a l’acció i impacte social (Leon, O.G. &
Montero, I., 2003; Stenhouse, 1993) . En aquest cas, la recerca tracta de millorar (acció)
progressivament la proposta a partir de l’observació, detecció i anàlisi previs (recerca) de les
accions i interaccions dels infants.

4.1. Metodologia de la recerca
Per tal d’exemplificar aquests processos de millora de les propostes del Lab0_6, es procedeix
doncs, en aquesta secció, a explicar un procés de Recerca-Acció realitzat en relació a la proposta
de minerals del Lab0_6. Aquesta recerca s’ha realitzat per tal de detectar el tipus d’accions i
interaccions que realitzen els infants procurant que, un cop fetes les millores corresponents de la
proposta, les indagacions dels infants siguin més intenses i estimulants.
Aquest procés de Recerca–Acció ha estat continu i sistemàtic. A partir de les observacions i els
resultats obtinguts, s’han analitzat les dades i s’han realitzat els canvis corresponents per ser
avaluats posteriorment i modificats en processos de millora posteriors. Aquest procés s’ha realitzat
en diverses fases consecutives de Recerca-Acció (Fase 1) - Recerca-Acció (Fase 2) – etc..
La recollida de dades s’ha efectuat in situ a partir d’una llibreta de camp on s’han fet anotacions de
les accions i interaccions dels infants en aquell espai. A partir d’aquestes observacions, s’han
analitzat els resultats obtinguts en cada cas i s’han efectuat conseqüentment canvis a la proposta,
anotant les noves situacions i interaccions que es donaven. Com ja s’ha comentat, aquest procés
d’observació-avaluació-canvi-observació-avaluació-canvi- etc., s’ha efectuat de manera circular
durant diverses fases consecutives. Posteriorment, per tal de fer un anàlisi més acurat de tot
aquest procés de Recerca-Acció, s’ha fet un buidatge de les observacions anotades i de les
millores efectuades a partir d’una graella. En aquesta graella, s’han emprat unes categories
validades per experts pel grup de recerca GRENEA (Grup de Recerca Educació, Neurociència,
Experimentació i Aprenentatge) de la Facultat de Ciències Socials a Manresa (UVic-UCC) i que
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han permès codificar la transcripció de les anotacions. Aquest buidatge i codificació ha permès,
analitzar amb més detall tot el procés global de Recerca-Acció.
Totes les observacions s’han realitzat entre setmana, al llarg de 13 dies durant els matins de la 2a
quinzena de novembre 2017 i han tingut lloc durant les visites al Lab0_6 de diferents grups classe
d’Educació Infantil de 3, 4 i 5 anys. Els grups classe cada vegada han estat diferents, i per tant, les
millores s’han efectuat a partir dels comportaments generals dels diversos infants observats al llarg
de les diferents sessions. Les observacions han permès identificar comportaments reiterats de
diversos infants en la seva aproximació a la proposta analitzada, que han conduit a la introducció
de diversos canvis que seguidament han estat avaluats per comprovar si els canvis efectuats han
significat millores substancials de la proposta.

4.2. Resultats de la recerca-acció
Aquest procés de Recerca-Acció, com s’esmenta anteriorment, ha passat per diverses fases. Cada
fase fa referència a un primer moment de Recerca (observació/detecció/anàlisi) seguit d’un altre
moment d’Acció (intervenció/modificacions). Cada fase segueix aquest procediment. A continuació
es presenten les diverses Fases de manera resumida.
FASE 1 .1 - Observació: S’inicien un seguit d’observacions preliminars de la proposta de la taula
de minerals del Lab0_6 per comprovar si aquesta proposta atrau als infants i per comprovar quin
seguit d’accions i interaccions hi realitzen. La proposta es troba situada davant la paret (amb un
tamboret on seure-hi) en un dels laterals del Lab0_6 i conté diversitat de minerals, estris per
classificar, unes pinces i una lupa. Les primeres observacions amb infants constaten que els
infants gairebé no interactuen amb la proposta: el temps d’estada és molt breu i les accions
realitzades pels infants són molt bàsiques (agafar un mineral -si és que n’agafen algun-, mirar-lo
molt breument i deixar-lo) i poc adreçades a observar detalladament cada espècimen. Tampoc
s’observa gaire interacció social entre els infants, en part perquè aquests tendeixen a venir d’un en
un. FASE 1.2 – Intervenció: A partir d’aquestes primeres observacions s’efectuen uns canvis
inicials, amb la hipòtesi que la proposta està ubicada en una taula massa baixa i poc còmoda pels
infants fent que aquests perdin la concentració i l’interès per la proposta ràpidament. Així,
primerament es trasllada el material a una taula més alta. FASE 2.1 – Observació: Després de
més observacions, malgrat que hi ha una lleu millora en relació al temps d’estada dels infants, la
manca d’interaccions socials entre infants i la persistència d’accions superficials (bàsicament
agafar i mirar) i de durada breu per part dels infants, indica que calen fer més canvis que modifiquin
aquesta situació. FASE 2.2 – Intervenció: Es decideix col·locar la taula lluny de la paret de
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manera que es permeti que diversos infants puguin situar-se al voltant dels 4 costats de la taula i
tenir un major grau d’interacció entre ells. FASE 3.1 – Observació: Observacions posteriors
constaten comencen a venir més infants, s’estableixen en grups i interactuen socialment entre elles
i ells. Tant les interaccions com el temps d’estada amb la proposta són més llargs. Malgrat tot, les
accions segueixen sent les mateixes (mirar els minerals, agafar-los i deixar-los) i s’observa també
que la mida dels minerals de la proposta dificulta l’ús de les pinces per part dels infants que sovint
acabaven desistit i emprant les seves mans per agafar els minerals. FASE 3.2 – Intervenció: Per
tal d’enriquir les accions d’exploració dels minerals, es realitzen nous canvis a la proposta:
s’incorporen minerals més atractius i amb noves propietats (alguns minerals de brillantor metàl·lica,
altres transparents o translúcids o amb coloracions diverses i d’altres de diferents masses i
textures). També s’afegeix una capseta amb roques petites que permet que els infants les puguin
agafar millor amb les pinces. S’incorporen també unes capses de classificació de diversos colors,
formes, mides i materials per convidar

als infants a tenir diferents criteris de classificació i

s’incorporen diversos tipus de lupes o estris visuals (lupa-got, ull de mosca,...). S’afegeix finalment
algun mineral transformat industrialment (bola de paper d’alumini, guixos,...) per generar curiositat
als infants sobre la relació que tenen amb els minerals. També, en una zona adjacent, s’amplia la
proposta amb altres tipus d’espècimens com ara roques diverses (metamòrfiques, sedimentàries i
magmàtiques) així com minerals més grans col·locats sobre unes catifes rodones i amb unes
llanternes que es troben a l’abast per poder veure si brillen o són transparents/opacs al pas de la
llum. També s’introdueixen diverses fotografies de minerals, roques i diversos fenòmens o activitats
geològiques (volcans, mineria, estratificació, etc.). Damunt una altra taula es mostren uns sobres
amb material sedimentari divers (sorra de bosc, sorres de platja, llims, sauló, sal gruixuda i fina,
etc.) i unes capsetes de vímet on classificar o deixar els sobres juntament amb lupes per mirar el
material sedimentari de prop. En una tercera taula, es col·loca una bàscula de plàstic i espècimens
que es poden pesar. FASE 4.1 – Observació: Fruit de tots aquests nous canvis substancials
s’observa que els infants estan més temps en la nova àrea de geologia (ara aquesta àrea
s’anomena àrea de Geologia enlloc d’àrea de minerals). Noves observacions mostren que les
interaccions socials són constants i molt evidents i les accions dels infants molt més variades (ara
no només agafen i miren els minerals, ara realitzen diverses accions amb els nous estris com:
pesar, classificar, mostrar, omplir-buidar, il·luminar, comparar, etc. FASE 4.2 – Intervenció: Es fan
alguns canvis després d’observar que alguns elements encara generen distorsió o poc interès. Es
proven diversos llocs on situar les fotos sense que destorbin, es substitueixen les catifes rodones
petites per una catifa rectangular més gran que permeti seure als infants, es retiren els elements
fabricats industrialment (bola de paper d’alumini i guixos) de la taula de minerals perquè no
generen les interaccions esperades, es substitueix la bàscula de peu que els infants no saben
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emprar gaire bé, per una bàscula més tradicional i fàcil d’emprar i es cobreix les pedres que es
troben en una safata davant la bàscula amb sorra de platja perquè els infants les netegin amb un
bufador i uns pinzells especials abans de pesar-los. FASE 5.1 – Observació: Accions més
variades tenen lloc ara: netejar, equilibrar la balança, mirar i mostrar les imatges, emprar el bufador
per netejar la sorra o inclús per aspirar i transportar la sorra de lloc, endreçar, vessar o transportar,
etc. FASE 5.2 – Intervenció: Finalment, s’acaben eliminant les llanternes ja que els infants no
acaben d’entendre la seva relació amb els minerals i sovint se les enduen a l’espai de llum, i es
replanteja la proposta d’enterrar els minerals amb la sorra de platja perquè es considera que no es
troba el sentit ni la seva relació causal amb la Geologia.

4.3. Compactació de la proposta de geologia i observacions posteriors: nova
proposta global de geologia i darreres millores.
Realitzades aquestes observacions de manera progressiva i després d’efectuar els ajustos
corresponents, es decideix finalment dissenyar una proposta final més compacta donat que ara es
considera que hi ha un excés d’estímuls massa dispersos i no sempre coherents amb activitats
geològiques. A partir de les observacions obtingudes es descarten els elements que no acaben de
funcionar i es decideix també elaborar una proposta que promogui en els infants descobrir les
diverses propietats de les roques i minerals. Es procedeix doncs al plantejament d’una nova taula
de Geologia compacta on situar-hi les diverses propostes en els seus laterals, encarregant a un
fuster el seu disseny i creació a partir d’un seguit de recomanacions de l’equip investigador del
Lab0_6. La nova taula de Geologia consta de 5 propostes en els seus diversos laterals, tot partint
d’aquelles propostes que millor funcionen i incorporant d’altres que promoguin la indagació de les
propietats dels espècimens triats. Així, s’incorpora una taula de classificació modificable (amb
separadors que es poden posar i treure depenent dels interessos dels infants), amb una diversitat
de minerals (alguns de nous) i roques amb propietats físiques i visuals estimulants (colors, formes
dels cristalls, transparències, pes, formes, amb inclusions, ...); Un altre lateral de la taula conté
roques que es poden raspar amb llimes diferents per descobrir la duresa dels espècimens.
S’incorpora una lupa gran enganxada a la taula perquè els infants puguin veure bé els minerals,
s’afegeixen uns penjadors on posar els sobres amb els materials sedimentaris (sorres i llims,
material clàstic i sals diverses) i s’inclou una vitrina on posar aquells minerals que bé per ser massa
pesats, delicats o petits es considera que és millor posar fora de l’abast dels infants. Finalment, en
un altre dels laterals de la taula es col·loca una pissarra on els infants hi poden deixar les marques
dels minerals per veure també el color de la marca/rastre que deixa.
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Progressivament,

es van afinant alguns aspectes de la proposta com la introducció d’un plat

giratori al centre on posar-hi els minerals i roques, els penjadors amb els sobres plens de materials
sedimentaris es posen en la part superior de la taula perquè siguin més visibles pels infants i
s’incorpora una barrera baixa davant la proposta de les llimes per dificultar als infants que des
d’aquesta zona de llimes puguin agafar fàcilment altres minerals més valuosos. També es fa una
recerca de llibres infantils sobre minerals i s’incorporen a la zona propera a la proposta perquè els
infants els puguin consultar. Finalment, s’acaben substituint les llimes per uns raspalls durs que
també permeten raspar la superfície de les roques.

Taula rectangular amb plafó negre=proposta inicial (abans de la recerca-acció)

Plat circular i laterals desplegables=versió final (després de la recerca-acció)
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Actualment continuen les observacions efectuades sobre proposta de Geologia i es tenen plans
d’efectuar-hi millores a partir de noves observacions posteriors: per enriquir les accions de
d’observació, descoberta, comparació i classificació fetes pels infants es vol incorporar un cercle
cromàtic en el plat giratori perquè aquests es fixin més en els diversos colors dels minerals i
roques. En un dels laterals de la taula es vol incorporar un dinamòmetre o quelcom similar que
permeti (a mode de balança) comparar la massa dels diversos minerals. S’està també estudiant
com incorporar un cilindre amb aigua i sediments de diferents mides perquè els infants puguin
observar els processos de sedimentació que es donen quan es sacseja aquest contenidor i es
deixa reposar durant una estona.

5. CONCLUSIONS
Les observacions realitzades en la proposta al Lab0_6 i, a tall d’exemple, en la proposta de
minerals-Geologia, demostren que els infants tenen interès per la indagació, l’observació analítica i
l’experimentació si disposen d’un espai, uns materials i uns estris diversos triats amb criteri perquè
els puguin usar de manera oberta i multicausal. També s’ha observat que aportar diversitat d’estris
multiplica el nombre d’accions que els infants fan per descobrir les propietats dels materials que
investiguen. Els incentiva també a estar-hi més estona i de manera concentrada en la proposta. La
disposició espacial de la proposta també esdevé crítica a l’hora d’incentivar les interaccions socials
entre iguals per enriquir, compartir i intensificar les col·laboracions a l’hora d’investigar. La variació
del material també esdevé fonamental i es constata que la tria de materials amb propietats diverses
i atractives de manera que incentivin l’ús de diversos sentits (vista, tacte, oïda, etc.) genera
curiositat en els infants, noves possibilitats d’indagació i els permet efectuar més comparacions
útils (per exemple quan es trien espècimens o materials amb propietats clarament observables
com: diferent color, diferent grau d’opacitat, de masses diverses -com per exemple la pumita i la
pirita, etc., o de mides diferents com és el cas de les bosses amb material sedimentari). Malgrat tot,
esdevé primordial l’observació constant de les propostes per la seva posterior anàlisis i -si s’escaurevisió, per aconseguir que els infants investiguin intensament i tinguin un procés ric en
descobertes en les diverses propostes de ciència que es plantegen.
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LA QUÍMICA I EL MAR
Dr. Miquel Paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

1. INTRODUCCIÓ
Els mars i els oceans són grans extensions d´aigua salada que cobreixen unes dues terceres parts
del nostre planeta i constitueixen una de les matèries primeres més importants i com no més
econòmiques per a la gran indústria química. En aquest article es presentaran les aplicacions dels
productes derivats de l´aigua de mar i dels éssers marins en el comerç i en la la gran indústria
química

Composició de l´aigua de mar i salinitat dels mars i oceans
L´aigua de mar conté uns 70 dels elements químics coneguts però molts d´ells en traces i un 3,5%
(35g/L) de sals dissoltes, és a dir, la majoria en forma d´electròlits com a cations i anions. El
percentatge en els anions i cations més importants és:

ANIONS

CATIONS
1-

1+

Clorur (Cl ) 55,29%

Sodi ( Na ) 30,75%

2-

2+

Sulfat (SO4 ) 7,75%

Magnesi (Mg ) 3,70%
1-

2+

Hidrogencarbonat (HCO3 ) 0,41%

Calci (Ca ) 1,18%

1-

1+

Bromur (Br ) 0,19%

Potassi (K ) 1,14%

1-

2+

Fluorur (F ) 0,0037%
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Algunes propietats de l'aigua de mar:
3

La densitat de l´aigua de mar és al voltant de 1,027g/cm , i és variable en funció de la temperatura,
la pressió i la salinitat però aquestes variables afecten a partir del tercer decimal
La salinitat, percentatge de sòlids dissolts, es pot deduir a partir de dades de la conductivitat
eléctrica, de l´índex de refracció i de la concentració de clorurs. El seu valor oscil.la des del 4% del
mar Roig als 0,6% del golf de Botnia al mar Bàltic. Per a una salinitat del 3,5% el descens
crioscòpic és de 1,9ºC, és a dir, aquesta aigua congela a -1,9ºC.
Així mateix, l´aigua de mar és lleugerament alcalina, ja que el seu pH varia entre 7,5 i 8,4
La sal comuna i les salines
Les salines són terrenys plans de baixa profunditat a nivell del mar on es deixa evaporar aigua de
mar per deixar solament la sal i poder dessecar-la i recollir-la per a la seva venda. Són importants
les salines de Torrevieja i Santa Pola a Alacant i les de la Trinitat al Delta de L´Ebre.

De les salines s´obté un producte format majoritàriament per clorur de sodi (NaCl), encara que
també conté clorur de magnesi i bromur de potassi entre d´altres
El clor i l´hidròxid de sodi, fabricació i aplicacions
El clorur de sodi és el compost majoritari contingut dins l´aigua de mar, i a partir d´una dissolució de
clorur de sodi coneguda com salmorra, es pot fabricar el clor per un procés electrolític conegut com
a electròlisi clor-álcali ja que els productes de major importancia obtinguts en aquesta electròlisi
són el clor i l´hidròxid de sodi o sosa càustica que és un àlcali. En l´esmentada electròlisi tenen lloc
els següents procesos
1-

Cl2(g) + 2e

1+

→

ÀNODE (+)

2Cl (aq) →

CÀTODE(-)

2H (aq) + 2e

H2(g)
1+

1-

En la dissolució hi resten els ions sodi i els ions hidròxid (Na OH ) que no s´han descarregat en
el procés d´electròlisi, i que concentrant la dissolució apareixen com a hidròxid de sodi.L´hidrogen
que és un subproducte es pot utilizar com a combustible.
El clor té tres línies generals d´aplicacions com són.
a) Producció de compostos orgànics clorats com el clorometà, cloroetà, clorur de vinil, aquest
darrer és la base per a la producció del plàstic PVC. El policlorur de vinil és un plàstic fet de
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monòmers de clorur de vinil. La fabricació del PVC comença amb l’obtenció del clor, normalment
per electròlisi de la sal, i de l’etilè (CH2 = CH2), un derivat del petroli que s’obté en les refineries
petroquímiques. Al reaccionar el clor i l’etilè donen 1,2-dicloretà (DCE), del qual s’obté per piròlisi el
clorur de vinil (o VCM) que, per polimerització, es converteix en PVC. Un 70% de la producción de
clor s´utilitza per aquesta finalitat.
b) Com a blanquejant en les indústries de paper i textil, per a la desinfecció de l´aigua potable, de
piscines, així com pel tractament d´aigues residuals. Un 20% de la producción es dedica a aquesta
finalitat
c) En la producció de compostos inorgànics com el clorur d´hidrogen, l´hipoclorit de sodi (lleixiu, en
la figura), triclorur i pentaclorur de fòsfor…, dedicant-se un 10% de la producció a aquesta tasca

En relació a la sosa càustica (NaOH, figura), aquesta es utilitzada per fabricar sabó, paper,
explosius, pintures i derivats del petroli, així com en galvanoplàstia i com a dessembussador de
canonades.

El brom i el iode
1-

La major part del brom es troba a l´aigua de mar en forma de bromur (Br ),i s´obté per oxidació del
bromur de les salmorres amb clor un cop obtingut aquest en el procés clor-àlcali ja comentat

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

67

Col·legi de Químics de Catalunya

1-

1-

2Br (aq) + Cl2(g) → Br2(l) + 2Cl (aq)
El brom es utilitzat en la producció de fumigadors, agents ininflamables, productes per a la
depuració de les aigües, així com en la producción de colorants, desinfecants i insecticides. El
bromur de plata és un component actiu de les emulsions fotogràfiques i el bromur de potassi és un
excel·lent sedant.
En els Estats Units de nordamèrica s´utilitza per fabricar les bateries de brom /zenc, quan interesen
grans intensitats de corrent, però té el seriós inconvenient d´emprar brom lliure, producte aquest
d´una elevada toxicitat.
En relació al iode, aquest és l´halogen menys abundant, i s´obté a partir dels iodurs presents a
l´aigua de mar o dels iodats presents en el nitro de Xile. Quan s´obté dels iodurs, i de la mateixa
manera que el brom, s´obté de l´oxidació amb clor.

1-

1-

2I (aq) + Cl2(g) → I2(s) +2 Cl (aq)
En el cas de fabricar-lo a partir dels iodats aquests es redueixen a iodurs que a continuació es fan
reaccionar amb un excés de iodat
1-

1-

IO3 (aq) + 5 I (aq)+ 6H

1+

(aq) →

3 I2 (aq) + 3 H2O(l)

En llocs on hi ha poca aportació de iode en la dieta, es recomana consumir sal iodada, és a dir, sal
comuna a la qual s´hi afegeix iodur de potassi.
La tintura de iode, líquid vermellós és un excel·lent desinfectant; es tracta d´una dissolució de iode i
iodur de potassi en alcohol etílic o en una mescla d´alcohol etílic i aigua
S´utilitza en les làmpades de filament de tungsté o volframi per allargar la vida útil de la lampada
El triiodur de nitrogen (NI3) és un potent explosiu, massa inestable per a la seva comercialitzaci,
però que es pot fabricar fàcilment de forma casolana en petites quantitats.
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Desalinització, aigua potable i aigua pura
Però sens cap mena de dubte el principal producte que es pot obtenir de l´aigua de mar, és aigua
potable, sobretot en períodes de carencia d´aigua dolça i, a partir d´aquesta, es pot fabricar aigua
pura per destil·lació o desionització.
Per a obtenir aigua potable a partir de l´aigua de mar es pot recorrer al procés d´osmosi inversa.
Aquest procés utilitza una membrana semipermeable per eliminar sòlids dissolts, materia col·loidal i
microorganismes; per aconseguir-ho l´aigua es sotmesa a pressió per forçar-la a anar en contra del
procés espontani que seria d´aigua dolça a aigua salada, per aconseguir que el procés sigui
d´aigua salada a aigua dolça a través de la membrana. El procés pot eliminar entre 95-99% de
sòlids dissolts i el 99% dels bacteris proporcionant un aigua força pura
Algues i esponges
A més dels productes obtinguts de l´aigua de mar, el mar subministra una gran varietat de
substàncies químiques, i en aquest sentit les algues i les esponges són uns excel.lents recursos
naturals.

Les algues tenen tres línies principals d´aplicacions, com són
a) Per la producció de biocombustibles com ara el bioetanol, biobutanol i biodiesel
b) En productes per a tractaments cosmètics
c) En alimentació
S´ha comprovat així mateix que les esponges generen substàncies per causar la mort cel·lular dels
seus competidors. Així, s´intenta estudiar alguna d´aquestes substàncies com ara la batejada com
eribulin per lluitar contra el càncer de mama segons informa l´American Society of Oncology, però
la recerca es molt costosa ja que es tracta de molècules complexes difícils d´aillar i de sintetitzar
artificialment. Un superantibiòtic aïllat de les esponges s´ha utilitzat per combatre el fong
Cryptococus Neoformans causant de la mort de més d´un milió de persones.
L´avanç de les tècniques d´aïllament i anàlisi permetrà en un futur no massa llunyà disposar
d´aquestes substàncies en quantitats suficients per combatre malaties com les esmentades i
d´altres. Cal esmentar també que en els darrers anys, i gràcies a l´ingeni d´alguns emprenedors
que s´ha comercialitzat aigua de mar envasada per aplicacions culinàries.
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PROPOSTA DE GAMIFICACIÓ PER A L’APRENENTATGE DE LA
TAULA PERIÒDICA
Daniel Martínez Caballé1, Cristina Rubio Pascual i Silvia Rubio Pascual
1

Col·legi de Químics de Catalunya

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

Resum
La combinació de l’ús d’eines TIC’s (Tecnologies de la Informació i Comunicació) amb processos
de gamificació, pot ésser un bon recurs a emprar a l’aula per tal d’apropar d’una manera atractiva
la Química i en concret l’estudi de la taula periòdica, als alumnes de secundària i/o batxillerat.
L’aplicació L’Element Misteriós, permet a l’usuari/a deduir quin és l’element químic que s’amaga a
l’aplicació, a partir de la formulació de preguntes sobre les seves propietats o les seves aplicacions
i la posterior eliminació d’aquells elements que no s’ajusten a les respostes obtingudes.
Paraules clau: Apps, Taula Periòdica, Gamificació, Docència
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Abstract
The combination of the use of ICTs (Information and Communication Technologies) with
gamification processes, can be a good resource to use in the classroom with the aim of bringing
Chemistry closer, and in particular the study of the periodic table, to the compulsory secondary
education and high school level students in an attractive way. The application The Mysterious
Element, allows the user to deduce what is the chemical element that hides in the application, from
the formulation of questions about its properties or its applications and the subsequent elimination
of those elements that do not fit to the answers obtained.
Keywords: Apps, Periodic Table, Gamification, Teaching

1. INTRODUCCIÓ
L’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l’any 2019 com l’any Internacional de la
Taula Periòdica, essent el curs d’enguany una bona oportunitat per treballar de manera especial
uns continguts que en ocasions, poden resultar difícils de presentar d’una manera atractiva per als
alumnes de secundària i/o batxillerat.
Pensem que el poder atractiu que tenen les TIC (Tecnologies d’Informació i Comunicació) sobre
joves i adolescents, combinat amb la gamificació pot ésser una bona eina per aconseguir apropar a
l’alumnat al món de la química i concretament, a l’estudi de la taula periòdica.
Existeixen en el mercat nombroses aplicacions per a mòbils i tauletes relacionades amb la química
i la taula periòdica [1] tot i que de vegades no s’acaben d’ajustar a allò que els i les docents
necessiten aplicar a l’aula.
Per aquest motiu, i des de 2017 s’està treballant en el disseny i desenvolupament d’una app
(acrònim de la paraula applications) anomenada L’Element Misteriós, la qual permet treballar les
propietats i aplicacions d’alguns dels elements químics de la taula periòdica a través d’una sèrie de
preguntes i respostes.

2. DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
L’Element Misteriós és una aplicació dissenyada amb l’entorn de programació de software App
Inventor per a dispositius mòbils o tauletes amb sistema operatiu Android, que va ser presentada
en una primera versió monojugador al Hands on Science 2018 [2] i que té com a principals
destinataris l’alumnat de secundària i/o batxillerat.
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L’objectiu de l’aplicació és que l’alumne/a deduexi quin és l’element químic (anomenat element
misteriós) que s’amaga a l’aplicació, a partir de la formulació de preguntes sobre les seves
propietats o aplicacions. A mida que es van obtenint les respostes, l’alumne/a ha d’anar descartant
elements de manera que al final en resti un, el qual, si s’ha realitzat correctament el procés,
coincidirà amb l’element misteriós.
A la Fig.1 es mostra la interfície de l’aplicació on es poden observar les diferents àrees i elements
per dur a terme el procés:

Fig. 1 Interfície de l’aplicació

Aquest procés de descoberta de l’element mitjançant preguntes està subjecte a algunes
restriccions. Així, per exemple, l’alumne/a només pot realitzar un màxim de vuit preguntes i la
pregunta d’aplicacions de l’element només està activa a partir que l’alumne/a hagi realitzat la
primera pregunta.
Les preguntes que l’usuari/a pot realitzar no són formulades obertament sinó que l’alumne/a ha de
triar quina vol formular d’un total de divuit possibilitats. A la taula 1 es mostren totes les preguntes
que es poden formular a l’aplicació:
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Taula 1. Preguntes disponibles a l’aplicació
P1

És un metall?

P10

Pertany al grup 15?

P2

És un no metall?

P11

Pertany al grup 16?

P3

És un metall de transició?

P12

Pertany al grup 17?

P4

És un metal·loide?

P13

És un gas noble?

P5

És un element de post transició?

P14

És un sòlid?

P6

Pertany al grup 1?

P15

És un líquid?

P7

Pertany al grup 2?

P16

És un gas?

P8

Pertany al grup 13?

P17

Té diferents nombres d’oxidació?

P9

Pertany al grup 14?

P18

Aplicacions

Donat que existeixen limitacions d’espai, l’aplicació només permet treballar alguns dels elements
químics que considerem importants.
En aquest cas, s’ha considerat adient triar els elements que es mostren a la taula 2 (els elements
marcats en negreta, níquel, crom, manganès i platí, només són visibles si l’alumne/a tria l’opció de
batxillerat):
Tal i com es pot observar a la taula 2, no s’han inclós lantànids ni actínids i s’ha intentat triar
elements que poguessin resultar més propers als alumnes.
No obstant, en cas que fos necessari, es poden canviar els elements de joc només substituint les
dades de la taula font a partir de la qual es nodreix l’aplicació.
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Taula 2. Elements triats per a l’aplicació

Grup 1

H

Li

Na

K

Grup 2

Ca

Mg

Ra

Grup 13

B

Al

Ga

Grup 14

C

Si

Sn

Grup 15

N

P

As

Grup 16

O

S

Se

Grup 17

F

Cl

I

Grup 18

He

Ne

Ar

Au

Ag

Hg

Cu

Fe

Ni

Cr

Mn

Pb

Po

Elements de transició
Pt

A la Fig.2 és mostra un exemple de procés d’eliminació el qual pot ésser més curt o més llarg en
funció de l’element que s’hagi de descobrir:
Si l’alumne/a esbrina quin és l’element ocult, l’aplicació dona l’opció d’accedir a una pàgina web on
es pot ampliar la informació sobre aquest element. En cas contrari, l’aplicació mostra el nom de
l’element amagat.
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Fig. 2 Seqüència d’eliminació
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3. CONCLUSIONS

El procés de disseny i desenvolupament d’una aplicació comporta dedicar un temps considerable i
a vegades pot resultar difícil de compaginar amb l’activitat docent del dia a dia. Per aquest motiu,
considerem que aquest procés pot ésser un bon exercici per a ser realitzat pels alumnes a classe
de Tecnologia, de manera que el resultat pugui ser emprat per companys d’altres nivells educatius.
A més a més, el procés deductiu que es segueix al fer ús de l’aplicació, aquesta permet que amb la
modificació dels continguts, es pugui emprar per treballar continguts d’altres matèries i no només
per a l’ensenyament de la química, aportant al projecte un caràcter multidisciplinar.
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Resumen
Aparentemente, la cuenta atrás ha comenzado. Tener coche privado es una cuestión cultural, pero
a pesar de ello, el motor de combustión desaparecerá. Actualmente, están llegando al mercado
alternativas eco como los vehículos movidos por combustibles de gas, o los híbridos-eléctricos,
pero la situación genera más preguntas que respuestas. La primera de ellas es ¿por qué? El
cambio climático parecería ser la razón, pero el transporte privado supone solamente un pequeño
porcentaje de las emisiones de dióxido de carbono (CO 2) mundial. La respuesta es la
contaminación y su efecto en la salud pública, que supone más de 30.000 muertes prematuras
cada año. Dicha contaminación se explica a causa de las reacciones químicas que se dan en el
motor de combustión, particularmente en el de diésel. No obstante, las regulaciones europeas
aseguran que los nuevos vehículos son seguros. El presente artículo ofrece un análisis del estado
actual de la situación, partiendo de la base científica y pasando por todas las alternativas actuales.
Así mismo, quedarán claras las razones por las que hemos llegado a donde estamos, así como
qué podemos esperar a corto, medio y largo plazo.
Palabras clave: transporte privado, combustibles, diésel, contaminación, NO x, electrificación.
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Abstract
Apparently, the countdown has started. Having a private car has been a cultural feature, but, even
though, the combustion engine will disappear. Nowadays, the market is starting to offer more ecofriendly alternatives like vehicles moved by gas, or the hybrids. However, the new situation
generates more questions than answers, being the first one: why? Climate change would seem to
be the reason, but private transport is responsible of a few percentages of the global carbon dioxide
(CO2) emissions. The answer is pollution and its effect in public health, representing more than
30,000 early deaths every year. The pollution is caused by the chemical reactions in the
combustion engine, particularly the diesel. Nevertheless, European laws ensure that the new
vehicles are safe. This article offers an analysis of the current state of the situation, as well as the
scientific ground and the current alternatives. In the end, it will show the reasons why we are here,
and what we can expect in the short, mid and long term.
Keywords: private transport, fuels, diesel, pollution, NO x, electrification.

1. PANORAMA DEL TRANSPORTE PRIVADO
Como sociedad vemos el coche como un derecho, ya sea para ir al trabajo cada día o al pueblo
dos veces al mes. Sin embargo, recientemente se ha empezado a despertar una conciencia
medioambiental y política que ha desencadenado las primeras prohibiciones a la circulación en
grandes ciudades como Barcelona o Madrid. La guinda del pastel ha sido el anuncio que se
prohibirán los motores de combustión a partir del 2040 y que no se permitirá ni la circulación de los
híbridos a partir del 2050 [1] en todo el Estado. Esto, previsiblemente, forzará un cambio del
parque automovilístico exclusivamente hacia vehículos de motor eléctrico en las próximas décadas,
un nuevo paradigma que nos afecta a todos.

Figura 1. Motor de combustión
interna.
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Hasta ahora, la pregunta más importante que surgía cuando se adquiría un coche era: ¿diésel o
gasolina? Muchos optaban por el diésel por su menor consumo. Otros preferían la gasolina por el
menor coste de adquisición. En cualquier caso, nadie se preocupaba de sus emisiones. En los
últimos años, los diéseles han sido objeto de las restricciones más severas, a pesar de consumir y
emitir menos. Pero si realmente contaminaran menos, ¿por qué se penalizan más? La realidad es
que existen diferentes tipos de contaminación, en función de las diferentes propiedades químicas
de ambos combustibles y sus motorizaciones (Fig. 1).

2. COMBUSTIBLES Y CAMBIO CLIMÁTICO
El petróleo crudo se refina en las plantas petroquímicas mediante un proceso semejante a la
destilación. La gran variedad de hidrocarburos se separa en diferentes fases según su densidad
(Fig. 2). Por un lado, los gases suben a la capa más alta. A continuación, se encuentran las fases
líquidas, la más ligera de las cuales es la gasolina, que está formada, principalmente, por alcanos
como el octano y el nonano. El diésel contiene alcanos más pesados, cicloalcanos y otros
hidrocarburos aromáticos, los cuales hacen que sea un líquido más denso y con mayor capacidad
energética.

Figura 2. Destilación
fraccionaria del petróleo crudo,
que se separa en fases.
La gasolina reacciona más fácilmente con el oxígeno, pero solamente en una mezcla perfecta. Por
cada gramo de gasolina se inyectan 14,7 g de aire formando una mezcla estequiométrica. En el
motor se detona con una chispa eléctrica de la bujía, que provoca una rapidísima combustión de
los hidrocarburos. Entonces, la gasolina explota y transforma la energía química en energía
cinética. Por otro lado, el diésel es menos reactivo. La combustión de sus hidrocarburos no
empieza por una chispa (no detona), sino por efecto de la presión, que requiere ser entre 15 y 20
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veces la atmosférica (en los motores de gasolina típicamente se llega a alcanzar entre 8 y 11 veces
esta presión). En los dos casos sucede la reacción química siguiente:

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜(𝑙) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2 𝑂(𝑔)

∆𝐻° < 0

(1)

Como genera la combustión por presión, el motor diésel puede funcionar en exceso de aire, lo que
implica gastar menos combustible y emitir menos dióxido de carbono (CO 2). Como el CO2 es uno
de los principales gases de efecto invernadero, podemos decir rotundamente que quemar diésel es
menos nocivo desde el punto de vista climático que quemar gasolina. ¿Tienen sentido, entonces,
las prohibiciones? Desgraciadamente sí, dado que esto únicamente es una parte de la historia.

3. TIPOS DE CONTAMINACIÓN Y SALUD PÚBLICA
Si el problema del cambio climático fuera responsabilidad única del transporte, entonces prohibir el
diésel sería una solución eficaz, siempre y cuando también se prohibiera la gasolina, que emite
más CO2. Desgraciadamente, el transporte solamente es responsable del 14 % de las emisiones
mundiales de este gas [2], y en este porcentaje también se incluye la aviación, el transporte
marítimo y el transporte pesado por carretera (camiones y otros). Las prohibiciones del diésel van
más allá del cambio climático. Son debidas a un problema de salud pública. En 2017, la
contaminación causó más de 30.000 muertes en España [3], cifra que contrasta con los solamente
1.800 fallecidos en accidentes de tráfico [4]. En este caso, los vehículos movidos por diésel sí
tienen una gran responsabilidad.

El CO2 es un gas biológicamente inocuo, es un producto del metabolismo animal y lo expulsamos
con cada espiración. Únicamente se considera contaminante porque contribuye al efecto
invernadero. La reacción 1 es la que predomina en los motores de combustión interna, pero no es
la única. El aire es una mezcla de gases, entre los cuales abundan el nitrógeno (N 2) y el oxígeno
(O2) alrededor del 80 % y el 20 %, respectivamente. Entonces, cuando sometemos el aire a altas
presiones y temperaturas tiene lugar la reacción 2.

𝑁2
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Los óxidos de nitrógeno (NxOy), popularmente conocidos como NO x, se generan en grandes
cantidades en los motores diésel, dada la alta compresión a la que llega el aire, y en menor medida
en los motores de gasolina. Son responsables de la nube marrón sobre las ciudades, favorecen las
lluvias ácidas y reaccionan con moléculas orgánicas, que los hacen tóxicos. Por otro lado, el óxido
nítrico (NO, uno de los NOx) es generado por las células neurales y tiene funciones biológicas de
señalización en el cerebro. No es descabellado suponer que la inhalación de este tipo de gases
podría tener efectos perjudiciales a nivel neurobiológico, de los cuales todavía no somos
conscientes.
Además de los productos de la reacción 2, durante la combustión del diésel se generan también
partículas y micropartículas (PM2.5 y otras, conocidas como hollín). Estas, al ser respiradas,
tienden a quedar atrapadas en los bronquios, con el peligro que supone el hecho de que son
cancerígenas y provocan disfunciones respiratorias. Las micropartículas generadas por la
combustión del diésel son fruto de un refinamiento imperfecto del petróleo crudo y no se generan
usando biodiésel, que tiene una combustión mucho más limpia. No obstante, la generación de NOx
continúa produciéndose a pesar de cambiar el combustible.
¿Qué sucede con los coches diésel nuevos? Sorprendentemente, ahora que las prohibiciones se
intensifican, los diéseles nuevos ya no son (tan) peligrosos. En Europa se aplican normativas
anticontaminación (actualmente Euro-6) en la construcción de vehículos nuevos, que fuerza
progresivamente a los fabricantes a montar sistemas de escape más sofisticados. Los escapes
actuales capturan una gran cantidad de las micropartículas y reducen la emisión de gases NOx a
niveles equiparables al vehículo de gasolina. El problema real de contaminación reside en los
coches diésel previos a esta norma (anteriores a 2014), y, cuanto más antiguos, peor. Las nuevas
tendencias de ventas están favoreciendo el motor de gasolina, que ya no es mejor que el de diésel
en lo que respecta a salud pública, y además es peor para el cambio climático… Pero las ironías
de la política y las tendencias sociales se escapan del análisis de este artículo.

4. ALTERNATIVAS A LOS COMBUSTIBLES CONVENCIONALES
4.1 Ligadas a hidrocarburos
Dejando de lado el biodiésel, que no ha llegado nunca a consolidarse como opción real,
actualmente se están popularizando los vehículos a gas y los híbridos-eléctricos (que también son
movidos por gasolina o, minoritariamente, por diésel). Todos ellos emiten CO 2 y serían prohibidos

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

83

Col·legi de Químics de Catalunya

por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética [1], si se llega a aprobar tal y como se ha
anunciado.
Así pues, las alternativas de gas son básicamente dos: el gas natural comprimido (GNC); o el gas
licuado del petróleo (GLP). El gas natural es menos frecuente en la zona euro, pero es un
combustible muy apreciado en países como Argentina. Está formado por metano (CH 4) y bien
puede extraerse de yacimientos, bien producirse sintéticamente. Su principal limitación es que
requiere ser almacenado a altas presiones (~200 atm), hecho que encarece su instalación. En
cambio, tiene la combustión más limpia posible, pues se tratar de la molécula orgánica más
pequeña con un único átomo de carbono (CH4). Por otro lado, el GLP es una mezcla de propano y
butano que proviene directamente de las reservas petrolíferas (Fig. 2). Tiene una instalación más
económica (se almacena a ~10 atm) y ya es muy popular en algunos países de la Unión Europea.
Los dos sistemas funcionan con motores de gasolina y son completamente bi-fuel, es decir, que
pueden funcionar bien con el gas correspondiente, bien con gasolina. Además, en ambos casos,
son considerados como vehículos eco y están promovidos desde Europa (con precios protegidos).
La razón es que, como se trata de moléculas de uno a pocos átomos de carbono, la combustión
tiene un mayor rendimiento, logra menores temperaturas y también genera menos subproductos.
Globalmente, consiguen unas emisiones inferiores a los motores diésel. Si todo el mundo usara
estos combustibles en ciudad automáticamente se detendrían los episodios de alta contaminación.
Los híbridos-eléctricos suelen ser vehículos de gasolina a los que se acopla un motor eléctrico y
una pequeña batería, que se usa sobre todo para mover el coche a bajas velocidades y para
almacenar la energía regenerada en las frenadas. Mientras se mueven en modo eléctrico no
emiten CO2, pero cuando la batería está agotada o con poca carga, este tipo de vehículos no es
diferente a uno de gasolina. Por eso es importante adaptar el estilo de conducción, para potenciar
la autonomía de la batería, haciendo frenadas progresivas para regenerar el máximo de energía y
cargando las baterías cuando el vehículo es enchufable.

4.2 Sin emisiones
Solamente existe un motor que no tenga ningún tipo de emisión asociada: el motor eléctrico. Este
puede ser alimentado directamente por la energía de una batería o bien por una pila de
combustible. En ambos casos la energía química se transforma en energía eléctrica, que llega al
motor mediante un circuito eléctrico.
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4.2.1 Movidos por batería
El motor eléctrico es extremadamente simple en comparación con el de combustión interna, y la
única razón por la cual no se ha llegado a consolidar es que no se han conseguido desarrollar
baterías lo suficientemente buenas en términos de precio, autonomía y velocidad de carga. En este
sentido, la química e ingeniería de materiales tendrán mucho que decir en los próximos años. La
tecnología del litio, actualmente usado en las baterías, parecería haberse llevado ya al límite de
sus capacidades, pero este no es el único material con el que se pueden fabricar baterías. En los
últimos años se ha empezado a hablar de baterías de estado sólido y de grafeno, que ofrecerían
alternativas con mayor densidad energética y, por lo tanto, más autonomía. El grafeno es un
material formado por átomos de carbono y sería una opción particularmente interesante. Si algún
día llegara a fabricarse masivamente quizás se abriría la puerta a fijar parte del carbono
atmosférico que los humanos hemos ido emitiendo masivamente desde la revolución industrial.

4.2.2 Movidos por pila de combustible
La alternativa a las baterías es la pila de combustible, que usa hidrógeno (H2) como combustible y
solamente emite agua (H2O), según la reacción 3.

1
𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝐻2 𝑂(𝑙)
2

∆𝐻° < 0

(3)

Los vehículos que montan una pila de combustible son conocidos como vehículos de hidrógeno.
Disponen de un depósito para este gas y lo hacen reaccionar con el oxígeno del aire. Esto permite
un repostaje rápido, puesto que simplemente hay que llenar de nuevo el depósito para continuar la
marcha. La autonomía, a pesar de verse reducida con respecto a los combustibles fósiles, es
superior a la de cualquier batería de las existentes actualmente.
Si os preguntáis la razón por la cual no se habla tanto del vehículo de hidrógeno, os sorprenderá
saber que se trata de un doble problema de infraestructura. En primer lugar, las estaciones de
suministro de hidrógeno son mínimas (en Japón, por ejemplo, se está poniendo remedio a este
problema con una fuerte inversión pública). En segundo lugar, existe el problema de la procedencia
del hidrógeno. A diferencia de los combustibles fósiles, en el caso del hidrógeno no se encuentran
depósitos naturales. Este se puede generar a partir de gas natural, pero, en este sentido, sería
más eficiente usar el gas natural directamente como combustible (GNC, comentado previamente).
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Para que la opción sea viable, el hidrogeno tendría que generarse sintéticamente a partir de la
electrólisis del agua (reacción 4), proceso que requeriría energía y una infraestructura industrial
asociada a plantas de energía renovable.

1
𝐻2 𝑂(𝑙) → 𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
2

∆𝐻° > 0

(4)

5. PERSPECTIVAS
Desde el punto de vista social, el transporte privado parecería hacernos responsables del cambio
climático, pero está lejos de ser la causa principal. De lo que ciertamente es responsable es de la
pésima calidad del aire que respiramos en las ciudades, debido a la generación de micropartículas
y gases NOx. Aparentemente, la nueva ley de medio ambiente prohibirá los vehículos de
combustión interna a 20 o 30 años vista, y esto ya nos empuja a un cambio de paradigma. En
respuesta a ello, las marcas ya han dado sus primeros pasos, pero muchos de los vehículos del
presente y futuro inmediato todavía son, y serán, movidos por la combustión de hidrocarburos. Las
leyes anticontaminación europeas (a partir de la Euro-6) garantizan que los nuevos vehículos de
combustión interna generen muchas menos emisiones que sus predecesores, pero todo vehículo
diésel anterior a 2014 contribuye a tener un aire realmente perjudicial para la salud —y cuanto más
antiguo, peor.
El transporte privado 100 % sostenible es aquel que no tiene ninguna emisión contaminante
asociada, y esto deja al vehículo con motor eléctrico como única alternativa de futuro a largo plazo.
En esta dirección tenemos los ya conocidos vehículos de batería y los de hidrógeno. Aun así, la
tecnología es incipiente y no hay que tener prisa. Hoy en día, no tendría sentido que el gobierno
diera ayudas económicas al vehículo eléctrico. El primer paso estatal debería ser invertir,
tanto como sea necesario, en la construcción de una infraestructura robusta de energías
renovables, puesto que no tendría sentido cargar las baterías o generar hidrógeno a partir del
petróleo. Esta estrategia, que ya se ha iniciado, todavía requerirá de varios años para consolidarse.
En paralelo, el segundo paso debería ser favorecer el montaje de puntos de carga o repostaje de
hidrógeno. Esto permitiría el crecimiento progresivo del número de usuarios. Finalmente, y sólo tras
contar con una buena infraestructura estatal, llegaría el momento de solicitar ayudas para sustituir
todos los vehículos de combustión por los eléctricos.
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A fecha de 2019, lo que tenemos que hacer todos nosotros es empezar a tomar conciencia de que
el transporte privado tal y como lo conocemos va a cambiar. No se pretende que nadie sustituya su
vehículo de manera precipitada. A décadas vista, todo el mundo tiene tiempo de acabar el ciclo de
vida útil de su vehículo y hacer un planteamiento más ecológico para la próxima adquisición. De
cara a esta futura renovación, todavía hay margen para comprarse un vehículo nuevo de
combustión interna y aprovechar completamente su ciclo de vida útil. Dentro de las posibles
alternativas más o menos ecológicas, el gas (GNC o GLP) y los híbridos están pisando fuerte, a la
vez que abaratan el coste del kilómetro. A largo plazo, el vehículo eléctrico bajará de precio y
contará con una mejor infraestructura que lo hará viable para todos los bolsillos. Llegar a ello antes
o después dependerá, entre otros factores, de los avances que nos aporten la química y la
ingeniería.
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EL PAPER DELS CODIS QR A LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
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Resum
La manera en com la informació arriba a les persones és un factor molt important que influeix en
l’aprenentatge i la difusió dels coneixements, pròpiament. Així, gràcies a Internet, que és la porta a
la base de dades més gran de la societat, no només tenim accés a la informació, sinó que tenim
diferents eines per donar-la a conèixer de formes que siguin atractives. Els codis QR són un
exemple de les moltes eines de les quals disposem i són de gran utilitat per la divulgació en ciència
d’una forma interactiva, fàcil, ràpida i dinàmica.
Paraules clau: codis QR, divulgació científica, noves tecnologies.

THE ROLE OF QR CODES IN SCIENTIFIC DIVULGATION
Víctor Jiménez Martínez, Nil Salvat Rovira, Pau Clavell Revelles, Marc Canela
Grimau
Biochemistry students at the University of Barcelona
victorprat1905@gmail.com, nilsalvat@gmail.com, pauclavellrevelles@gmail.com,
mcanelag99@gmail.com

Abstract
The way information reaches people is quite an important factor that influences both the learning
and diffusion of knowledge itself. In that way, due to Internet, the big door to all society's data, not
only we do possess access to this information but also a wide range of tools to introduce it
attractively. QR codes are an example of these instruments and they are extremely useful to divulge
science easily, quickly, interactively and dynamically.
Keywords: QR codes, scientific popularization, new technologies.
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1. INTRODUCCIÓ
Avui en dia, gràcies a la globalització i, sobretot, a les noves tecnologies, tothom té al seu abast
una infinitat d’informació a la qual es pot accedir d’una forma molt variada. La xarxa d’internet
suposa la principal font de dades que una persona normal i corrent fa servir diàriament. Tot i això,
el fet de tenir a la nostra disposició aquesta combinació d’eines i informació que la tecnologia ens
facilita, no serveix de res si no en sabem fer un bon ús. És per això que el paper dels docents és
clau per garantir el màxim aprofitament d’aquests estris; i no només això, sinó que, actualment
també tenim més possibilitats de fer l’aprenentatge més dinàmic i interessant.
Així, s’obren moltes portes per aproximar qualsevol mena de tema a qualsevol classe de públic,
sent molt útil en un àmbit acadèmic infantil o juvenil, on és important transmetre un temari i una
informació determinada als infants i joves, a més a més de proporcionar les eines perquè ells i elles
mateixes aprenguin a buscar la informació i seleccionar-la aplicant un esperit crític i així creant una
motivació en aquestes accions.
La combinació de la tecnologia, la matèria i l’actualitat dels fets és el factor clau per impulsar la
curiositat i difondre conceptes en tots els àmbits de coneixement científic, que podrà ser aprofitat
en major o menor mesura per aquelles persones del sistema educatiu per fer de l’aprenentatge una
aventura més entretinguda i apassionant per l’alumnat.

2. MÈTODES DE DIVULGACIÓ
Com s’ha comentat anteriorment, el coneixement es presenta de moltes formes. La creació de
material multimèdia, com vídeos i documentals on s’expliquen conceptes, ha estat durant molt de
temps el modus operandi per excel·lència per introduir noves tecnologies a les aules davant dels
llibres habituals que, tot i ser mètodes més tradicionals, creiem que no s’haurien de deixar de
banda. A la plataforma YouTube podem trobar una gran varietat de creadors de contingut dedicats
a la divulgació en ciència (i en altres disciplines!) que produeixen un material audiovisual no
només atractiu visualment, sinó entenedor, ajudant a eliminar el prejudici de la ciència com un
àmbit “difícil i feixuc” que qualsevol persona pot tenir. Alguns exemples de canals que transmeten
continguts de manera entenedora en castellà són Quantum Fracture (física) [1], Jaime Altozano
(música) [2], Derivando (matemàtiques) [3], deborahciencia (química) [4] i Date un Voltio (física) [5],
entre molts altres.
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Actualment és molt comú trobar-se amb sèries, pel·lícules, llibres, còmics i en general a la indústria
de l’entreteniment, històries i personatges que presenten i, fins i tot, tracten i introdueixen
conceptes científics. Tant en els casos on s’utilitzen bones referències professionals, conceptes
reals utilitzats incorrectament o fonaments científics d’anys enrere, tot plegat suposa un gran punt
de suport pels docents, sigui per criticar els continguts o fer-los servir com a exemple. El fet que a
la cultura popular apareguin conceptes científics és ja un factor important per crear un interès o
per fer que la gent es qüestioni les ficcions presentades. És important aprofitar bé aquesta
popularització per captar una atenció real en la ciència. És a dir, podem aprofitar la ciència-ficció
per explicar d’una forma diferent la ciència real en què aquesta es basa, ja sigui per explicar la
ciència que podria haver-hi darrere de la ficció o per corregir conceptes erronis que apareixen i que
podrien donar una idea equivocada. Un exemple podria ser com a partir d’una franquícia fictícia
mundialment coneguda com a Pokémon [6] es pot fer servir per explicar conceptes de biologia o
bioquímica, cosa que pot semblar impactant i cridar l’atenció per impulsar la curiositat d’alumnes
amants de la saga i les diferents criatures.
És important també saber aprofitar les tendències per introduir la ciència a un àmbit quotidià.
D’aquesta manera, i des de fa ja anys, a les xarxes socials es popularitzen els memes, que és
bàsicament una manifestació cultural o d’una idea difosa a Internet que pot prendre la forma
d’imatges, vídeos o etiquetes, que tenen connotacions de tota mena (normalment en forma
d’humor) i que han establert una nova forma de comunicació i difusió de conceptes. Sabent això,
és fàcil arribar a la conclusió que podem divulgar ciència d’una forma conceptual i senzilla a
través d’aquestes eines, que poden ser tan senzilles com una senzilla fotografia.
Per últim, com a eina de divulgació i sent la que s’ha tractat durant la confecció d’aquest article,
presentem els codis QR, una eina altament útil i eficaç en un entorn on és fàcil tenir un dispositiu
mòbil intel·ligent a mà per llegir el codi. A més a més, són una eina amb gran versatilitat per la
neutralitat de la seva presentació, ja que poden redirigir a qualsevol mena de continguts.

3. CODIS QR
Els codis QR (QR code, Quick Response Code) són una eina establerta per la indústria
automobilística japonesa Denso Wave l’any 1994 com a mètode d’identificació dels seus vehicles
de manera ràpida i efectiva [7]. A la Figura 1 (Fig.1) tenim un exemple de codi QR que porta a la
revista de divulgació BQ Club.
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Figura 1. Codi QR estàndard vinculat a la revista del BQ Club

La seva morfologia consisteix en una doble matriu de barres en forma de quadrat codificada amb
diferents punts negres o blancs que es poden codificar per quatre vies diferents: numèricament,
alfanumèricament, per bits/bytes o per kanjis (sistema de caràcters xinesos utilitzats en l’escriptura
japonesa).

3.1 Com preparar un codi QR?
Preparar codis QR és ràpid i fàcil. Només cal començar a navegar per Internet per comprovar la
gran quantitat de pàgines web que ofereixen aquest servei. Per aquest motiu, nosaltres volem
proposar una guia pràctica de com crear-ne un:
1. Cal copiar l'adreça de la pàgina web que volem enllaçar en el nostre codi QR.
2. Anem a l'adreça següent (o bé, accedim a qualsevol altre lloc web de generadors de codis
QR): https://www.qr-code-generator.com
3. Introduïm l'adreça que hem copiat. A la zona inferior dreta podem seleccionar un logotip
per incloure dins del codi QR. Tenim un exemple a la Fig.2.
4. Només cal descarregar el codi que hem creat!
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Figura 2. Codi QR modificat amb una imatge central de l’àtom d’hidrogen i color verd vinculat a un lloc web amb
informació sobre l’hidrogen.

4. LA TAULA PERIÒDICA
La taula periòdica és un dels primers conceptes que s’ensenyen avui en dia a les aules de
química. La seva importància per una banda, és històrica per haver aparegut fa 150 anys i haver
anat evolucionant des de llavors, adaptant-se a l’avenç del coneixement, continuant avui sent
subjecta a canvis; i per una altra banda, per ser l’eina que ens dóna una informació variada,
compacta i directa de tots els elements que formen l’univers, així com de les seves propietats.
Amb motiu del seu 150è aniversari el pròxim 2019, des que Dmitri Mendeleiev proposà l’any 1869
el primer sistema periòdic, hem volgut aplicar una de les moltes eines disponibles per tal de crear
un sistema per apropar i introduir la química dels elements d’una manera dinàmica amb l’ús de les
noves tecnologies.

4.1 Estem envoltats d’elements químics
Com ja sabem, tota la matèria que ens envolta està formada per una gran varietat de substàncies
químiques, algunes més conegudes que d’altres. Tot i això, moltes vegades no som conscients de
què ens envolta realment. És per aquest motiu que hem plantejat aquest projecte amb doble
vessant. Per una banda, volem fer divulgació dels elements de la taula periòdica que formen part
de qualsevol objecte quotidià. Per l’altra banda, volem proporcionar instruccions per utilitzar l’eina
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del codi QR i incentivar a tothom que dugui a terme una tasca relacionada amb la docència a fer-lo
servir per comunicar un coneixement d’una manera alternativa i atractiva.

4.2 Desenvolupament de l’activitat
Durant les JEQC d’aquest 2018 durem a terme una activitat divulgativa amb la participació del
públic. Els assistents a la nostra dinàmica hauran de moure’s per la sala de presentacions buscant
papers enganxats a llocs concrets. Cada paper
tindrà un o més codis QR vinculats a una pàgina web que contindrà informació sobre un element
químic específic que forma part de l’objecte o ésser on està unit. D’aquesta manera podrem anar
descobrint on podem trobar cada element químic gràcies al nostre mòbil, així com les seves
propietats o, fins i tot, alguna curiositat.

5. PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT: DESCOBRINT LA QUÍMICA DELS
ELEMENTS
Un cop s’ha plantejat l’eina i sabem com enfocar el seu ús, es pot fer l’aplicació als propòsits
educatius o divulgatius que han sigut prèviament establerts. Així, havent decidit que els nostres QR
redirigiran els internautes a un lloc web que informi sobre els elements de la taula periòdica, el
primer pas és fer suficients codis QR d’uns quants elements i imprimir-los per, donada una
habitació, aula o espai determinat es puguin distribuir els diferents codis en funció dels objectes i
els materials que es trobin. Es crea així un joc simple on els participants mitjançant el seu mòbil
hauran de cercar i col·leccionar els diferents elements, interaccionant entre ells per raonar on
buscar-los i per què.

5.1 Més aplicacions
En l’activitat plantejada, els QR dirigeixen a pàgines existents d’Internet. Més enllà de links a
Internet, els QR poden estar lligats, per exemple, a carpetes de Drive fetes pel propi docent amb
qualsevol cosa: des d’apunts a deures o bé a informació complementària i instruccions per fer
treballs. Per esmentar més exemples, es poden dissenyar pàgines web del contingut desitjat
distribuïdes com es desitgi segons com es vulguin difondre amb els QR, en la confecció de jocs
interactius.
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6. CONCLUSIÓ
És evident que avui en dia es pot trobar tota la informació que necessitem al nostre abast, però
aquesta pot donar-se a conèixer de moltes maneres diferents, i com més atractiva sigui, més
interès crearà, no només en la ciència, sinó en totes les disciplines imaginables. Els codis QR es
presenten com una eina que, d’una forma molt senzilla, ràpida i interactiva ens poden ajudar a
ensenyar i divulgar coneixement. Gràcies a la seva versatilitat, podem trobar-los una gran quantitat
d’usos i aplicacions limitats per la imaginació i el coneixement que es vulgui compartir. Sent així,
també ens permeten introduir les noves tecnologies a l’ensenyament i les aules, per demostrar que
aquestes també poden tenir un lloc de pes dins l’educació.
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Resum
En aquest article es fa una breu explicació de les característiques de la formació professional dual
a Catalunya, programa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments
Professionals de la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació, que depèn de la
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del
Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya i la seva implementació al INS Provençana, de
l’Hospitalet de Llobregat.
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superior.
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Summary
This article gives a brief explanation of the characteristics of dual vocational training in Catalonia, a
program of the Programs and Projects Service for the Promotion of Vocational Education of the
General Subdivision of Programs, Training and Innovation, which depends on the General Direction
of Training Initial Professional and Special Education Teaching Department of the Department of
Education, Generalitat de Catalunya and its implementation in the INS Provençana, Hospitalet de
Llobregat.

Keywords: training cycle, dual, vocational training, chemistry, centers, middle level, higher level.

1. INTRODUCCIÓ
La formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de
formació professional i les empreses, en el procés formatiu del alumnat amb l'objectiu de donar
resposta a les necessitats del mercat laboral.
De manera que part de la formació es rep en el centre de formació professional i l'altra part s'obté
mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la
formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta
distribució de la formació.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la
productivitat i l'ocupació del país, ja que millora la qualificació professional dels treballadors i
integra personal format segons les necessitats de l’empresa; és la manera que l’empresa millori la
seva competitivitat.

2. ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN FORMACIÓ DUAL.
VALOR AFEGIT PER LA INDUSTRIA QUÍMICA
La Formació Professional Química ofereix tot un ventall de possibilitats per augmentar la
competitivitat de les empreses, dintre de les empreses hi ha dos formats possibles:
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la formació en pràctiques dels alumnes (FCT), no remunerades i d’una durada entre 315416 hores, segons si el cicle formatiu és de grau mig o superior.



un nou model formatiu, validat a països de la Unió Europea, dissenyat i desenvolupat amb
la participació de l’empresa (FP dual) i amb una durada aproximada de 1000 hores a
l’empresa.
L'estada a l'empresa es divideix en dues fases:
o

En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al
funcionament de l'empresa en modalitat FCT.

o

En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada (FP dual), remunerada en modalitat de
contracte o de beca, atenent als criteris d'accés o selecció prèviament acordats
entre l'empresa i el centre de formació.

o

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de
col·laboració amb empreses de diferents sectors.

2.1 Funcions dels centres formatius i les empreses en el format de la FP dual


De l’empresa...
o

Acollir l’alumnat amb contracte laboral o beca.

o

Assignar el lloc d’estada adequat (activitats a desenvolupar durant l’estada)

o

Tutoritzar l’alumnat: fer el seguiment de la seva activitat formativa, aportar al centre
la informació necessària per a les valoracions i facilitar la formació del tutor
d’empresa per a la seva capacitació.



Del centre formatiu...
o

Programar, organitzar i coordinar el projecte formatiu acordat.

o

Tutoritzar l’alumnat: fer el seguiment durant l’estada a l’empresa i establir les
accions correctores necessàries .

o

Donar suport i formació a les persones tutores d’empresa .

o

Avaluar

les

unitats

formatives

o

crèdits

relacionats

amb

les

activitats

desenvolupades a l’empresa amb les aportacions de la informació dels tutors/es
d’empresa.
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2.2 Avantatges de la FP dual


Per a l'empresa

recuperar el model d'aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el
desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves
necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.
❑

Col·labora en la formació de joves.

❑ Capta talent.
❑ Retorn de valor a l’empresa. Aprenent de llarga durada.
❑ Selecció de treballadors: actuals o futurs


Per al centre

establir una major vinculació entre el centre i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.
□

Vinculació Escola+Empresa, millorar resposta formació a necessitats.

□

Captar necessitats empreses.

□

Accés a coneixement (formació) i recursos de les empreses.

□

Referent, com a proveïdor de qualificació.



Per a l'alumne

compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca:
□

Desenvolupar el potencial professional

□

Aprendre en situacions reals de treball

□

Adquirir experiència professional

□

Integració (marc de relacions) en el treball

□

Adquisició de competències actuals

□

Facilita la transició de l’escola al món laboral.

□

Titulat amb experiència.

□

Augment de la inserció laboral.

□

Reconeixement de la seva aportació a l’empresa.

□

Reducció atur juvenil.

□

Millora autonomia, iniciativa, responsabilitat,...

□

Promoure la inclusió social.
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3. FP DUAL. SITUACIÓ ACTUAL (18-19)
Les dades actuals per a tota Catalunya són les següents en relació a alumnat, centres, cicles
formatius i empreses implicades:
Estan participant 11.015 alumnes de 772 grups en format d’FP dual de 260 centres, públics i
privats
126 especialitats (títols i adaptacions) en 4492 empreses de tots els sectors. No es disposa
d’aquestes dades de manera diferenciada per sectors.

3.1 Cicles formatius del sector químic
En aquest apartat es fa una relació del cicles de formació professional química que actualment
s’estan impartint a Catalunya i que en alguns centres s’estan desenvolupant en format dual.
4

Aquesta informació es pot trobar actualitzada a la pàgina web del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Cicles formatius de grau superior
(A) Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
(B) Química industrial
(C) Química ambiental
(D) Fabricació de productes farmacèutics i afins
Cicles formatius de grau mitjà
(E) Laboratori
(F) Planta química
(G) Operacions de fabricació de productes farmacèutics
(H) Operacions de procés de pasta i paper

Es poden trobar actualitzats els centres on es desenvolupen cicles formatius de química en el curs
6

2018-2019 a Catalunya a l’aplicatiu de la Generalitat de Catalunya de mesures flexibilitzadores.
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Per tenir informació més detallada sobre els temes tractats en aquest article es pot enviar un
7

8

correu o trucar al telèfon del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments

Professionals de la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació, que depèn de la
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del
Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. A més a més cada centre té la seva pròpia
web on es pot trobar informació sobre els diferents estudis.

4. LA DUAL AL INSTITUT PROVENÇANA. CICLES FORMATIUS DE QUÍMICA
En el cas del Institut Provençana el format dual, s’inicia amb la família de Comerç i màrqueting, en
un cicle formatiu de grau mig el curs 12-13. L’empresa que es coneix a tot l’estat pels seus
establiments comercials de roba, anomenats Desigual ofereix entre quatre a sis places cada curs
per a que alumnat del cicle formatiu d’activitats comercials consoliden la part pràctica a les seves
instal·lacions. El resultat ara mateix d’aquesta experiència és que estan col·laborant més de 40
empreses amb l’ institut a sis cicles formatius de famílies professionals com Edificació i obra civil,
informàtica i comunicacions i Química. En el cas de Química s’imparteix el cicle formatiu de grau
superior de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat en format dual des del curs 2015-2016, amb el
resultat de tenir més empreses interessades en ofertar places de dual que alumnat amb el perfil
adequat per anar a fer l’estada formativa. Dels trenta alumnes que es matriculen a primer curs, hi
ha un percentatge alt que no poden cursar el format del curs en dual per diversos motius,
personals o professionals, i per tant, fan el format clàssic dels estudis.
De la resta de l’alumnat que pot fer el format dual, cursen tot igual que els seus companys/es a
exempció de l‘anomenat mòdul professional dual que ho fan a les empreses. L’alumnat és
seleccionat pel professorat a partir d’uns ítems establerts en relació al perfil que necessiten les
empreses i a partir d’aquesta selecció es posen en contacte les empreses amb l’alumnat per fer la
darrera selecció. A partir d’aquí l’alumnat comença la seva formació a les empreses en els terminis
i horari pactat amb el centre. Cada curs fan uns cinc alumnes aquest tipus de modalitat amb una
inserció laboral de pràcticament del 100% amb un alt grau de satisfacció per part de tots.

5. CONCLUSIÓ
El model de dual està donant bons resultats tenint present que l’alternativa a aquestes estades són
unes pràctiques en FCT d’entre 315-146 hores (sense remunerar), mentre aquesta alternativa sigui
així serà viable aquest tipus de format, que encara que surt més cara a l’empresa, implica més
coneixement de l‘alumnat que desprès el pot incorporar a l’empresa. De moment la realitat és que
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les empreses estan interessades i ho consideren part de la seva responsabilitat social, a part dels
beneficis que els comporta. El creixement exponencial cada curs del número d’empreses
implicades en la dual, a Catalunya, així ho demostra.

REFERÈNCIES
[1] INS Provençana. C/Sant Pius X, c.p 08901 L’Hospitalet de Ll. Barcelona.Telèfon: 93 338 25 53,
Fax: 93 337 57 35. http://www.ies-provenzana.com .
Correu empreses: institut.empresa@proven.cat
[2] La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 (publicada
en el BOE de 4 de octubre)
[3] La Ley Orgánica de Educación. (LOE), de 3 de mayo de 2006, (publicada en el BOE de 4 de
mayo de 2006)
[4] www.gencat.cat/portal/site/ensenyament o http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp
[5] https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:::NO:::
[6] http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
[7] Programesiprojectes.ensenyament@gencat.cat
tf: 935516918
[8] Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Subdirecció
General de Programes, Formació i Innovació, que depèn de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament.
Generalitat de Catalunya.

BIBLIOGRAFIA
[1] Normativa de referència de l’FP dual:
[2] Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, per a les
mesures flexibilitzadores.
[3] Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els
ensenyaments de formació professional inicial.
[4] Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i
actuacions en la formació professional inicial.
[5] Resolució de 20 de juny de 2018 per la qual s’aprova el document “Formació professional en
alternança (dual i simple)”.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

103

Col·legi de Químics de Catalunya

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

104

Col·legi de Químics de Catalunya

SÒLID, LÍQUID, GAS... CRISTALL LÍQUID?
Raimon Terricabres Polo
Estudiant Grau de Química, Universitat de Barcelona
raimonterri79@gmail.com

Els models més bàsics per descriure la matèria parlen dels tres estats: sòlid, líquid i gas. Tot i això,
la matèria es pot organitzar en fases molt diverses depenen de variables com la temperatura o la
composició. Els cristalls líquids són una fase de la matèria que presenta un comportament
intermedi entre líquids i sòlids. La manera en que s’organitzen a escala molecular els confereix
propietats molt rellevants com l’anisotropia dielèctrica i la birefringència entre altres. Precisament
aquestes característiques els fan imprescindibles en dispositius tecnològics com les pantalles LCD.
Paraules clau: Estats de la matèria, cristall líquid, nemàtic, pantalla LCD

SOLID, LIQUID, GAS... LIQUID CRYSTALL?
Raimon Terricabres Polo
Undergraduated Chemistry Degree, University of Barcelona
raimonterri79@gmail.com

At a basic level, matter is described and classified in three different states: solid, liquid and gas.
However, matter organizes to form various phases depending on conditions such as temperature or
composition. Liquid crystals are a phase of matter that shows an intermediate behaviour between
solids and liquids. The way it is organized at a molecular level gives the phase remarkable
properties like dielectric anisotropy and birefringence among others. Concretely, these properties
make liquid crystals essential in technological devices like LCD screens.
Keywords: Phases of matter, liquid crystal, nematic, LCD screen
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1. INTRODUCCIÓ
Si agaféssim el primer llibre de text escolar de ciència, pràcticament sempre trobaríem el mateix
tema al principi: la matèria. Així doncs, podríem parlar de la matèria i el seu estudi com la primera i
més important incursió al camp científic; on, si s’enganxa bé l’estudiant, la motivació i l’esforç estan
assegurats.
Un es podria preguntar per què sempre es comença amb aquest topic. Doncs bé, resulta ser molt
adequat ja que encaixa de ple amb el que fan els estudiants més novells: explorar el món que els
envolta. Ja sigui tocant, olorant, mirant, escoltant o fins i tot degustant, des de ben petits estudiem
de què està fet el nostre entorn per conèixer-lo millor. D’aquesta manera, aprenem a distingir què
és dur quan ens hi donem un cop, què fa pudor o que crema en tocar-ho. I és que tot això que
remenem i analitzem al nostre voltant és matèria! Així doncs es dona una nova eina per explorar-la:
la ciència.

2. TRES ESTATS I MÉS
La teoria més clara i simple per estudiar la matèria ens diu que qualsevol forma de matèria es pot
classificar en tres estats: sòlid, líquid i gas. Cadascun d’aquests estats té unes característiques i
propietats que els diferencien entre ells. Així doncs, el sòlid es descriu com la forma de matèria
rígida que manté la forma i el seu volum. En el cas del líquid, és aquell en que el volum es manté
però la forma no ja que s’adapta a la forma de les parets del recipient que el conté. Finalment, el
gasós és l’estat de la matèria que no té una forma i volum definits, sinó que s’expandeix fins a
ocupar tot l’espai disponible. L’exemple clàssic d’aquest model és l’aigua, en forma de gel (sòlid),
d’aigua com a tal (líquida) i de vapor d’aigua (gas), Figura 1a. Aquests tres estats es poden
convertir entre ells augmentant o disminuint la temperatura, fet que dona lloc als anomenats canvis
d’estat.
Tot i que aquesta teoria descriu perfectament l’aigua en condicions no extremes, es queda un pèl
curta per explicar el comportament d’altres substàncies. Per estudiar la matèria i les seves formes
en més detall s’usen els diagrames de fases, on l’estat de la matèria queda definit per un valor de
temperatura i un de pressió. El concepte de fase, regió de l’espai amb uns límits precisos on les
propietats físiques i químiques són uniformes i constants, és un sinònim molt utilitzat d’estat de la
matèria. Tal i com es veu al diagrama de de fases de la Figura 1b, a part dels tres que ja s’han
esmentat pareix una quarta fase anomenada fluid supercrític. Aquest estat s’observa a
temperatures i pressions molt altes i presenta unes propietats intermèdies entre la fase sòlida i la
aquosa.
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Així doncs, resulta que hi ha alguna cosa més que la triada de sempre. De fet, si s’estudien altres
diagrames com el del carboni no hi ha una fase anomenada sòlid sinó que hi ha el grafit o el
diamant. En aquest cas ens trobem davant del
polimorfisme, quan una substància presenta fases amb propietats molt diferents degut a
l’estructura que prenen els àtoms, encara que aparentment se’n diria sòlid de les dues.

b

a

Figura 1: (a) Esquema dels tres estats de l’aigua i la seva conversió, www.meteoillesbalears.com.
(b) Diagrama de fases del diòxid de carboni, www.scimed.co.uk/supercritical-co2-extraction.

Per fer-nos una idea de la importància de la matèria i el seu estudi n’hi ha prou en fer un cop d’ull
als guardonats amb premis Nobel [1]. Com a exemples a destacar el premi Nobel de Química del
2011 atorgat a Dan Shechtman, pel descobriment dels quasicristalls, i el de Física del 1991 a
Pierre-Gilles de Gennes, per desenvolupar mètodes d’estudi de sistemes tan complexes com
polímers o cristalls líquids.
Així doncs, la matèria pot trobar-se en un munt de fases diferents, algunes conegudes de fa temps
i d’altres de més contemporànies. Precisament, una d’aquestes més modernes són els cristalls
líquids. Encara que no ens en fem a la idea són molt presents al nostre dia a dia, en llocs tan
inesperats com una calculadora.
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3. CRISTALLS LÍQUIDS
Encara que els conceptes “cristall” i “líquid” són ben coneguts, el terme “cristall líquid” no ho és
tant. De fet, tot i que es coneixen des de fa més d’un segle, han quedat molt relegats a l’àmbit
acadèmic i tecnològic i se n’ha fet molt poca divulgació.

3.1 Descobriment i evolució
Els cristalls líquids van ser descoberts a finals del segle XIX (1888) pel botànic austríac Frederich
Reinitzer quan, escalfant una mostra sòlida de benzoat de colesteril, es va adonar que tenia dos
punts de fusió aparentment. Aquest sòlid orgànic es fonia a 145°C per donar una fase fluida i
“nebulosa”, en paraules del mateix descobridor [2]. En seguir escalfant, la fase es tornava
completament transparent a una temperatura de 178,5°C. Aquest fet no quadrava amb la idea
general que una substància pura presenta un sol punt de fusió, per la qual cosa va suposar un
objecte d’interès.
Reinitzer va intercanviar correspondència amb el físic alemany Otto Lehmann amb qui compartí la
descoberta. Otto Lehmann va estudiar a fons aquesta substància i les seves transicions de fase
per entendre’n el comportament. Es va adonar que la fase intermèdia, la nebulosa, presentava
birefringència, una propietat que fins aleshores només s’havia observat en cristalls. Arrel d’això es
va encunyar el terme “cristall líquid”, molt adequat per descriure aquest tipus d’estats de la
matèria.El treball d’Otto Lehmann va ser continuat pel químic alemany Daniel Vorländer, qui va
sintetitzar molts dels cristalls líquids coneguts fins ara. Fins aleshores, havien estat una línia de
recerca molt primitiva i fruït. Per aquest motiu, amb l’inici de la Segona Guerra Mundial, molts
temes científics que no eren de vital importància per la guerra van aparcats. Després de la guerra
es van continuar estudiant a nivell acadèmic, però no va ser fins als anys 60 que se’n van
desenvolupar les primeres aplicacions. Els laboratoris RCA (Radio Corporation America) van
estudiar-ne l’aplicació en pantalles planes, per tal de substituir les làmpades de raigs catòdics.
D’aleshores ençà, els cristalls líquids han generat un gran interès en camps tan diversos com la
física, la química, la biologia, la medicina i l’enginyeria.

3.2 A escala molecular
A diferència de les altres fases de la matèria, un cristall líquid pot tractar-se d’una substància pura o
d’una mescla d’elles. Encara que l’explicació d’Otto Lehmann del concepte “cristall líquid” no és
errònia, també es pot explicar pel tipus d’ordenament que presenten les molècules que el
formen.Tal i com s’observa a la Figura 2, es pot considerar un fase intermèdia entre un sòlid
cristal·lí i un líquid isotròpic. En un sòlid cristal·lí les unitats que el formen es troben ordenades
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translacionalment (posició) i rotacionalment (orientació). En canvi, en un líquid isotròpic no hi ha
cap mena d’ordre pel que fa a les unitats que el formen. Així doncs, en un cristall líquid les unitats
que el formen estan orientades en una direcció preferent (designada pel vector

) però la seva

posició no segueix cap ordre. Per tant, estem parlant d ela presència d’ordre orientacional però no
translacional. Aquesta organització a nivell molecular és la que li confereix fluïdesa (típica d’un
líquid) però alhora birefringència (típica d’un sòlid cristal·lí).

Figura 2: Exemple de fases de la matèria a escala molecular formades per molècules allargades. El
tipus de cristall líquid dibuixat s’anomena nemàtic, https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/liquid_crystals/
printall.php.
Segons el símil anterior, semblaria que totes les substàncies que poden ser sòlids cristal·lins i
líquids isotròpics també podran ser cristalls líquids, però no és cert. Un matís molt important és la
forma de la molècula. Si enlloc de ser allargada fos totalment esfèrica no podríem parlar d’ordre
orientacional i, per tant, totes les propietats que es deriven d’aquest grau d’ordre no hi serien
presents.

Figura 3: Molècules que poden formar un cristall líquid, juntament amb el rang de temperatures en
que mostrena questa fase. D.Andrienko, Journal of Molecular Liquids 267 (2018) 520-541.
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Per això és condició necessària, per a ser un cristall líquid, que les molècules que el formen no
siguin tridimensionalment regulars [3]. A més, perquè aquesta asimetria tingui repercussions a
escala macroscòpica, la seva mida ha de ser de l’ordre dels nanòmetres (almenys 10 enllaços
carboni-carboni). A la Figura 3 hi apareixen alguns exemples de molècules, on la majoria són
allargades o en forma de disc, a més de bastant planes. Cal destacar la presència de grups
aromàtics, que amb interaccions entre els seus corresponents sistemes π faciliten l’ordenament i
empaquetament de les molècules.

3.3 Classificació
Donat que l’única condició per ser un cristall líquid és com s’ordenen les molècules, hi ha una gran
varietat d’estructures possibles. Aquestes estructures són específiques per a cada tipus de cristall
líquid. Bàsicament se’n diferencien dos, en funció de com s’assoleix aquest estat de la matèria.
Per una banda, els que depenen de la temperatura s’anomenen termotròpics i solen ser
substàncies pures com el 5CB (Figura 3). S’obtenen en escalfar la fase sòlida, encara que si
s’escalfa massa es transforma en un líquid isotròpic. Dins d’aquest grup se’n diferencien diverses
estructures com s’observa la Figura 4. La nemàtica, la més coneguda, únicament presenta ordre
orientacional i deu al seu nom a nema que en grec vol dir fil (degut a les textures que es veuen al
microscopi). Les esmèctiques es caracteritzen per estructurar-se en plans paral·lels i conservar una
orientació preferencial, que si és perpendicular al pla serà de tipus A i sinó de tipus C. A part
d’aquestes tres, que són les més comunes, n’hi ha d’altres com ara la colestèrica o la nemàtica
quiral.

Figura 4: Estructures d’un cristall líquid termotròpics. Tatsunosuke Masui,Numerical Simulation of
Lasing Dynamics in Choresteric Liquid Crystals pàg 208.
Per altra banda, n’hi ha que formen un cristall líquid quan es sobrepassa una certa concentració en
un dissolvent, s’anomenen liotròpics. Normalment són molècules amb un cap polar i una cua apolar
en un dissolvent molt polar o apolar, com ara el laurilsufat de sodi en aigua. De fet, tots els
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tensioactius són cristalls líquids liotròpics. En el seu cas, poden formar micel·les o bicapes en
funció de la seva concentració.

3.4 Propietats importants
Com és fàcil d’imaginar, un estat de la matèria amb una estructura tan peculiar donarà lloc a
propietats que no es troben als altres estats. Es parla d’anisotropia quan una propietat d’un
material pren diferents valors en funció de la direcció en que es mesura, com a conseqüència d’una
estructura no tridimensionalment regular. I és que moltes propietats típiques d’un líquid i d’un sòlid
es veuen distorsionades en formar un cristall líquid.
La viscositat, per exemple, pren valors diferents en funció de si es mesura paral·lela o
perpendicular a

(orientació general de les molècules). El mateix passa amb la permitivitat

elèctrica, que determina la disposició de la molècula enfront d’un camp elèctric extern. Si la
permitivitat elèctrica paral·lela a

és major que perpendicular (es parla d’anisotropia dielèctrica

positiva, equació 1), llavors la molècula s’orientarà amb el camp extern. Per contra, si és més gran
el valor en perpendicular (anisotropia dielèctrica negativa), llavors la molècula s’orientarà
perpendicular al camp. Aquesta propietat aparentment poc productiva permet controlar l’orientació
d’un cristall líquid amb un impuls extern: un camp elèctric.
(Equació 1)

Figura 5: Anisotropia dielèctrica d’una molècula de cristall líquid, a l’esquerra amb anisotropia
dielèctrica positiva, a la dreta negativa. https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/liquid_crystals/printall.php.
Una altra propietat a destacar dels cristalls líquids és la capacitat de polaritzar linealment la llum, en
la direcció en què estan orientades les molècules que el formen.
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4. APLICACIONS: PANTALLES LCD
Encara que continuïn semblant una fase molt rara de la matèria, els cristalls líquids estan molt
presents al nostre dia a dia. Els liotròpics els trobem en detergents, sabons i productes similars,
que s’usen per capturar la brutícia que l’aigua no pot dissoldre a les seves micel·les.
Els termotròpics, en canvi, estan més relacionats amb la tecnologia moderna que amb les
necessitats bàsiques de les persones. Les aplicacions més lúdiques consisteixen en els famosos
“anells de l’humor”, on representa que la coloració de l’anell indica l’estat d’ànim de la persona que
el porta. Únicament es tracta d’un cristall líquid que varia les seves propietats òptiques amb la
temperatura [4]. Aquest mateix principi s’utilitza en termòmetres no electrònics, on es pot
determinar la temperatura del pacient pel color del cristall líquid [4].
Tot i això, sense cap mena de dubte l’ús més important dels cristalls líquids és en les pantalles
LCD (Liquid Crystal Display). Presents en rellotges digitals, calculadores, ordinadors i telèfons
mòbils, són la interfície que ens permet observar la informació produïda pel dispositiu. El seu
funcionament, en funció de la presència d’un camp elèctric, el dispositiu deixa passar o no la llum.
Tal i com s’observa a la Figura 6, una pantalla LCD esta composta per diverses capes de materials.
Als extrems superiors i inferiors (P1 i P2) representen dos polaritzadors creuats, entre ells i en
vermell (E1 i E2) hi ha els elèctrodes. Aquests són ITOs, un tipus de vidre amb un recobriment
conductor (Indium Tin Oxide) i amb un tractament a la superfície que força les molècules a orientarse en una direcció del pla (com s’observa a Figura 6 esquerra). Entre aquests elèctrodes hi ha un
cristall líquid amb anisotropia dielèctrica positiva, que pren una estructura o una altra en funció de
si s’aplica un camp elèctric.

Figura 6: Esquema d’una pantalla LCD. A l’esquerra quan el circuit és obert i es transmet la llum, a
la dreta quan és tancat i la llum no es transmet, https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal.
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Si el circuit està obert (Figura 6 esquerra), no s’aplica cap camp elèctric i el cristall líquid s’orienta
segons el contacte amb els elèctrodes. L’espaiat entre elèctrodes és just perquè hi hagi una rotació
en l’orientació de 90°. D’aquesta manera, per sota entra llum que es polaritza passant per P 2, al
llarg del cristall líquid la llum rota 90° i travessa P1 sense cap problema, la llum es transmet a través
del dispositiu. En canvi, si el circuit està tancat (Figura 6 dreta) s’aplica un camp elèctric que orienta
les molècules del cristall líquid perpendiculars als elèctrodes. A conseqüència d’això, la llum que
entra polaritzada per sota no rota 90° i no pot travessar P 1. La llum no es transmet a través del
dispositiu.
D’aquesta manera, el dispositiu funciona com una persiana que deixa passar o no la llum. Per això
els números que apareixen en una calculadora sembla que estiguin formats per petites cel·les que
es tornen opaques o no per dibuixar el resultat d’una operació.
Aquesta tecnologia és usada des de la dècada dels 60 i és molt apreciada pel fet de gastar molt
poca energia en el seu funcionament, ja que amb molt poc voltatge (1-2V) ja n’hi ha prou per
alterar l’estructura del cristall líquid interí.
Com s’ha pogut contemplar, els cristalls líquids formen una família de fases molt interessants a
nivell tecnològic pel nostre dia a dia i també a nivell divulgatiu, explicant com funciona aquell
aparell que es té sobre la taula quan s’estudia: la calculadora.
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Resum
L’oxidació de l’etanol és un procés rellevant que té lloc en el metabolisme de molts éssers vius. No
només això, sinó que també té una importància fora d’aquests, tenint aplicacions com els
alcoholímetres. L’anàlisi per espectrofotometria de la reacció de l’etanol amb dicromat d’amoni ha
permet fer un estudi del procés en diferents situacions a través del temps, parlant així de la seva
cinètica.
Paraules clau: oxidació, etanol, metabolisme, cinètica.
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Abstract
The oxidation of ethanol is a relevant process that takes place in the metabolism of many
organisms. Not only that, but it is also important, life appart, having applications such as
breathalyzers. Spectrophotometry analysis of the reaction of ethanol with ammonium dichromate
has been carried in order to study the process in differents landscapes through time, thus speaking
about its kinetics.
Keywords: oxidation, ethanol, metabolism, kinetics.
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1. INTRODUCCIÓ
El grup alcohol de l’etanol és un grup funcional reactiu que pot patir dues oxidacions successives
per obtenir un altre compost, sent aquest procediment detectable. Aquest procés té lloc al nostre
mateix metabolisme en el moment en què ens és necessari catabolitzar l’etanol per detoxificar el
nostre organisme, a través de dues reaccions catalitzades per dos enzims. Però lluny d’això
aquesta reacció també té lloc de forma no enzimàtica. La reacció és catalitzada per àcid utilitzant
altres compostos oxidants, en absència d’enzims. Trobem aquí diverses aplicacions pràctiques,
com per exemple la detecció del consum d’alcohol en una persona. Els alcoholímetres són
instruments que ens ajuden a avaluar el contingut d’alcohol en sang i ens permeten determinar la
concentració d’alcohol en una mostra basant-se en la reacció d’oxidació [1]. Aquesta reacció
d’oxidació serà descrita químicament, sense tenir en compte els processos metabòlics i es tractarà
la cinètica d’aquesta.

2. ESTUDI QUÍMIC DE LA REACCIÓ
L’oxidació de l’alcohol, com s’ha dit, és una reacció senzilla que es basa en l’oxidació del grup
alcohol (-OH), en aquest cas etanol, a un àcid carboxílic (àcid acètic) en presència de dicromat de
potassi, que és reduït a sulfat de crom (III) catalitzat per àcid sulfúric [2].
Oxidation semi-reaction
CH3CH2OH + H2O → CH3COOH + 4 H + 4 e
+

-

Reduction semi-reaction
6 e + 14 H + Cr2O7 → 2 Cr
-

+

2-

3+

+ 7 H2O

Global reaction
2 K2Cr2O7 + 3 CH3CH2OH + 8 H2SO4 → 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 3 CH3COOH + 11 H2O

Taula 1. Reacció d’oxidació de l’etanol.
Aquesta reacció comporta un canvi de color observable a ull nu, es pot observar d’aquesta manera
l’avenç de la reacció de forma qualitativa, en funció de les tonalitats de les solucions. Aquest canvi
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de color és causat pel dicromat, que és un anió que dona una coloració vermellosa-taronja a la
3+

solució, mentre que el catió Cr , producte de la reducció, és d’un color verd fosc-negre.

2.1 Mecanisme de Reacció
La reacció és catalitzada per àcid. Primerament, l’alcohol primari de l’etanol és oxidat a aldehid, i a
continuació l’aldehid s’oxida a àcid carboxílic [3].

Figura 1. Mecanisme de la reacció.

3. ESTUDI CINÈTIC DE LA REACCIÓ
Per estudiar la cinètica de la reacció s'han dut a terme una sèrie d'experiments basats en
espectrofotometria [4]. Un cop obtinguts els valors de l'absorbància al llarg del temps per diferents
concentracions dels reactius, s’han obtingut aquestes gràfiques:
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Figura 2. Gràfic de les absorbàncies de dicromat, inicialment 1mM, en funció del temps per
diferents concentracions d’etanol.

Figura 3. Gràfic de les absorbàncies de dicromat, inicialment 2,5mM, en funció del temps per
diferents concentracions d’etanol.
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A ambdues gràfiques es fan reaccionar una sèrie de concentracions d’etanol amb una concentració
fixa de dicromat. Així doncs, veiem que, com major és la quantitat d’alcohol que reacciona, major
és el pendent de la variació de l’absorbància en el temps. Això ens indica que la velocitat a què
desapareix el dicromat (juntament amb l’alcohol) per reduir-se al catió Cr

+3

és més gran.

Alhora, es pot observar que en les dues situacions plantejades, a diferents concentracions de
dicromat, aquelles reaccions que tenen lloc amb una concentració més alta de dicromat també
tenen un pendent més pronunciat. Per tant, també ens indica que la reacció és més ràpida a major
concentració de dicromat.
Tal i com s’espera, les corbes que corresponen a aquelles reaccions amb una concentració nul·la
d’etanol, mostren una absorbància pràcticament constant en el temps, ja que sense alcohol no hi
ha reacció (possiblement, les petites variacions són per contaminació de la mostra o per error del
mateix espectrofòmetre).
A més a més, les gràfiques mostren alguns casos en què la corba no sembla aturar-se en la
disminució de l’absorbància, és a dir, la reacció no arriba a un final perquè no hi ha hagut un
esgotament de cap de les espècies químiques. Aquestes coincideixen amb les reaccions portades
a terme a les concentracions més altes.
És possible trobar una explicació raonable a la teoria de xocs moleculars [5], en què la
transformació dels reactius als productes es dona a través de xocs entre les molècules dels
reactius que han d’aportar suficient energia i estar ben orientats per poder traspassar l’energia
d’activació del procés. Així doncs, com més concentració hi hagi de les diferents espècies
químiques, més xocs es produiran entre les molècules, dels quals més percentatge seran efectius.

3.1 Llei de Velocitat de Reacció
Haurem de realitzar una sèrie de càlculs per trobar els ordres de reacció, ja que aquests només
s’obtenen experimentalment. A partir de l’equació de la reacció, proposem la següent llei de la
velocitat:
β

α

γ

V = k · [CH3CH2OH] · [K2Cr2O7] · [H2SO4]
Fem una sèrie d’aproximacions:
-

La reacció de la mostra de 1000 μL d’etanol (2,925 mM) transcorre el doble de ràpid que la
de 250 μL d’etanol (0,731 mM) a 2,5 mM de dicromat.

-

La reacció de la mostra de 250 μL a 2,5 mM de dicromat transcorre quatre vegades més
ràpid que la reacció de la mostra de 250 μL a 1 mM.
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-

La concentració d’àcid es suficientment gran com per poder considerar-la constant en el
temps a totes les mostres, ja que està en excés.

Així, doncs (i tenint en compte que les mostres estaven preparades sobre un volum final de 6 mL),
calculem l’ordre de reacció parcial per l’etanol i pel dicromat:

Figura 4. Desenvolupament dels càlculs dels ordres de reacció.

D’aquesta manera, concluïm que l’ordre global de la reacció d’oxidació de l’etanol és 2.

4. CONCLUSIONS
Havent observat l’evolució de l’oxidació en el temps per a diferents concentracions, s’ha vist com
en els 5 minuts en què es van obtenir els resultats d’absorbància, aquelles reaccions que es van
realitzar amb concentracions mitjanes o altes encara no havien arribat a un final. Si s’hagués seguit
analitzant la reacció, l’absorbància hagués continuat disminuint indefinidament, cada cop menys.
Això és perquè encara s’hi trobarien molècules de reactius per transformar-se, que a mesura que
avança la reacció van disminuint i per tant fent menys xocs efectius. Tot i així, mentre hi hagin
reactius, la reacció tindrà lloc. Per concloure, es pot dir que l’oxidació de l’etanol és una reacció
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lenta que no ens permetria analitzar d’aquesta forma directa una mostra per determinar la
concentració d’alcohol que conté.
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PROTEÒMICA: ESPECTROMETRIA DE MASSES PER LA
IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE PROTEÏNES
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Resum
L’espectrometria de masses és una tècnica que permet la detecció, identificació i caracterització de
molècules de top tipus, des de molècules orgàniques petites (150-400 Da), pèptids (2.000-4.000
Da), proteïnes (20.000-80.000 Da) fins a anticossos (150.000-200.000 Da). La branca que
s’encarrega de l’estudi de les proteïnes és la proteòmica. Més concretament, la proteòmica és
l’estudi a gran escala dels proteomes. Un proteoma és el conjunt de proteïnes que es produeix en
un organisme, sistema o teixit en un context biològic (en un moment determinat, sota unes
condicions concretes i ambient concret). Per tant, l’estudi i comparació sistemàtica del proteoma en
diferents situacions metabòliques i/o patològiques permet identificar les proteïnes que la seva
presència, absència o alteració estan vinculades a determinats estats fisiològics. La proteòmica
permet l’exploració dels proteomes des de diferents aspectes com la composició proteica,
l’estructura, l’activitat i la funcionalitat.
Paraules clau: proteòmica, proteïnes i espectrometria de masses.
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Abstract
Mass spectrometry is a technique that allows the detection, identification and characterization of
different types of molecules, from small organic molecules (150-400 Da), peptides (2.000-4.000
Da), and proteins (20.000-80.000 Da) to antibodies (150.000-200.000 Da). Proteomics is the
branch that is responsible for the study of proteins. More specifically,
Proteomics is the large-scale study of proteomes. A proteome is a set of proteins produced in an
organism, system or tissue in a biological context (at a given time, under certain conditions and
environment). Therefore, the systematic study and comparison of the proteome in different
metabolic and/or pathological situations allows the identification of proteins that their presence,
absence or alteration is linked to certain physiological stages. The proteomics allows the
exploration of proteomes from different aspects such as protein composition, structure, activity and
functionality.
Keywords: proteomics, proteins and mass spectrometry.

1. INTRODUCCIÓ A L’ESPECTROMETRIA DE MASSES
L’espectrometria de masses és una tècnica d’anàlisi que permet separar els ions (tant cations com
anions) derivats d’una molècula, més concretament, separa els ions en funció de la seva relació
massa/càrrega (m/z). L’espectròmetre de masses és l’instrument que s’empra per analitzar en gran
precisió la composició de diferents elements químics que formen un compost o una mescla, i
determinar el contingut isotòpic de diferents elements en un mateix compost. Per tant, permet
obtenir informació tant quantitativa com qualitativa de la composició atòmica i molecular de
materials orgànics i inorgànics. L’espectrometria de masses és una tècnica que presenta una gran
sensibilitat perquè només es necessari uns quants mil·ligrams, o fins i tot nanograms, de mostra
per poder analitzar-la en un espectròmetre de masses. A més a més, és una tècnica que es
caracteritza per la seva alta especificitat per a confirmar la presència de determinats compostos en
una mostra o identificar substàncies desconegudes en la mostra [1].
El principi d’aquesta tècnica analítica és la producció d’ions a partir d’un compost neutre i l’anàlisi
posterior d’aquests ions, tant si són cations (càrregues positives) com anions (càrregues
negatives). Quan a una molècula se li subministra una determinada energia s’ionitza seguint un
patró concret, obtenint-se sempre els mateixos ions i en la mateixa relació d’intensitat (quantitat
relativa dels diferents ions). Aquest patró concret és característic de cada molècula i es representa
gràficament obtenint-se l’espectre de masses que permet la identificació de la molècula. Les
molècules s’ionitzen primer perdent l’electró, amb un potencial d’ionizació baix en la font de
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+1

l’espectròmetre de masses, formant-se l’ió molecular (o ió pare, representat com M ) i després
aquest ió molecular es pot trencar en fragment, que molts d’ells també tenen càrrega, si es puja el
potencial d’ionització (Fig. 1). Tots els ions s’acceleren a gran velocitat i són detectats en funció de
la seva relació m/z (massa/càrrega de l’ió) en l’analitzador (Fig. 1). Per tant, només es detecten les
molècules i els fragments de l’ió molecular que tenen càrrega elèctrica positiva o negativa. Les
molècules neutres, els fragments neutres o els radicals no són detectats i no surten a l’espectre. A
part de separar els ions per la seva relació m/z, també mesura la quantitat relativa de cadascú
d’ells. L’espectre que s’obté és característic per a cada molècula i és capaç de distingir entre
isòmers. Un exemple d’espectre de masses d’una molècula petita de 831 Da el trobem en la figura
+1

2. L’ió molecular, [M+H] , és l’ió més abundant en la mescla d’ions que es forma, ja que és el més
estable, i per tant, se l’assigna una intensitat relativa del 100%. En aquest cas, l’ió molecular té una
relació massa/càrrega = 832 (Fig 2).

Fig. 1. Esquema de les principals etapes de la tècnica analítica espectrometria de masses.
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Els espectròmetres de masses són instruments que generalment consten de (Fig. 1):
1. Un sistema d’introducció de la mostra: pot ser introducció directa de la mostra a la font
d’ionització a través d’una xeringa (infusió directa) o després de que la mostra s’hagi
analitzat en un cromatògraf de gasos o un cromatògraf de líquids (espectrometria de
masses acoblada a la cromatografia de gasos o líquids, respectivament) per tal de separar
els diferents components de la mostra a analitzar.
2. Una font d’ionització: que és on la molècula s’ionitza i es fragmenta donant ions
característics de cada molècula perquè se li aplica a la molècula una determinada energia.
3. Un analitzador: que separa els ions moleculars o fragments iònics de les molècules en
funció de la seva relació massa/càrrega. Aquesta separació es produeix perquè s’apliquen
diferents camps elèctrics i magnètics.
4. Un detector: que recull i caracteritza els ions moleculars o fragments iònics de les
molècules que surten de l’analitzador.
Tot el sistema és troba a alt buit (10

-2

-3

a 10

Pa) per tal d’evitar col·lisions entre els ions

moleculars i els fragments iònics generats.

Fig. 2. Esquema de l’anàlisi per cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses
d’una molècula orgànica.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

126

Col·legi de Químics de Catalunya

2. PROTEÒMICA
Després de concloure la seqüenciació del genoma humà, va ser necessari disposar d’una tècnica
que permetés comprendre la relació entre l’expressió dels gens i els problemes biològics. Aquest
és precisament el camp de la proteòmica, que és la ciència que es dedica a l’estudi de l’expressió
de les proteïnes i dels seus canvis en dependència al context biològic. A diferència de les
tècniques clàssiques utilitzades en la Bioquímica, la proteòmica es basa en la separació i la
identificació de moltes proteïnes (en l’ordre de mil o més) simultàniament. Molts dels mètodes
utilitzats en la proteòmica permeten analitzar mescles molt complexes de proteïnes, separades
mitjançant la combinació de dos o més tècniques de separació, com per exemple, la cromatografia
de gasos o de líquids acoblada a l’espectrometria de masses.
El proteoma [2] és el conjunt de proteïnes expressades per un organisme (o per una part d’aquest,
per exemple un tipus de teixit) en un moment determinat i concret. La proteòmica compren tant les
tècniques per l’estudi a gran escala de les proteïnes expressades (proteoma) com les aplicacions
d’aquestes tècniques a l’anàlisi de problemes biològics. Mentre que el genoma d’un organisme és
especialment constant al llarg de la vida, el proteoma té un caràcter dinàmic: l’expressió de
proteïnes canvia en diferents etapes del cicle cel·lular però també en resposta a accions externes.
En particular, les diferències entre l’estat “normal” i un de patològic es tradueixen a nivell molecular
en canvis en els patrons d’expressió de les proteïnes. És precisament aquesta variabilitat del
proteoma el que el fa tant atractiu per la investigació biomèdica. Recentment, la proteòmica ha
començat a donar una contribució important a la nostra comprensió de la biologia i de la medicina
[3].
La proteòmica inclou diversos camps d’investigació:


La identificació de les proteïnes expressades per un organisme en un condició concreta
(proteòmica descriptiva o estructural, totes les proteïnes expressades en un moment i en
un context).



La identificació dels canvis de nivell d’expressió de proteïnes associats a canvis en les
condicions de l’organisme (proteòmica comparativa, quines proteïnes canvien quan un
organisme es sotmet a condicions diferents).



La identificació de conjunts funcionals de proteïnes, és a dir, grups de proteïnes que es
localitzen en un mateix compartiment cel·lular i que operen en mútua interacció
(interaccions proteïnes-proteïnes, proteòmica funcional).
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La identificació de les proteïnes que formen un orgànul (aquesta aproximació condueix a
l’elaboració d’un mapa molecular de la cèl·lula).

La proteòmica és pot dividir en dues grans estratègies: el camp que és basa en l’anàlisi de les
proteïnes intactes (estratègia top-down) i la que es basa en la conversió de les mescles de
proteïnes en les seves corresponents mescles complexes dels seus pèptids per degradació
proteolítica (estratègia bottom-up) (Fig. 3).

Fig. 3. Esquema de les dues estratègies de la proteòmica.

En la primera estratègia, top-down, les proteïnes intactes s’analitzen per espectrometria de masses
introduint-les directament a l’espectròmetre de masses o en el cas d’una mescla complexa, primer
és separen les proteïnes pel seu pes molecular a través d’una cromatografia d’exclusió molecular
(separa les proteïnes per la seva grandària), per després ser analitzades per espectrometria de
masses.
En la segona estratègia, bottom-up, les proteïnes i les mescles de proteïnes es converteixen en
mescles de pèptids obtinguts per proteòlisis específica, generalment utilitzant l’enzim tripsina. Per
tant, primerament la mescla de pèptids es
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separada per cromatografia líquida que s’acobla a l’espectròmetre per finalment analitzar els
pèptids per espectrometria de masses.

2.1 Estratègia top-down
Les proteïnes o mescles de proteïnes intactes s’introdueixen directament a l’espectròmetre de
masses per ser identificades. Aquesta estratègia només es pot utilitzar si la mostra proteica no
conté:
-COLORANTS: Coomassie Blue i sals de plata.
-AGENTS DESNATURALITZANTS: Urea, SDS o altres tipus de detergents.
-AGENTS REDUCTORS: β-Mercaptoetanol, DTT, DTE, TCEP, etc.
-SALS: NaCl, KCl, MgCl2, etc.
-TAMPONS NO VOLÀTILS: Fosfats, TrisHCl, Glicina, etc.
-MOLÈCULES ORGÀNIQUES: Glicerol, agents alquilants, etc.
-SOLVETS ORGÀNICS: DMSO, CHCl3, CH2Cl2, DMF, etc.
És imprescindible que la mostra proteica estigui en un tampó volàtil compatible amb la tècnica com
és l’acetat amònic, acetat fòrmic o bicarbonat amònic.
A continuació s’explica com es va utilitzar l’estratègia top-down per estudiar la proteïna glicogenina.
La glicogenina (GGN) té dues activitats catalítiques diferents però relacionades: l’activitat
d’autoglicosilació i la de transglicosilació. En la primera, la glicogenina inicia la síntesi d’un polímer
de glucoses a través d’una reacció autocatalítica, en la qual un residu de glucosa s’uneix
covalentment a la Tirosina 194 i es continua amb l’addició seqüencial de residus de glucosa [4]. En
el segon tipus d’activitat (transglicosilació), la glicogenina transfereix el residu de glucosa de l’UDPglucosa a un substrat glúcid (Fig. 4).

Fig. 4. Esquema de les dues activitats catalítiques de la glicogenina.
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En l’aproximació top-down, la proteïna intacte es va injectar directament a l’espectròmetre de
masses per tal de poder-la identificar i caracteritzar, i fins i tot, va ser possible obtenir informació
sobre modificacions post-traduccionals, fent la fragmentació de la proteïna en la fase gas. Amb
aquesta tècnica es va detectar la glicogenina intacte (Fig. 5A) i la glicogenina (GGN) amb una
cadena de 8 residus de glucosa (Fig. 5B), d’11 residus (Fig. 5C) i fins a 17 residus unida
covalentment a ella (Fig. 5D) després d’incubar-la en presència de 5 mM d’UDP-glucosa durant 3
o

min, 7 min i 3 h a 30 C, respectivament.

Fig. 5. Espectre de la GGN autoglicosilada obtingut amb la tècnica top-down. Espectre de la GGN
intacte (A). Espectre de la mostra on la GGN ha estat incubada 3 min (B), 7 min (C) i 3 h (D) a 30
o

C amb UDP-glucosa en tampó acetat d’amoni.
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2.2 Estratègia bottom-up
L’altra estratègia per identificar les proteïnes presents en les mostres és l’estratègia bottom-up que
comporta digerir-les i analitzar-les per espectrometria de masses.
Les proteïnes solen ser separades prèviament per electroforesis bidimencional, normalment SDSPAGE, i posteriorment són digerides amb un enzim que les talla per posicions específiques, com
per exemple tripsina, quimotripsina o GluC (Fig. 6). S’obté una mescla de pèptids que són extrets
del gel. Posteriorment són separats per cromatografia líquida i finalment introduïts en
l’espectròmetre de masses per identificar-los.

Fig. 6. Taula amb les proteases i les seves posicions de talls específics (esquerra). Esquema de la
barreja de pèptids que s’obté per digestió in silico d’un pèptid que té els residus Arginina (R) i
Lisina (K) amb la proteasa tripsina (dreta).
Una de les claus de l’estratègia bottom-up és la digestió proteolítica d’una proteïna amb una
proteasa altament específica, ja que s’origina de forma reproduïble un conjunt de pèptids que són
característics per cada una de les proteïnes (Fig. 6). Per això, es possible predir mitjançant un
digestió in silico el conjunt de pèptids que es generen mitjançant el tractament proteolític específic
de cada una de les proteïnes.
Al introduir una mescla de pèptids en l’espectròmetre de masses utilitzant MALDI o ESI com a
mètode d’ionització s’obté un grup de senyals que corresponen als ions moleculars de cada un dels
pèptids, però no es produeix fragmentacions de les molècules. Al no produir-se fragmentacions
durant la ionització per MALDI o ESI, només s’obté informació sobre la massa molecular d’un
pèptid però no es possible obtindré informació de la seqüència. Per poder fragmentar, s’utilitza un
procés anomenat Dissociació Induïda per Col·lisions (DIC) o Dissociasió Activada per Col·lisions
(DAC). Aquest procés consisteix en introduir el feix d’ions de la mostra en una regió que conté un
gas químicament inert (normalment Argó), perquè per les col·lisions generades entre tots dos, una
part de l’energia cinètica que posseeixen les molècules es transformi en energia vibracional dels
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seus enllaços i ocasioni la dissociació en dependència a la seva fortalesa [5]. Encara que
l’eficiència de la fragmentació d’un pèptid està molt influenciada per les característiques de la seva
seqüència, s’ha observat que també depèn del gas de col·lisió que s’utilitzi [6]. La nomenclatura
acceptada pels especialistes en aquest camp per classificar els fragments iònics d’un pèptid és la
proposada per Roepstorff i Fohlmann [7]. La ruptura de l’esquelet carbonat d’un pèptid pot originar
sis tipus diferents de fragmentacions (an, bn, cn, xn, yn, zn) que es classifiquen en series de l’extrem
N-terminal (an, bn, cn) o sèries de l’extrem C-terminal (xn, yn, zn) depenent de quin dels extrems del
pèptid original es conserven en les seves estructures. El subíndex que acompanya cada tipus de
fragmentació es correspon amb la quantitat de residus aminoacídics que posseeix l’ió fragment
(Fig. 7).

Fig. 7. Nomenclatura de les fragmentacions iòniques d’un pèptid que s’obtenen pel procés
Dissociació Induïda per Col·lisions (DIC).

Per seqüenciar un pèptid, cada un dels ions fragments observats en l’espectre s’ha de classificar
d’acord amb la nomenclatura mencionada, i d’aquesta forma les diferències de masses de series
consecutives d’un mateix tipus (b5, b4, b3, b2,…) poden ser assignades a un dels vint aminoàcids
més comuns i així obtindré la seqüència peptídica. De fet, un pèptid es pot seqüenciar
simultàniament a partir dels seus dos extrems amb un sol espectre, perquè la informació
subministrada per les sèries N i C-terminals són complementàries. S’obté seqüències parcials
d’ambdós extrems i al superposar-les es determina una seqüència altament confiable (Fig. 8). Això
comporta que s’ha de tindre un pèptid pur, doncs si hi hagués una mescla de pèptids es produirien
fragments de tots ells i seria impossible la interpretació de l’espectre. Per aquesta raó es
fonamental aïllar o seleccionar un pèptid determinat per procedir a la seva seqüenciació. Això és
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possible mitjançant l’espectrometria de masses en tàndem o MS/MS que consisteix en dos
analitzadors separats per la càmera de col·lisions on el gas neutre provoca fragmentacions. Més
concretament, la mescla de pèptids proteolítics és ionitzada i s’introdueix al primer analitzador, on
se selecciona un dels pèptids que passa a la cambra de col·lisions. Aquí ocorre la interacció amb el
gas neutre (Argó) i es produeixen les fragmentacions que són mesurades en el segon analitzador
per obtenir l'espectre MS/MS i deduir la seqüència del pèptid.

Fig. 8. Espectre M/S/MS del pèptid GLSDGEWQQVLNVWGK. Es pot observar que la majoria dels
ions presents corresponen als fragments yn, fet molt freqüent en els pèptids tríptics que tenen un
aminoàcid bàsic en l’extrem C-terminal i, per tant, conserven la càrrega en aquest residu.
L’espectrometria de masses permet identificar una proteïna i seqüenciar-la, i a més a més, té la
capacitat per identificar i localitzar les modificacions post-traduccionals. Es coneix més de 200 tipus
de modificacions. No només l’espectrometria de masses es capaç de detectar-les sinó que també
pot determinar la seva ubicació en la cadena peptídica (Fig. 9). Quan s’analitza un espectre MS/MS
per seqüenciar un pèptid i el valor de la massa obtinguda per alguna de les fragmentacions no es
correspon a cap dels valors de masses dels vint aminoàcids més comuns, és molt probable que
sigui per una modificació post-traduccional.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

133

Col·legi de Químics de Catalunya

Els valors de masses de les modificacions post-traduccionals més abundants en les proteïnes són:


FOSFORILACIONS: ΔM de la Proteïna/Pèptid + 80 Da per cada fosforilació.



GLICOSILACIONS: ΔM de la Proteïna/Pèptid + 162 Da per cada glucosa.



OXIDACIONS: ΔM de la Proteïna/Pèptid + 16 Da per cada oxidació.



ACETILACIONS: ΔM de la Proteïna/Pèptid + 42 Da per cada acetilació.

Aquestes modificació post-traduccional comporten canvis biològics en les proteïnes com per
exemple, l’activació/desactivació de l’activitat enzimàtica; alteració en les interaccions i
associacions proteiques; canvis estructurals en les proteïnes i/o degradacions. Per això, la
proteòmica té una forta contribució en el camp de la biologia, bioquímica i medicina.

Fig. 9. Esquema de l’anàlisi per espectrometria de masses d’una proteïna que conté modificacions
post-traduccionals.
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QUÈ SÓN ELS BIOPLÀSTICS?
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Resum
Actualment, la gent pensa que els plàstics són una amenaça contra el planeta. Per a resoldre
aquesta creença, és crucial que tots els estudiants entenguin què és un plàstic i quines solucions
existeixen actualment en relació a la problemàtica dels plàstics. Aquest article pretén explicar la
solució donada per la indústria del plàstic per a intentar solucionar el problema amb l'acumulació i,
consegüentment, contaminació generada plàstics: els anomenats bioplàstics. Els bioplàsics són
plàstics que provenen de fonts renovables i/o poden biodegradar. Pel que fa a la biodegradabilitat,
un exemple senzill molt conegut per moltes persones és el compostatge de plàstics.
Paraules clau: Biodegradació, bioplàstics, plàstics compostables, plàstics, polímers.
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Abstract
Nowadays, people think that plastics are a threat against the planet. To solve this belief, it is of
crucial that all students understand what a plastic is, and which solutions currently exist given the
problematic with plastics. This article aims to explain the solution given by the plastics industry to
solve the problem with plastics accumulation/contamination: the so-called bioplastics, which are
plastics that provide from natural resources and/or may biodegrade. In relation to biodegradability,
an easy example which is well-known by many people is the composting of plastics.
Keywords: Biodegradation, bioplastic, compostable plastics, plastics, polimers.
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1. INTRODUCCIÓ
Els polímers, també anomenats macromolècules, són molècules molt grosses formades per moltes
unitats, anomenades monòmers, que es repeteixen al llarg de tota la molècula seguint patrons
diferents (vegeu la Figura 1). Els polímers cobreixen una àmplia gamma de propietats
fisicoquímiques [2] que difereixen enormement si les comparem amb les dels monòmers que
constitueixen una macromolècula. La Ciència dels Polímers és un subcamp de la Ciència de
Materials que estudia les propietats i, per tant, les aplicacions dels polímers.
Exemples directes de polímers es troben en organismes vius com, per exemple, les proteïnes o
l’ADN, mentre que dos exemples de polímers presents en materials són el polietilè (PE) (vegeu la
Figura 1) i el clorur de polivinil (PVC).
Els plàstics són materials que, tot i que estan constituïts principalment per polímers, contenen
altres productes que serveixen per a proporcionar propietats noves als polímers, fent que la
combinació final pugui ser emprada pels humans [3]. Els plàstics poden obtenir-se a partir del
petroli i, a la vegada, es poden obtenir a partir de recursos de biomassa renovables.

Monòm
er

M

M

M
M

M

M

Polímer

Figura 1. Imatge senzilla sobre què són els polímers amb el polietilè com a exemple (extret de la
Referència [1]).
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2. AFERS MEDIAMBIENTALS: LA BIODEGRADABILITAT COM A SOLUCIÓ?
Avui en dia, hi ha moltes inquietuds sobre la naturalesa dels plàstics i la seva capacitat de
biodegradació. Això significa que alguns plàstics poden ser degradats per l’acció de bacteris, fongs
o altres mitjans biològics, mentre que altres plàstics no ho fan. El problema amb els plàstics
consisteix en el fet que molts plàstics es tiren en llocs on no s'hauria de fer com, per exemple, en el
mar, en els boscos, etc. Atès que la majoria dels plàstics no biodegraden, s'acumulen en el medi
ambient, causant un problema important.
Com a conseqüència, molta gent creu que els plàstics són un problema seriós i, això, és cert, però
cal puntualitzar certes coses. El problema no són les propietats dels plàstics en sí (en aquest article
no parlarem sobre el possible dany dels additius plàstics perquè acabaria sent un article nou), sinó
que el problema rau en el fet que moltes persones tiren els plàstics a on no haurien de fer-ho
(vegeu la Figura 2).
En aquest article, ens centrarem en com ensenyar als nens de totes les edats la solució que
intenten donar investigadors i empreses de les indústries del plàstic per a superar els problemes
ambientals associats als plàstics. En una oració senzilla i concisa, parlarem d'explicar què és un
bioplàstic.

3. QUÈ ÉS UN BIOPLÀSTIC?
Quan algú imparteix classes de Ciència de Polímers, és molt important definir amb claredat què és
un bioplàstic. Per tant, és important saber que
1. Hi ha plàstics que s'obtenen del petroli que no biodegraden.
2. Hi ha plàstics que s'obtenen del petroli que biodegraden.
3. Es poden obtenir plàstics a partir de recursos renovables que no biodegraden.
4. Hi ha plàstics que s'obtenen a partir de recursos renovables que biodegraden.
La definició de bioplàstic és que aquests són plàstics que poden biodegradar i/o s'obtenen a partir
de recursos renovables [4] (vegeu la Figura 3). Exemples de bioplàstics són l’àcid polilàctic (PLA),
els polihidroxialcanoats (PHA), la cel·lulosa, la lignina i plàstics a base de midó, entre d'altres. És
important assenyalar que els plàstics derivats del petroli que poden biodegradar també es
consideren bioplàstics, tot i obtenir-se a partir de productes fòssils! Un exemple d’aquest tipus de
plàstics són les policaprolactones, que es poden fer servir en molts sectors com ara envasos,
adhesius i recobriments, entre d'altres.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

139

Col·legi de Químics de Catalunya

Figura 2. Conseqüències de l'acumulació de plàstics al mar. Figura extreta de la Referència [4].

El concepte de bioplàstic es pot explicar a nens de totes les edats. Anant més al detall, és
important que els alumnes d'educació primària entenguin que hi ha dues classes de plàstics, els
que biodegraden i els que no ho fan (en la primera fase, és important evitar dir l’origen degut a la
seva dificultat de comprensió). Per als alumnes de secundària i superior, també és pot explicar
l’origen de les matèries primeres que s’utilitzen per a obtenir el bioplàstic.

4. I QUÈ ÉS LA BIODEGRADABILITAT?
La biodegradació ocorre quan un bioplàstic és degradat a causa de l'acció dels microorganismes i
llurs enzims. A causa d'aquest procés natural, en condicions aeròbiques, es genera diòxid de
carboni, aigua i biomassa, mentre que, en condicions anaeròbies, es produeixen metà (CH 4), aigua
i biomassa. Per tant, els bioplàstics es poden considerar literalment com a aliment per als
microorganismes (vegeu la Figura 4). Cal remarcar que aquest procés no és tan senzill a l’hora de
la veritat, i la biodegradabilitat depèn de la forma de la peça feta de plàstic, del mètode d’obtenció
del bioplàstic i, consegüentment, les seves propietats fisicoquímiques
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Plàstics
biodegradables

Plàstics
provinents
de fonts
renovables

Bioplàstic

Figura 3. Propietats que ha de satisfer un plàstic per a considerar-lo un bioplàstic.

Pel que fa a la controvèrsia sobre l’acumulació de plàstics, és important recalcar que, per a evitar
que s'acumulin quantitats grosses de plàstics no biodegradables en el medi ambient, l'ús de
plàstics d'un sol ús es limitarà a la Unió Europea. Això implica que cal presentar noves alternatives,
és a dir, nous materials dissenyats de forma òptima que compleixin amb les normes de la Unió
Europea.

Condicions
aeròbies
CO2
H2O
Biomass
Condicions
anaeròbic
CH4
H2O
Biomass
Figura 4. Il·lustració de la biodegradació dels bioplàstics. Una part d'aquesta figura s'ha extret de la
Referència [4].
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El concepte de biodegradabilitat és molt tècnic, el poden entendre per sobre els alumnes de
batxillerat i de formació professional. Pel que fa als alumnes de secundària, els que hagin cursat
alguns dels conceptes de Química i Biologia i estiguin molts encuriosits pel tema podran
comprendre encara més els principis que generen aquest fenomen.

5. COMPOSTATGE: UN EXEMPLE DE BIODEGRADABILITAT
Encara que el concepte de biodegradabilitat pot ser fàcil de comprendre amb coneixements de
Química i Biologia, no és fàcil quantificar-lo. No obstant això, existeix un procés, anomenat
compostatge, que té lloc quan la matèria orgànica, a on s’inclouen els plàstics biodegradables,
degraden formant els components explicats a la secció 4. Aquest procés permet reciclar materials
orgànics i produir l’anomenat compost.
Pel que fa als plàstics compostables, es considera que, per a ser compostable, un plàstic ha de
biodegradar més del 90% en menys de 6 mesos en unes condicions determinades. Degut a això,
tots els plàstics compostables són biodegradables, però no tots els plàstics biodegradables són
compostables perquè la seva biodegradació pot trigar més que el que determina la norma del
compostatge.

Plàstics compostables

Plàstics biodegradables

Figura 5. Esquema que indica que alguns plàstics biodegradables també són compostables.
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Degut a la complexitat i a la dificultat dels conceptes, el compostatge només es pot ensenyar als
alumnes de batxillerat i formació professional, car els nens d'educació primària i secundària encara
no han estudiat la teoria necessària que els permeti una comprensió plena d'aquest concepte, que
barreja Química, Biologia i Ciències Ambientals.
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DETECCIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (VOC) A
L'ALÈ EXHALAT PER DETECTAR EL CÀNCER DE PULMÓ
Eric Matamoros Morales, Alejandro Forga López, David López Blanco
Universitat of Barcelona, Spain
Abstract
S’ha observat que les persones que pateixen un càncer de pulmó presenten una variació en el a
concentració dels compostos volàtils que expulsen en l’alè. Entre aquest compostos trobem els
VOC que són un grup de gasos que, a diferència d’altres gasos de l’alè, no s’acostuma a relacionar
amb altres malalties i que la seva variació podria ser un indicador clau del càncer de pulmó. Amb
això, hem ideat un sistema que podria permetre detectar aquestes variacions de manera no
invasiva

Paraules clau: càncer de pulmó, compostos orgànics volàtils (VOC), n-heptà, grafit, tetracosà.

DETECTION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCS) IN
EXHALED BREATH TO SCREEN LUNG CANCER
Eric Matamoros Morales, Alejandro Forga López, David López Blanco
Universitat of Barcelona, Spain
Abstract
It has been observed that people who suffer from lung cancer have a variation in the concentration
of volatile compounds that expel in the breath. Among these compounds, we find VOCs that are a
group of gases that, unlike other breath gases, are not usually related to other diseases and that
their variation could be a key indicator of lung cancer. With this, we have devised a system that
could allow these variations to be detected in a non-invasive way.

Keywords: lung cancer, volatile organic compounds (VOC), n-heptane, graphite, tetracosane.
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1. BACKGROUND RESEARCH
L'alè exhalat del càncer de pulmó havia estat estudiat en diverses cromatografies de gasespectrometria de masses (GC-MS) i els resultats van mostrar un elevat nivell d’alcans i alcans
monometilats (C4-C20). En un estudi, 9 compostos d’alcohols presentaven suficient sensibilitat
(89,6%) i especificitat (82,9%) per discriminar els pacients amb càncer de pulmó i persones sanes.
22 compostos orgànics volàtils que comprenen principalment alcans, alcans monometilats i derivats
de benzè podrien distingir pacients de càncer de pulmó de persones sanes [1,2,4].

Els estudis de biologia molecular suggereixen que els alcans endògens produïts com a resultat de
la peroxidació lipídica provenen del final metílic de l'àcid gras administrada. La seqüència d'un
fragment d’alcà s'estén des del final del metil de l'àcid gras al doble enllaç durant el procés de
peroxidació d'àcids grassos poliinsaturats. Per tant, l’alcà és produït en aquest procés. Per
exemple, l'età es produeix a partir de n-3 àcid i el propà a partir de l'àcid n-4. Per aquest motiu els
científics veuen a l’alè alcans com a índex de peroxidació lipídica. Els estudis mostren que la
peroxidació lipídica s'eleva al pulmó de pacients amb càncer a causa de l'estrès oxidatiu, gràcies a
la indicació de majors nivells MDA (malondialdehid). Els radicals d’espècies amb oxigen reactiu
(ROS) que inicien la peroxidació de lípids per la reacció en cadena radical s'eleva a mesura que els
estudis mostren hidrogen radicals de peròxid i nivells de glutatió elevats en els teixits tumorals del
pulmó. [6,7] En essència, els alcans de l'alè augmenten a mesura que l'estrès oxidatiu és elevat en
cèl·lules canceroses del pulmó.

2. HIPÒTESI
-Comprovar l'eficàcia d’unió dels VOCs a la xarxa de tetracosà.
-Obtenir una variació en la resistència en afegir heptà en simulació de VOC.
-Confirmar la variació de la concentració d’heptà en persones malaltes de càncer.

3. INTRODUCCIÓ
La recerca de mètodes no invasius per la detecció de malalties és una realitat avui dia, ja que
representa un punt a favor en la qualitat de vida humana. Seguint aquest model, en aquests treball
es proposa una nova tècnica per detectar el càncer de pulmó d’una manera completament indolora
i efectiva. [9] El model es troba basat en la variació de concentració de diferents Volatile Organic
Compounds (VOC) en l’alè humà.
Aquestes substàncies que detectem són compostos de caràcter orgànic els quals es troben en fase
gas, en aquest cas dins del cos. Durant la generació del tumor i el posterior desenvolupament del
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càncer, les cèl·lules canceroses canvien completament el seu metabolisme, des de la seva font
d’energia fins l’expulsió de substàncies en vesícules. Conseqüentment, aquests canvis esdevenen
en la peroxidació de diferents complexos membranosos que conten aquests denominats VOCs
(com per exemple l’n-heptà), i per tant canvien la seva concentració en fase gas en arribar als
alvèols pulmonars. [9,10]
Per poder quantificar aquestes substàncies orgàniques, ens basem en les interaccions febles entre
el nostre VOC seleccionat, l’n-heptà, i el tetracosà. Aquestes dues substàncies reaccionen entre
ella mitjançant forces febles com pot ser l’stacking, ja que en ser una cadena molt llarga, el
tetracosà pot unir els seus núvols electrònics de diverses molècules que estan pròximes, originant
un tipus d’interacció feble.
Una altra interacció no covalent que trobem en aquest cas és el dipol-induït, ja que en ser una
molècula molt extensa, es pot originar una gran concentració del núvol electrònic en un punt
concret de la molècula, el qual produeix una interacció amb les molècules d’heptà pròximes, on a
més, es podria induir un altre dipol. [1,5,9]

Aquestes interaccions es detecten mitjançant una xarxa de grafit, en la qual es troba adherida el
tetracosà, i l’heptà s’uniria en forma de gas. Aleshores, mitjançant un multímetre unit a dos cables
introduïts en la xarxa de tetracosà, podem mesurar la variació de la resistència causada en unir-se
l’n-heptà, ja que originaria un major volum de la xarxa i una major resistència la pas del corrent [14].

MATERIALS


Matràs Erlenmeyer



n-Heptà (alcà)



Grafit en pols (conductor elèctric)



Tub connector



Bec Bunsen



Tetracosà



Placa base



Tèster (Multímetre)
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Figura 1. Representació del mecanisme del sensor

Figura 2. Materials utilitzats

MÈTODES:
Es va col·locar 0,01 g de tetracosà damunt d’una placa base substrat dins d’una superfície de 2cm
× 4 cm juntament amb pols de grafit. A continuació, el substrat es va escalfar a 110 ° C durant 30
segons. Els cables de connexió es van connectar al multímetre digital per mesurar la resistència de
base de la pel·lícula del sensor.
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Una vegada fet el sensor, es va muntar un dispositiu com el mostrat a la figura 3 que permetia tenir
en una matràs Erlenmeyer n-heptà el qual s’escalfava per evaporar, i per sobre la placa unida las
cables que estava unida al multímetre a partir del qual s’observa la variació de potencial.

Figura 3. Muntatge realitzat

Figura 4. Resultat exemple del multímetre en mesurament inicial
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Figura 4. Resultat exemple del multímetre en mesurament final. Tal i com es pot observar la
resistència mesurada en Ohms incrementa en fer-hi passar alcans

4. CONCLUSIONS
En aquest treball demostrem la importància per a la societat de desenvolupar noves eines
predictives capaces de diagnosticar el càncer a etapes primerenques, quan encara no ha donat lloc
a metàstasis i els tractaments són més efectius.
Aquesta part experimental demostra l’efectivitat de posar una capa de tetracosà sobre una
pel·lícula de grafit per tal de determinar la presència d’alcans tot reflectit en un increment de la
resistència, demostrant així que en futures investigacions es puguin fer ús d’eines predictives per
tal de delimitar els rangs a partir dels quals un pacient té un possible càncer de pulmó o no. També
es requereixen d’eines quantitatives per tal de disminuir el percentatge d’error en dur a terme els
estudis analítics
També són necessàries investigacions per descriure l’efecte de la dieta en les variacions de la
concentració d’alcans a l’alè, estudis els quals es podran realitzar amb restricció calòrica en
diferents rangs per veure quan la concentració d’alcans equipara un estat basal metabòlic.
No obstant, aquest projecte obre portes a noves línies d’investigació centralitzades en el diagnòstic
preventiu del càncer amb la finalitat d’estar un pas més prop de trobar-ne una cura.
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L’ESPECTROFOTOMETRIA DE L’ÀCID LACTIC
Ignasi Folch i Casanovas
Universitat de Barcelona
ifolchca57@alumnes.ub.edu

Resum
L’espectrofotometria és una tècnica de laboratori utilitzada en àmbits molt diversos, des dels
laboratoris de recerca bàsica fins a controls de qualitat a l’industria, per exemple. Creiem que és
una tècnica molt interessant d’entendre, per això, a continuació n’expliquem els fonaments, el
funcionament i en desenvolupem un exemple. Aquest exemple, és l’anàlisi d’una mostra amb una
concentració desconeguda d’àcid làctic, una molècula present en el nostre dia a dia (derivats
làctics, a les caries i fins i tot en el nostre metabolisme).
Paraules clau: Espectrofotometria, lactat, laboratori, tècnica.

ACID LACTIC SPECTROPHOTOMETRY
Ignasi Folch i Casanovas
Universitat de Barcelona
ifolchca57@alumnes.ub.edu

Abstract
Spectrophotometry is a laboratory technique used in a wide variety of fields, from basic research
laboratories to quality controls in industry, for example. We believe it is an interesting technique to
understand, then we explained its foundations and functioning and we developed an example. This
example consists in the analysis of a sample with an unknown concentration of lactic acid, a
molecule present in our daily life (dairy products, caries and even in our metabolism).
Keywords: spectrophotometry, lactate, laboratory, technique.
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1. ESPECTROFOTOMETRIA
L’espectroscòpia és l’estudi de sistemes físics mitjançant les radiacions electromagnètiques amb
les que interaccionen o les que produeixen. L’espectrometria és la mesura d’aquestes radiacions
per tal d’obtenir informació dels components del sistema. [1] En química i física s’utilitzen moltes
espectrometries diferents, el tret diferenciador principal és el tipus de radiació electromagnètica
amb la que es treballa, ja que condicionarà no només la preparació, sinó que també la informació
que en podem obtenir. Al llarg de l’article ens centrarem en la espectrofotometria i com utilitzar-la
per a esbrinar concentracions desconegudes d’alguns composts, en concret desenvoluparem com
mesurar el lactat.

1.1 Fonaments físics de l’espectrofotometria
L’espectrofotometria és una espectrometria d’absorció que treballa amb llum visible o amb ones
electromagnètiques molt properes a la llum visible (ultraviolat i infraroig, UV i IR). Delimitem el rang
visible de l’espectre electromagnètic entre els 400 i els 700nm de longitud d’ona (λ),
aproximadament, tal i com podem veure a la Fig.1. Tot i així, molts d’espectrofotòmetres actuals
són capaços de treballar amb més longituds d’ona a ambdós costats de l’espectre visible (1901100nm).

Figura 1 Al centre de la figura podem veure una representació esquemàtica dels diferents grans
grups de radiacions electromagnètiques classificats de menor a major (esquerra a dreta) longitud
d’ona (λ). A la part superior, hi ha una representació gràfica que mostra l’augment de la λ en una
ona, però no està a escala, és merament per veure el que implica l’augment de la λ. A la part
inferior, podem veure amb més detall la franja visible de l’espectre, començant per λ més curtes,
violetes, i passant per tots els colors fins als vermells, els colors visibles amb la major λ.
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A més a més, cada longitud d’ona de l’espectre electromagnètic té associada una quantitat
d’energia discreta segons la relació de Planck-Einstein:

Aquesta relació ens permet saber l’energia (E) d’una ona electromagnètica a una longitud d’ona
determinada (λ) (tan la velocitat de la llum al vuit, c, com la constant de Planck, h, son constants
físiques invariables i per tant sempre en tenim els seus valors). Aleshores, si apliquem aquesta
relació a les ones de la Fig.1 podem observar que quan menor es la λ, major és l’E quantitzada, o
sigui, major és l’E associada a fotó.
Aquesta quantització d’energia (h·) és molt important, ja que, només fotons amb una energia
determinada

son

capaços

d’excitar

els

electrons,

en

altres

paraules,

només

ones

electromagnètiques concretes son capaces de pujar de nivell energètic un electró. Aleshores, quan
un electró, d’un àtom o d’una molècula, absorbeix l’E d’un fotó, aquest electró canvia a un orbital
de major energia, tal i com està esquematitzat en la Fig.2 .

Figura 2 En aquesta figura podem apreciar dos elements diferenciats. A l’esquerra, hi ha una

representació d’un àtom segons el model de Bohr on un electró ha absorbint un fotó determinat
pujant a un nivell més energètic (excitació) i després com torna al estat fonamental alliberant un
fotó de menor energia (relaxació). A la dreta, podem veure el mateix procés en un diagrama
d’energies (molt simplificat) on cada ratlla horitzontal representaria un nivell energètic (que
correspondria a una orbita més llunyana del nucli segons la representació de l’esquerra). En
general no és un procés tan senzill, pot ser que no arribi a emetre cap fotó i simplement dissipi l’E
al relaxar-se vibrant o rotant. Però si al relaxar-se arriba a emetre un fotó que cau dintre de
l’espectre visible observaríem fluorescència.

1.2 Cromòfors
L’espectrofotometria requereix que hi hagi absorció a l’espectre visible (o longituds d’ona properes)
i no totes les molècules ho poden fer. La part de les molècules que permet que absorbir o emetre
llum visible s’anomenen Cromòfors. Aquets solen estar relacionats amb sistemes π conjugats, com
en el β-carotè, i també conjugats metàl·lics de sistemes π, com la clorofil·la (Fig.2).
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Figura 3 En aquesta figura podem veure dues molècules al capdamunt, el β-carotè, i just a sota, la
clorofil·la a, amb els seus cromòfors pintats (taronja i verd). Al costat d’aquestes molècules, un
objecte que mostra un determinat color com a conseqüència d’una alta presencia d’aquestes
molècules. A la part inferior, podem veure els espectres d’absorció i emissió d’ambdues molècules
[2],[3]. En ambdós casos el color que veiem en els objectes no prové de fluorescència sinó que es
per que reflecteixen la llum visible no absorbida. En l’espectre de la clorofil·la a veiem una
florescència visible (que correspondria a un color roig) que nosaltres no veiem mai quan anem en
les plantes, això és perquè quan la clorofil·la es funcional, enlloc d’emetre aquest fotó vermell,
transmet l’energia per a duu a terme la fotosíntesi.
El fet que permet l’absorció o l’emissió d’aquestes longitud d’ona es que l’energia que hi ha entre
dos nivells d’energia diferenciats (orbitals electrònics) es troba dintre de l’interval de la llum visible.
Aquest fenomen sol estar relacionat amb sistemes π conjugats, ja que poden arribar a obtenir
distancies prou petites entre dos orbitals com per a què l’energia associada a les ones de
l’espectre visible sigui suficient per a excitar els electrons. En aquests sistemes prenen gran
importància les transicions electròniques entre els orbitals frontera HOMO i LUMO (Highest
Occupied Molecular Orbital i Lowest Unoccupied Molecular Orbital).

2. ESPECTROFOTÒMETRE
L’espectrofotometria es du a terme amb un aparell que es l’espectrofotòmetre, del qual n’existeixen
múltiples variants. Tot i així, en general tots els espectrofotòmetres comparteixen les parts
següents que apareixen a la Fig.4:
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Font de llum. Aquesta font ha de ser una font de llum que amb una potencia constant
sense canvis bruscs. A més, ha de poder emetre totes les longituds d’ona que necessitem.
Avui en dia s’utilitzen bastant els flaixos electrònics de Xenó que permeten treballar amb
les λ compreses entre 190 i 1100nm.



Filtre o monocromador. Com tenim una font que emet múltiples ones electromagnètiques
de diferents λ, necessitem un filtre o un monocromador que seleccioni la longitud d’ona que
vulguem.



Espai per a la mostra. Ha d’haver un espai on puguem posar la cubeta que conté la nostra
mostra. Aquesta cubeta ha de ser de diferents materials en funció de la radiació amb la
que treballem. Per a llum visible podem utilitzar cubetes de plàstic o silicats (vidre), en
canvi per a UV utilitzarem cubetes de quars.



Detector. És imprescindible un fotodetector que connectat a un ordinador o un aparell
similar sigui capaç de calcular la diferencia entre la llum emesa i la llum detectada pel
sensor. A vegades a part de donar el valor de l’absorbància alguns aparells calcularan la
recta patró i et diran l’error entre les repliques.

Figura 4 En aquesta figura veiem una representació esquemàtica del element mínims que ha de
tenir un espectrofotòmetre explicats amb més detall en el text anterior. En aquest esquema
representa que les fletxes negres son múltiples longituds d’ona i amb el monocromador hem
escollit una visible de color violeta. Detectant en aquest exemple una Absorbància de 246 per a
aquesta λ. Com interpretar aquests resultats s’explica més endavant.
Hi ha molts tipus diferents de espectrofotòmetres. Depenen del tipus, també faran falta algun
component que s’encarregui de regular l’entrada del feix de llum o de redireccionar-lo, entre
d’altres. Alguns d’aquests components són un obturador, un col·limador o un mirall. [4] Però a més
n’hi ha alguns que també els pots programar per a que et prepari reaccions químiques i ell et
mesuri sol tot un banc de mostres, però per tal de entendre els fonaments de la tècnica ens
quedem amb el cas més simple.
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3. LA LLEI DE LAMBERT-BEER
L’espectrofotòmetre és un aparell que ens dona un valor relacionat amb quanta llum ha absorbit la
nostra mostra. Això ho coneixem com a transmitància (T), que és igual al quocient entre la
intensitat de lluïm transmesa (P) i la llum incident (P 0). Però per comoditat a l’hora de treballar amb
els resultats, en espectrofotometria es sol treballar amb la absorbància (A / Abs), ja que, és la
funció inversa de la transmitància i com a resultat ens dona una recta que podem trobar mitjançant
la llei de Lambert-Beer.

La llei de Lambert-Beer és una formula extremadament útil ja que ens relaciona la Abs de manera
directament proporcional amb la concentració d’un compost determinat (c). Els dos factors de
proporcionalitat són la distancia que ha de recórrer la llum a través de la mostra, o sigui, la longitud
de la cubeta (l) i el coeficient d’extinció molar (ε). Tot això és compleix perquè estem treballant amb
una longitud de ona i només un compost que l’absorbeixi. Existeixen lleugeres variants d’aquesta
tècnica en funció de l’objectiu de l’experiment però al igual que amb l’apartat anterior per tal
d’entendre els fonaments ens quedarem en els casos més senzills.

3.1 Peculiaritats i limitacions de la llei de Lambert-Beer
La llei de Lambert-Beer té les seves peculiaritat que hem de tenir en compte a l’hora de dur-la a
terme per a poder obtenir resultats vàlids.
Primer de tot, per a obtenir qualsevol valor d’absorbància hem d’establir una referència, Abs=0.
Aquest valor l’obtindrem mesurant l’absorbància d’una dissolució que contingui aigua desionitzada,
així veurem quina diferencia hi ha en relació quan la concentració del compost que mesurem és 0.
Aleshores, només hem de trobar els valors de

i

i ja podem determinar qualsevol concentració.

De fet, la longitud de la cubeta, , s’ha estandarditzat en la majoria de dispositius sent de 1cm, tot i
que es possible que la distancia que recorre la llum dintre del nostre aparell sigui diferent però
segur que estarà indicat en les especificacions tècniques del nostre dispositius.
Ara, trobar el valor del coeficient d’extinció molar, ε, és bastant més laboriós, però no pas més
difícil. Per a trobar-lo haurem de preparar una un banc de dissolucions d’una mostra concentrada
de l’analit amb el que estiguem treballant o un homòleg, en proteïnes globulars es sol utilitzar un
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patró de caseïna ja que en cada proteïna el ε pot ser lleugerament diferent i es solen mesurar
moltes proteïnes diferents juntes així que s’accepta l’error associat.
Amb aquest banc de dissolucions de concentracions conegudes elaborarem una recta
d’absorbàncies que ens servirà de patró per a la nostre mostra de c desconeguda. A més, com ε
pot variar fàcilment per moltes factors que no podem controlar farem duplicats o triplicats, tan del
patró com de la mostra, per a trobar valors més probables que ens permeti obtenir resultats fiables,
estadísticament parlant.

4. ESPECTROFOTOMETRIA DEL LACTAT
L’àcid 2-hidroxipropanoic, també conegut com àcid làctic o lactat, és un àcid orgànic molt comú en
els essers vius. Forma part d’un conjunt de reaccions biocatalitzades que s’agrupen com a
fermentació làctica en la qual els organismes o teixits que la duen a terme poden regenerar el
NAD+ que han reduït durant la glicòlisi. Com a tal és un procés que veiem dia a dir ja que l’utilitzen
els bacteris que fermenten la llet en la producció de formatges i iogurts, els responsables de les
caries i en els humans és un procés que succeeix en els eritròcits i en la pràctica d’exercici
anaerobi també ho fa el nostre teixit muscular estriat.
Per tant, es possible que per a diferents estudis bioquímics, o analítiques mèdiques, en vulguem
conèixer la concentració. A continuació explicarem com trobar la concentració de lactat si tenim
una mostra de la qual desconeixem i volem saber-ne la concentració.

4.1 Transformació indirecta
Si tenim tots els materials necessaris per a du a terme una espectrofotometria i tenim en compte
les consideracions explicades a l’apartat anterior ens faltaria un detall molt important, el lactat no
absorbeix λ visibles (o molt properes). Per tant, aquest espectrofotometria requerirà una
transformació del lactat. Aquesta pot ser a alguna altre cosa que si que absorbeixi llum visible
(transformació directa) o transformar alguna altre molècula que estigui en proporció al lactat
(transformació indirecta) i absorbeixi dintre del rang de λ a les que treballem.
Per a la espectrofotometria del lactat el que farem serà una transformació indirecta, la de la Fig.5.
Afegirem Lactat deshidrogenasa (LDH) per a que catalitzi l’oxidació de Lactat a Piruvat reduint el
+

coenzim NAD a NADH. Aquesta reacció produeix NADH que si que absorbeix UV propers a la
llum visible. Però com l’enzim pot catalitzar la reacció inversa treballarem a pH 9 per evitar-ho i, a
més a més, afegirem hidrazina que transformi el piruvat en una hidrazona i així ens assegurem que
fem reaccionar totes les molècules de lactat.
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Figura 5 En aquesta figura podem veure la reacció que volem que succeeixi a tots els tubs de
lactat que vulguem analitzar. Per aconseguir realitzar aquest assaig correctament afegirem un
+
tampó que ens mantingui la reacció a pH 9 i NAD i hidrazina en excés i el catalitzador Lactat
deshidrogenasa (LDH).
La reacció ens permet mesurar l’Absorbància perquè el NADH té un pic d’absorbància a 340nm
+

+

que el NAD no té. Com podem veure a la Fig.6 la única diferencia entre el NAD i el NADH és que
en el NADH la nicotinamida té un carboni sp3 que trenca l’aromaticitat de l’anell, tot i que en el
NADH es manté la ressonància amb el grup amida.
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Figura 6 A la part superior podem veure les estructures del NAD+ i del NADH amb un requadre
vermell sobre la nicotinamida que mostra la diferencia entre aquestes dues especies. Aquest
fragment de la molècula està reproduït al costat amb la representació de boles i barres (balls and
sticks) on el carboni que s’ha reduït del NAD+ està pintat d’una tonalitat més fosca. Aquesta
reducció comporta una pèrdua de l’aromaticitat de l’anell benzènic i l’aparició de l’absorbància que
utilitzem per a fer la mesura del lactat. A la part inferior podem veure l’espectre d’absorció de
l’adenina i l’espectre d’absorció del NAD+ i del NADH [2],[3]. Com podem veure ambdós coenzims
tenen un pic que correspon a l’absorbància d’aquesta base nitrogenada però el NADH té un segon
pic que correspon a aquesta nova absorbància generada per la reducció d’aquell carboni de sp2 a
un sp3.
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Resum
En aquest article es fa una breu explicació de les característiques del programa ActivaFP,
programa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la
Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació, que depèn de la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació,
Generalitat de Catalunya i la seva implementació al INS Provençana, de l’Hospitalet de Llobregat.
Paraules clau: cicle formatiu, formació professional, química, centres, grau mitjà, grau superior.

INNOVATION IN THE TEACHING OF CHEMISTRY.
ACTIVA FP
Paz Gómez Jorge
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INS Provençana. Coordinator of the ActivaFP Program of the General Directorate of Initial
Professional Training and Special Education Lessons of the Department of Education.
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Summary
This article gives a brief explanation of features of the ActivaFP program in Catalonia, a program of
the Programs and Projects Service for the Promotion of Vocational Education of the General
Subdivision of Programs, Training and Innovation, which depends on the General Direction of
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Training Initial Professional and Special Education Teaching Department of the Department of
Education, Generalitat de Catalunya and its implementation in the INS Provençana, Hospitalet de
Llobregat.
Keywords: training cycle, vocational training, chemistry, centers, middle level, higher level.

1. INTRODUCCIÓ
Durant el curs 18-19 s’inicia a Catalunya un nou Programa d’Innovació amb el nom d’ActivaFP. Es
crea per potenciar en el centres de formació professional l’aprenentatge globalitzador i col·laboratiu
a partir de metodologies que treballen les competències fent propostes de projectes, reptes, i
situacions reals en els ensenyaments professionals. S’emmarca en l’àmbit de la innovació de les
metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge de la formació
professional.

2. JUSTIFICACIÓ
2

L’article 14, del Decret 284/2011, estableix que les metodologies didàctiques de la formació
professional han de promoure la integració dels continguts i l'adquisició, per part de l'alumnat, de
les capacitats clau més significatives establertes en el perfil professional del cicle formatiu
corresponent. Entre aquestes capacitats destaquen, per la seva freqüència i importància, les
d'autonomia, emprenedoria, innovació, organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal
i treball en equip.
Cal trencar les barreres d’uns continguts massa vegades aïllats en parcel·les que no faciliten la
visió global del coneixement. S’està demostrant que les bones propostes metodològiques són
interdisciplinars. La integració dels continguts ha de permetre tractar globalment els aspectes
tecnològics, els aspectes pràctics i els aspectes instrumentals per arribar a la comprensió conjunta
des de la visió de les seves interrelacions.
2

L’article 14, del Decret 284/2011, estableix que les metodologies didàctiques de la formació
professional han de promoure la integració dels continguts i l'adquisició, per part de l'alumnat, de
les capacitats clau més significatives establertes en el perfil professional del cicle formatiu
corresponent. Entre aquestes capacitats destaquen, per la seva freqüència i importància, les
d'autonomia, emprenedoria, innovació, organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal
i treball en equip.
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Cal trencar les barreres d’uns continguts massa vegades aïllats en parcel·les que no faciliten la
visió global del coneixement. S’està demostrant que les bones propostes metodològiques són
interdisciplinars. La integració dels continguts ha de permetre tractar globalment els aspectes
tecnològics, els aspectes pràctics i els aspectes instrumentals per arribar a la comprensió conjunta
des de la visió de les seves interrelacions.

3. ANTECEDENTS
Les empreses necessiten, cada vegada més, professionals tècnicament qualificats i que, a més,
disposin d’una sèrie de competències clau, que aportin més valor a l’empresa. Aquestes capacitats
són, entre altres, l’autonomia, la creativitat, la innovació, l’organització del treball, la responsabilitat,
la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes. Aquestes competències
claus esdevenen d’alt valor per als professionals i les empreses.
En aquest context, des del curs 2016-2017 el Departament d'Ensenyament ha impulsat, en
determinats centres que imparteixen ensenyaments professionals, amb caràcter experimental,
actuacions d'innovació en el camp de les metodologies didàctiques basades en l’aprenentatge
globalitzat a partir de la proposta de reptes projectes i objectius que s’acostin a situacions reals de
treball, amb l’objectiu d’enfortir les competències professionals i clau vinculades al perfil
professional dels cicles formatius.

4. OBJECTIU
L’objectiu del programa

és acompanyar i donar suport als centres en la implantació de

metodologies d’aprenentatge col·laboratiu basat en reptes i projectes per tal de millorar les
competències professionals, personals i socials de l’alumnat dels ensenyaments professionals. Així
s’assessora al professorat en el desenvolupament de metodologies globalitzadores, basades en
l’aprenentatge col·laboratiu a partir de la proposta de reptes, projectes i situacions reals i promou
el desenvolupament de capacitats clau, d’alt valor en el treball, com l’autonomia, la iniciativa, la
innovació, l'emprenedoria, l'organització, el treball en equip, la resolució de problemes, l'anàlisi i
l'avaluació i la responsabilitat davant de reptes amb sentit empresarial.
Per tot això el programa integra activitats específiques de formació del professorat, jornades
d'intercanvi d'experiències i una organització dels centres mitjançant xarxes a través de les quals
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es canalitza la formació i es fomenta la cooperació, el suport mutu i l’intercanvi de bones pràctiques
entre els centres.
L’objectiu amb les empreses i altres institucions és generar models de cooperació entre els centres
i les empreses i institucions per aportar escenaris, instruments, recursos i exemples reals que
facilitin el desplegament de les metodologies i l’avaluació dels aprenentatges.

4.1 Objectius específics del programa
4.1.1.En relació amb l’alumnat:
Millorar la formació i qualificació de l'alumnat mitjançant l’aplicació de metodologies didàctiques
basades en el treball per reptes, projectes, situacions i objectius iguals o propers als desplegats en
situacions reals de treball.
Promoure en l’alumnat dels ensenyaments la responsabilitat del seu propi aprenentatge.
Augmentar la motivació de l’alumnat mitjançant el treballar a l’aula situacions semblants a les
realitzades en la realitat de les empreses i centres de treball.
Desenvolupar en l’alumnat habilitats per a l’avaluació crítica i l’adquisició de nous coneixements
que reforcin els seu compromís amb l’aprenentatge al llarg de la vida.
Millorar la capacitat de l’alumnat per ordenar i estructurar la informació, els recursos i el temps.
Millorar la capacitat de comunicació oral i escrita de treballs i projectes.
Millorar les capacitats que afecten a diferents llocs de treball i que són transferibles a noves
situacions de treball com: l’autonomia, la innovació, l’organització del treball, la responsabilitat, la
relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.
Augmentar l’èxit acadèmic de l’alumnat.
Disminuir l’absentisme

4.1.2.En relació amb el professorat i els centres:
Definir i desenvolupar metodologies d’ensenyament i aprenentatge col·laboratives i globalitzadores,
basades en reptes, objectius, projectes o situacions problemàtiques que integrin aprenentatges.
Programar activitats d’ensenyament i aprenentatge a partir de reptes, traspassant l’estructura
modular i per unitats formatives establertes en el currículum dels cicles formatius.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

166

Col·legi de Químics de Catalunya

Establir xarxes de centres educatius participants que es donin suport mutu i comparteixin
estratègies i experiències.
Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi les metodologies objecte
del programa.
Implicar equips de professorat i alumnat en el desenvolupament de metodologies objecte del
programa.
Formar al professorat dels ensenyaments professionals dels centres en metodologies
globalitzades.
Promoure vincles de cooperació entre els centres educatius i les empreses i entitats.
Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar-ne millores.

5. ELS CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’ACTIVA FP
El curs 18-19, el programa incorpora 31 centres, dels quals 12 entren a partir d’una convocatòria
pública de selecció i la resta són centres que formen part d’experiències anteriors al programa que
estan

dissenyant

o

consolidant

experiències

didàctiques

en

la

línea

del

programa.

Cada curs sortirà una nova convocatòria per a que els centres de formació professional es vagin
afegint a aquest programa i així poder donar el suport necessari des de l’administració pública al
professorat implicat.
Els centres que participin en aquest programa poden implantar metodologies globalitzadores en els
mòduls professionals de diferents maneres:
a) Dins d’un mòdul diferent al de

4,5

projecte o de

3,5

síntesi i que inclogui varies unitats formatives.

b) Entre diferents mòduls del mateix cicle (entre mòduls).
c) En tots els mòduls del cicle formatiu.
d) Entre mòduls de diferents cicles formatius del mateix centre o entre centres diferents.
Treballar per reptes amb aquest tipus de metodologies en els ensenyaments professionals pot
requerir un replantejament en l’organització curricular de les unitats formatives i els mòduls
professionals, la proposta a l’alumnat pot involucrar uns pocs o la majoria dels mòduls
professionals del cicle, això pot comportar haver d’organitzar la docència per reptes i no per unitats
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formatives i mòduls professionals, per tant s’ha de disposar de més flexibilitat en l’assignació
horària del professorat i en l’assignació i ús dels espais així com d’una major autonomia i
responsabilitat de l’equip docent del cicle. Cal poder adequar l’organització dels recursos (humans,
espais, temps,...) a les necessitats del procés d’ensenyament i aprenentatge requerit per desplegar
els reptes, projectes o situacions plantejats.
El programa s’estructura en xarxes de centres agrupades per nivells i àmbits territorials on es
comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es realitzen intercanvis
d’experiències.

5.1 Les metodologies docents
Unes metodologies d’ensenyament i aprenentatge basades en la proposta a l’alumnat de reptes i
projectes propers a les situacions reals de treball que facin que l’alumne posi en joc, de forma
integrada i col·laborativa, la diversitat competències tècniques i les competències clau, socials i
personals, poden millorar la qualitat i l’eficiència de l’aprenentatge.
La metodologia per reptes en els ensenyaments professionals, a més de ser un instrument didàctic
que faci més eficient el procés educatiu és, també, en si mateix, un contingut d’aprenentatge.
L’alumne ha d’aprendre a treballar d’aquesta manera, doncs així és com les empreses requereixen
que els seus professionals realitzin les activitats de producció o servei.
Les activitats d’ensenyament i aprenentatge dissenyades en base a reptes, i la conseqüent
integració dels continguts del currículum de les unitats formatives i els mòduls professionals, han
de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l’adquisició efectiva de la competència general, les
competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional del títol i els
objectius generals i resultats d’aprenentatge del cicle formatiu.

5.2 L'alumne i les metodologies docents
L’alumne ha de ser el responsable del seu procés d’aprenentatge, de la definició i execució del
procés així com del resultat obtingut.
En aquest procés d’aprenentatge, l’alumne ha de posar en joc tant les competències tècniques
com les clau o transversals de diferents unitats formatives i mòduls professionals. L’alumne sol, o
integrat en un equip, ha d’orientar la seva acció a la consecució de resultat. Ha d’aprendre a
aprendre, tant en la cerca de coneixement per resoldre el repte com en la revisió i valoració dels
resultats obtinguts. La reflexió, per part de l’alumne, dels resultats aconseguits i el procés
desenvolupat ha de ser un instrument potent per realimentar i millorar els seus aprenentatges.
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5.3 El professorat i les metodologies docents
El professorat és qui guia el procés. En base a una necessitat, un objectiu a assolir o una situació
problemàtica real o contextualitzada al sector, que es presenta a l’alumnat com un repte o projecte,
cal que l’alumnat cerqui i generi el coneixement necessari, defineixi la solució, organitzi i
implementi el procés i obtingui i validi el resultat, això donarà lloc a una comprensió més profunda i
significativa per part del alumnat del continguts. Per tot això les TIC és un aliat imprescindible.
L’ús d’aquestes metodologies d’ensenyament requereix un important treball col·laboratiu de l’equip
docent, tant en la programació i la realització, seguiment i avaluació de les activitats didàctiques,
com en l’organització flexible del cicle formatiu. A més, dona l’oportunitat de tenir una col·laboració
estreta amb les empreses, que poden aportar situacions reals i podrien participar en l’avaluació de
la solució donada per l’alumnat a la seva proposta.

5.3.1. En relació als reptes
El professorat dissenyarà les propostes al alumnat. Els reptes es poden plantejar de dificultat
ascendent al llarg del cicle formatiu, fins garantir que es donant resposta adequada als resultats
d’aprenentatge i als objectius generals del cicle formatiu.
Els reptes han de tenir dos requeriments bàsics, han d’acostar-se a situacions reals de treball i han
de prendre com a referència els resultats d’aprenentatge que l’alumne ha d’assolir. Els reptes, en
un primer moment, poden ser plantejats pel propi centre, però, també poden venir de les empreses.
L’equip docent, fins hi tot, pot valorar la participació de la pròpia empresa en l’avaluació de
l’alumnat.
L’equip docent responsable de portar a terme aquestes propostes a l’alumnat, tindrà una
responsabilitat compartida i, ha de crear una estructura organitzativa per fer el seguiment del
procés de cada equip de treball, de manera que hi hagi un feedback continu de l’assoliment dels
objectius plantejat per part del alumnat (creació de tutors d’equips, coordinadors de
reptes/projectes, reunions setmanals, documents de seguiment, eportfoli, rúbriques, check list,
cronograma de durada durant el curs de cada repte, concreció de la documentació que ha de
presentar l’alumnat i altres evidències).

5.3.2. En relació a l’avaluació
L’avaluació s’ha de realitzar a partir dels criteris d’avaluació establerts per a cada resultat
d’aprenentatge en el currículum del cicle. El professorat dissenyarà els instruments d’avaluació
necessaris per tenir evidències del punt d’assoliment dels objectius i les competències.
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L’avaluació forma part, i ha d’estar integrada, en el propi procés d’aprenentatge. A més del
professor i l’equip docent, l’alumne i l’equip d’alumnes ha d’autoavaluar-se i coavaluar-se sobre la
base de l’evolució del seu procés d’aprenentatge i la realimentació dels resultats que es van
obtenint per satisfer els requeriments del repte plantejat. L’equip docent valorarà el percentatge
adequat de cada instrument d’avaluació i els criteris de puntuació per l’avaluació final.
Al finalitzar cada curs l’equip docent modificarà les propostes en funció de les observacions fetes
durant la seva resolució.

5.4 El centre i el programe ActivaFP
Per implicar en aquesta manera de fer a més professorat cada centre disposarà d’un equip
impulsor amb un coordinador i un membre de l’equip directiu. La persona que coordina el programa
dintre del centre serà responsable d’assistir a les sessions de les xarxes i de realitzar la memòria
de final de curs aportant les evidències de la feina feta durant el curs. Aquesta feina es valorarà, a
partir dels indicadors de qualitat del programa, per part de la coordinació del programa a nivell
autonòmic i es comunicarà al centre si s’han assolit els objectius marcats i quines conseqüències té
aquest assoliment a nivell ubicació dintre de les xarxes de centres.

6. CONCLUSIONS
Aquest programa s’anirà ampliant a més centres de formació professional cada curs amb l’objectiu
d’abarcar al màxim de centres que necessitin ajuda en relació a:
-Definició, aplicació i validació de metodologies basades en l’aprenentatge per reptes, projectes i
situacions reals.
-Assessorament en l’elaboració i implantació de programacions dels cicles formatius d’acord amb
les metodologies basades en l’aprenentatge per reptes, projectes i situacions reals.
-Disseny i suport en l’establiment de models organitzatius, espais, horaris, suport del professorat
que facilitin el desplegament dels aprenentatges.Desenvolupament, aplicació i validació de models
de treball dels equips docents.
-Disseny i aplicació de projectes i reptes de valor per als cicles. Desenvolupament, aplicació i
validació de models de treball en equips d’alumnes
-Definir, aplicar i validar models d’avaluació dels aprenentatges dels projectes/reptes i dels cicles
-Disseny, aplicació i validació de les metodologies en la formació professional dual.
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Resum
La química i la física són disciplines científiques formades per un conjunt específic de teories,
cadascuna d'elles amb els seus propis conceptes i lleis. Encara que ambdues disciplines mantenen
un estret contacte en diversos camps, el problema de la relació entre elles sorgeix dels vincles
entre la química molecular i la mecànica quàntica. S'acaba postulant que els principis de la química
es podem inferir de la física. El propòsit d'aquest treball és mostrar que no tots els conceptes i lleis
de la química es dedueixen dels de la física i com aplicar-ho entre els educadors en química.
Paraules clau: Química molecular; Mecànica quàntica; Educació química.

RELATIONSHIP BETWEEN CHEMISTRY AND PHYSICS
Josep M. Fernández Novell
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Universitat de Barcelona i Col·legi
Oficial de Químics de Catalunya. Barcelona
jmfernandeznovell@ub.edu

Summary
Chemistry Chemistry and physics are scientific disciplines formed by a specific set of theories, each
one of them with their own concepts and laws. Although both disciplines maintain close contact in
several fields, the problem of the relationship between them is manifested mainly in the links
between molecular chemistry and quantum mechanics, or it ends up postulating that all the
chemistry principles can be inferred from physics. The purpose of this paper is to show that not all
the concepts and laws of chemistry can be deduced from the concepts of physics and how to apply
it among educators in chemistry.
Keywords: Molecular chemistry; Quantum mechanics; Chemistry education.
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1. INTRODUCCIÓ
La química i la física són dues ciències ben diferenciades amb els seus propis conceptes i lleis,
objectius i metodologies. Mentre que la física va tenir com a objectiu descriure i explicar la realitat
en si mateixa, els principals objectius de la química sempre van implicar la manipulació i
transformació de les substàncies.
Si analitzem aquestes dues ciències des d'el punt de vista històric i científic podríem escriure:
Mentre que la física contemporània troba les seves arrels en la mecànica corpuscular del segle
XVII, la química sorgeix com a resultat de les activitats dels alquimistes de l'edat mitjana, aquestes
serien les diferències fonamentals d'ambdues ciències segons els orígens històrics estudiats pels
historiadors de la ciència.
Però, en alguns àmbits científics relacionats amb la filosofia de la ciència, al segle XX van tornar a
sorgir els dubtes sobre si la química continuava a la recerca de la seva identitat. Però, al llarg de la
seva història la química [1] ha passat per una successió de esdeveniments molt variats: a finals del
segle XVII la química estava molt subordinada a la física, estava relacionada amb la medicina
només per a l'obtenció de medicines i fàrmacs, també estava connectada a feines artesanals, com
a l'antiguitat, en les arts de la metal·lúrgia, obtenció de ferro i altres metalls, també se la
relacionava amb la perfumeria, l'obtenció de sabó i de perfums. En aquell segle, la química es
considerava una ciència auxiliar de la medicina, de la farmàcia o, fins i tot, de la geologia.
Un segle més tard, el segle XVIII, la química va deixar de dependre de la física i va ser admesa
com a nova ciència, la seva autonomia i validesa estaven fonamentades en bases científiques ja
conegudes i força sòlides. A més, com que la química era i és font d'importants aplicacions per a la
humanitat, l'estatus de ciència la va envoltar de prestigi i autoritat. Això s'aconseguí, en gran part,
gràcies a la revolució química d'Antoine Lavoisier.
Ja en el segle XIX es varen unir els interessos científics amb els comercials. Varen ser aquests els
que van aconseguir substituir els prejudicis que desacreditaven la química. Llavors, ja no es va
veure com una disciplina auxiliar sinó com una ciència amb un camp propi que donava importants
beneficis científics i comercials a la societat.
Des de sempre, la física i la química o la química i la física han mantingut un estret contacte en
diversos camps però sense solapar-se. El problema de la relació entre la química i la física sorgeix
amb l'aparició dels nexes entre la química molecular i la mecànica quàntica.
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El propòsit d'aquest treball és mostrar que les descripcions i els conceptes químics no poden

derivar-se dels conceptes i les lleis de la física per, finalment, convertir-ho en una excel·lent eina
pedagògica per afavorir els processos d'argumentació a l'aula de química.

2. LA RELACIÓ ENTRE QUÍMICA I FÍSICA
Com ja s'ha dit, la química i la física són dues ciències ben diferenciades amb els seus propis
conceptes i lleis, objectius i metodologies. Aquestes diferències queden plasmades en els
currículums dels graus dels ensenyaments de Química i de Física que es poden comparar si es
visita el web de la Universitat de Barcelona [2], la Facultat de Física [3] i la de Química [4].
Aquestes diferències, aquest any que es celebren els 150 anys [5] de la presentació per
Mendeleiev de la Taula periódica dels Elements Químics, es poden veure en aquestes dues Taules
Periódiques. La primera la de Mendeleiev en què els elements s'organitzen pel seu pes atòmic i les
seves propietats químiques (mesures químiques a la Taula dels Químics). La segona de la SCQ
[6], és la què actualment es fa servir a tots els centres d'ensenyament de la química, va sorgir
després que Moseley el 1913 establís que si els elements químics s’ordenen en ordre creixent del
seu Nombre Atòmic s’observa una Variació Periòdica de les seves propietats físiques i químiques
(a partir de la física quàntica apareix el nombre atòmic o número de protons en el nucli de l'àtom,
per això es diu la Taula periòdica dels físics)

Taula Periòdica "dels químics" obtinguda de [7]
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Taula Periòdica "dels físics" obtinguda de [8]
En aparèixer la mecànica quàntica el supòsit que la química i la física eren dues ciències diferents
va començar a trontollar i es va iniciar la idea de donar suport a que la química era una branca de
la física. Com va dir Paul Dirac [9] "les lleis fonamentals que regeixen el comportament dels
components de l'àtom s'han tornat conegudes, fer química significa lluitar amb les equacions
subministrades per la física", així els processos de la química podrien ser descrits i explicats
exclusivament mitjançant la teoria de la mecànica quàntica.
D'aquestes afirmacions es presenta el problema conegut com 'El problema de la reducció de la
química a la física' que és el major tòpic en la filosofia contemporània de la química. Per entendre
aquesta relació cal plantejar-se les següents preguntes:


Quina és la relació entre el món químic i el món físic?



És la química una disciplina científica autònoma o és una simple branca de la física?



Hi ha una relació d'interdependència entre ambdues disciplines?

La resposta, en forma d'una nova pregunta la formula Van Brakel [10] "Pot reduir-se la química a la

física?" Segons ell no té sentit ja que els termes química i física són massa imprecisos. Per tant,
assenyala l'autor, necessitem preguntes més concretes com ara "Es pot brindar una descripció
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mecànic estadística o mecànic quàntica del punt triple al equilibri sòlid, gas, líquid? o bé, podem
entendre la noció de substància química en un discurs mecànic quàntic?".

3. CIÈNCIA I REDUCCIONISME
Sens dubte, en la història de la ciència el reduccionisme ha estat una estratègia altament reeixida
per a l'obtenció de coneixement: l'explicació de sistemes complexos a partir de les seves unitats
components va ser l'enfocament tradicional al pensament científic des de la filosofia que defensa
els postulats corpusculars del segle XVII. aquesta perspectiva va ser la que va conduir a suposar la
possibilitat de reduir cada ciència especial a una més fonamental: la psicologia a la biologia, la
biologia a la química i la química a la física o, més específicament, a les lleis de la física de les
partícules elementals. l'enfocament reduccionista adquireix la seva màxima expressió en el somni
de l'anomenada 'unitat de les ciències 'sostingut pel pensament positivista-lògic de principis del
segle XX: en la jerarquia de les ciències naturals, la física es trobaria al cim de la mateixa, mentre
que la química i les altres disciplines quedarien relegades a una posició inferior, atès que poden
ser derivades de les lleis fonamentals de la física.
La descripció de l'enllaç covalent, publicada el 1927 per Heitler i London, va ser la primera
aplicació de la mecànica quàntica a solucionar la molècula d'hidrogen H2, a solucionar un sistema
molecular va donar les bases per afirmar que la química podia ser reduïda a la física quàntica [11].
Durant els últims anys, molts filòsofs de la química han desafiat aquest enfocament tradicional
amb el propòsit de recuperar l'autonomia de la química i la legitimitat de la filosofia de la química
[12-13].
Però la teoria dels Orbitals Moleculars, més fàcil de fer servir que la de l'enllaç de valència,
introduïda per Mulliken i Hund el 1928 no pot ser deduïda per la mecànica quàntica. Els químics
sabem que ambdues aproximacions tenen papers complementaris i no han eclipsat la teoria de
Lewis. La utilització d'una o l'altra dependrà de factors que facilitin el seu ús, així: la facilitat
d'emprar eines computacionals, la facilitat d'emprar-la en l'ensenyament i dins d'aquest al nivell
secundari o a nivell universitari, i d'altres.
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4. CONCEPTES QUE NO S'EXPLIQUEN PEL REDUCCIONISME
Però fins i tot si acceptéssim la tesi reduccionista, conceptes com orbital, enllaç, estructura
molecular i electronegativitat, entre d'altres, no tindrien estrictament de referent en un domini
químic. Quina seria la conseqüència per a la ensenyament de la química? [14] L'argumentació a
classe és la base principal en l'educació de les ciències.
En aquest punt es centrarà la discussió sobre el concepte d'orbital i d'estructura molecular com a
problemes que no es poden resoldre amb el reduccionisme de la química a la física i podrà servir
com a eina, pels professionals de l'ensenyament d'aquesta ciència, a les seves classes siguin del
nivell educatiu que siguin.

El punt de partida en analitzar el problema del concepte d'orbital [15-16] va ser analitzar la relació
entre la mecànica quàntica i la química molecular. Mentre que en mecànica quàntica "orbital" és
un terme sense existència, en química molecular els orbitals existeixen com a regions espacials
que expliquen la forma de les molècules. L'argument per rebutjar l'existència d'orbitals es basa en
la identificació entre orbital i funció d'ona. Els autors posen en qüestió aquesta identificació
preguntant llavors si aquest és el concepte d'orbital utilitzat en química per parlar de les formes
dels orbitals o per explicar l'enllaç químic.
A més, el concepte d'estructura molecular que ocupa un lloc central en les explicacions químiques
i que segons la teoria molecular clàssica és un arranjament tridimensional d'àtoms, units entre si
mitjançant enllaços químics, perd el seu referent en la teoria quàntica, donada la indeterminació
de la posició i del moment dels components moleculars.

5. CONCLUSIONS
Per tot ho exposat fins aquí, van Brakel [10-17] considera que les descripcions i els conceptes
químics no poden derivar-se dels conceptes i les lleis de la física. Des d'una perspectiva similar
Scerri i McIntyre [18] conclouen que s'ha de renunciar a reduir la química a la física.
Aquests debats mostren que la filosofia de la química es converteix en una excel·lent eina
pedagògica per afavorir els processos d'argumentació a l'aula de química. Això redundarà en un
coneixement més profund de la naturalesa de la química.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

178

Col·legi de Químics de Catalunya

REFERÈNCIES
1. Bensaude-Vincent, B. & Stengers, I. (1997) Historia de la química. Addison-Wesley and
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
2. https://www.ub.edu/web/ub/ca/
3. http://www.ub.edu/fisica/queoferim/index/grau.htm
4. https://www.ub.edu/portal/web/quimica/graus
5. https://www.iypt2019.org/
6. http://scqhistoric.iec.cat/scq/index.html
7.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&tbm=isch&q=Taula+
Peri%C3%B2dica&chips=q:taula+peri%C3%B2dica,online_chips:ancients&sa=X&ved=0ahUKEwih
0dqYr6HjAhWCoXEKHf7wC78Q4lYIKigB&biw=1600&bih=786&dpr=1#imgrc=SSl-Qfe1JxzmwM
8. https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=2005
9. Dirac, P. (1929) The quantum mechanical explanation of the periodic system. Journal of
Chemical Education. Vol. 76, núm. 9, p. 1189-1199.
10.Van Brakel, J. (2003) The Ignis Fatuus of reduction and unification: back to the rough ground. In
Chemical Explanation: Characteristics, Development and Autonomy. (Earley, J. ed.) New York
Academy of Sciences. New York. p. 30-43.
11. Harris, M. L. (2008) Chemical reductionism revisited: Lewis, Pauling and physico-chemical
nature of chemical bond. Studies in History and Philosophy of Science. Vol. 39, p. 78-90.
12. Vancik, H. (1999) Opus magnum: an outline for the philosophy of chemistry. Foundations of
chemistry. Vol. 1, núm 3, p. 242-256.
13. Scerri, E. R. (2000) Philosophy of chemistry: a new interdisciplinary field? Journal of Chemical
Education. Vol. 77, núm. 20, p. 522-525.
14. Erduran, S. & Jiménez, M. P. (eds.) Argumentation in Science Education. Perspectives from
Classroom Based Research. Springer. Netherlands.2007.
15. Lombardi, O. & Labarca, M. (2007) The philosophy of chemistry as a new resource for
chemistry education. Journal of chemical education. Vol. 84, núm. 1, p. 187-192.
16. Labarca, M. & Lombardi, O. (2010) Why orbitals do not exist? Foundations of Chemistry. Vol.
12, p. 149-157.
17. Van Brekel, J. Philosophy of Chemistry. Between the Manifest and the Scientific Image. Leuven
University Press. Leuven.
18. Scerri, E. R. & McIntyre, L. (1997) The case for the philosophy of chemistry. Synthese. Vol. 111,
núm. 3, p. 213-232.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

179

Col·legi de Químics de Catalunya

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

180

Col·legi de Químics de Catalunya

LA PERFUMERIA COM A EINA DIDÀCTICA A LA ESO I
BATXILLERAT
Yolanda Ramos Moreno, Adrián Peleato Rancaño
1

Ins. Miquel Martí i Pol 2Ins. Enric Borràs
yramos2@xtec.cat, apeleato@xtec.cat

Resum
La perfumeria elabora i ven perfums. Aquests són una barreja de materials que fan olor
(substàncies) amb identitat pròpia, única i estèticament adequada que són captats per l'olfacte
(sentit químic). Una substància ha de tenir unes propietats fisicoquímiques determinades que
permetin que sigui químicament estable i tingui una intensitat i persistència característiques. La
perfumeria utilitza matèries primeres natural i sintètiques. Hi ha una estreta relació entre perfumeria
i Química. Alguns conceptes (substància, mescla, enllaç químic, volatilitat, disseny experimental,
canvi químic, la matèria, material de laboratori, volum i massa, dissolucions, propietats dels
gasos,...) es treballen al llarg de l’ESO i Batxillerat. A continuació s’ exemplifica la perfumeria com a
eina didàctica per treballar diferents continguts de Química de manera teòrica i pràctica (laboratori).
També es focalitzarà en la seva aplicació transversal per a treballar continguts en altres àmbits:
lingüístic, artístic, digital, etc.

Paraules clau: substància, mescla, enllaç químic, volatilitat, disseny experimental, canvi químic,
matèria, material de laboratori, volum, massa, dissolucions, propietats

gasos,

perfum,

transversalitat, competències, ESO, Batxillerat, eina didàctica.

THE PERFUMERY AS A TEACHING TOOL IN THE COMPULSORY
SECONDARY EDUCATION AND THE BACHELOR
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Abstract
Perfumery makes and sells perfumes. These are a mixture of smelling materials (substances) with
their own, unique and aesthetically appropriate identity that are captured by smell (chemical sense).
A substance must have specific properties. A substance must have certain physicochemical
properties that allow it to be chemically stable and have a characteristic intensity and persistence.
The perfumery uses natural and synthetic raw materials. There is a close relationship between
perfumery and chemistry. Some concepts (substance, mixture, chemical bond, volatility,
experimental design, chemical change, matter, laboratory material, volume and mass, dissolutions,
properties of gases ...) work throughout ESO and Baccalaureate. Some concepts (substance,
mixture, chemical bond, volatility, experimental design, chemical change, matter, laboratory
material, volume and mass, dissolutions, properties of gases ...) work throughout ESO and
Baccalaureate. Some concepts (substance, mixture, chemical bond, volatility, experimental design,
chemical change, matter, laboratory material, volume and mass, dissolutions, properties of gases
...) work throughout ESO and Bachelor.
Keywords: substance, mixture, chemical bond, volatility, experimental design, chemical change,
matter, laboratory material, volume, mass, dissolutions, properties gases, perfume, transversality,
competencies, compulsory secondary education, Bachelor, teaching tool.

1. INTRODUCCIÓ
El perfum, conegut des de l’antiguitat i utilitzat en totes les èpoques, ha evolucionat fins avui en dia
en que la tecnologia ens permet sintetitzar el que la natura ha produït des de fa mil·lennis. No
obstant això, el perfum d’una flor és tan perfecte que és molt difícil de copiar. La composició d’un
perfum ha estat un secret durant segles i s’han combinat aromes d’origen natural tant animals com
vegetals. Actualment, en la seva composició es combinen aromes naturals i altres sintetitzats en un
laboratori [1]. La perfumeria és “l’art de fer perfums”, és la disciplina que s’encarrega de combinar
substàncies oloroses amb l’objectiu d’obtenir un aroma únic que transmeti unes sensacions al ser
olorat.

1.1

Què és un perfum?

Amb el terme perfum ens podem referir tant al cosmètic (perfum) la funció del qual és proporcionar
bona olor a l’usuari i es comercialitza, generalment, en un vehicle alcohòlic, com al producte utilitzat
com a additiu, que forma part d’un cosmètic o de qualsevol altre producte al que se li afegeixen
substàncies considerades de bona olor per la seva identificació i comercialització. Un perfum com a
cosmètic es pot definir com una barreja equilibrada de substàncies aromàtiques que té una identitat
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pròpia des del punt de vista perceptiu. [1] A més de tenir una identitat ben definida, un perfum ha
de reunir uns requisits tècnics, com ser químicament estable, ser suficientment intens, ser
persistent i mantenir la seva identitat en tot el procés d’evaporació. En un perfum es perceben
diferents aromes derivats de les substàncies volàtils que surten a l’exterior. Ja que el conjunt es
percep com una sensació harmònica, com si fos una combinació de notes musicals, a aquests
aromes se’ls coneix com a notes, que són les diferents substàncies oloroses que el composen,
tenen diferent volatilitat i per tant es perceben en diferents moments [1]. Distingim:
-

Notes altes: substàncies molt volàtils (cítriques, aromàtiques, afruitades, florals i verdes) i
són les que primer es perceben, però desapareixen ràpidament. El seu temps de
permanència depèn de la temperatura ambient. Són determinants a l’hora de seleccionar
un perfum ja que són les primeres que percep el client.

-

Notes mitjanes: volatilitat mitjana i serveixen d’unió entre les notes altes i les bàsiques de
manera que la transició d’unes a altres sigui harmònica i agradable. Exemples: notes
herbàcies, florals, aldehídiques. Són les que el consumidor valorarà per a repetir la
compra.

-

Notes bàsiques: les menys volàtils i més persistents, romandran quan passa el temps, fins
a 8-10 hores. Per sí soles poden resultar molt fortes a l’olfacte i fins i tot desagradables i
causar rebuig, per això s’emmascaren amb les notes mitjanes i altes. Les notes orientals o
d’origen animal asseguren la durada del perfum per lo que se solen anomenar fixadors.

1.2 Història del perfum
Els sacerdots egipcis feien preparacions perfumades amb olis, vi, mel, essències i resines, que
utilitzaven per a purificar-se i honorar als deus. Grecs i romans perfeccionaren la perfumeria i van
importar substàncies aromàtiques de la Índia per a preparar perfums que més tard venien als
mercats. A l’Edat Mitjana, l’ús dels perfums era per a combatre les epidèmies i com a desinfectant,
tot i que es va seguir fent servir entre les classes socials altes per a perfumar-se per a emmascarar
el mal olor provocat per la falta d’higiene de la època.
El perfeccionament de la destil·lació amb la invenció del tub de refredament en espiral o serpentí
va permetre obtenir tot tipus d’essències. A finals de l’Edat Mitjana, els àrabs van fer els primers
perfums amb alcohol i olis essencials. En el renaixement va persistir la falta d’higiene, es perfumen
mobles, robes, adorns i fins i tot animals per a emmascarar el mal olor. Al s. XVIII comença la cursa
del negoci de la perfumeria. Els perfumistes comencen a elaborar fórmules innovadores i competir
entre ells, França es perfila com el bressol de la perfumeria moderna. L’augment dels hàbits
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d’higiene dóna lloc a l'aparició d’aromes més frescos i lleugers i a la elaboració de la primera aigua
de colònia de Johann Marie Farina. El s. XIX entra amb força amb la invenció de la tècnica de
l’enflorat de pètals de flors molt delicades i impossibles de destil·lar per arrossegament de vapor, i
la síntesi de molècules aromàtiques (cumarina). El s. XX suposa la associació del perfum a la alta
costura. El s. XXI és el segle del “tot s’hi val” en perfumeria. Es dissenyen perfums personalitzats
amb barreges exclusives d’essències i reinvenció dels clàssics. Apareix el concepte d’”antiperfum”
(aromes impossibles a quitrà, bugaderia o gasolina) [2].

1.3 La ciència i la perfumeria
Un perfum és una mescla química que participa com a eina de comunicació entre els éssers vius.
Es vincula directament amb la funció vital de relació induint un estímul que comportarà una
resposta a l’individu receptor. Aquesta resposta pot ser variada, per exempl,e pot anar vinculada a
l’alimentació, la protecció, la reproducció, a un record, associar-se amb una sensació generada fruit
d’una resposta hormonal, etc. La relació entre la ciència i la perfumeria, per tant, és inherent,
trobant-se íntimament vinculada a la Química (la seva creació) i a la biologia (les matèries primeres
i la resposta nerviosa i hormonal generada per l’olor).
Perquè existeixi la percepció de la olor és necessari que les molècules que es fan servir com a
matèries primeres tinguin unes propietats i interaccions químiques determinades. Aquestes
propietats són [1]: volatilitat (molècules de mida petita amb forma globulosa i una fracció
hidrocarbonada i presència d’oxigen per a formar ponts d’hidrogen), solubilitat (la olor ha d’arribar
fins als quimioreceptors per a desencadenar una resposta. Per a travessar el mucus nasal i inserirse a la membrana olfactiva han de contenir una part lipòfila i una hidròfila), persistència (han de
romandre al producte, dependrà de la concentració, la volatilitat, el substrat,...etc.), adhesió i
substantivitat (pot tenir forces d’adhesió per a adherir-se a un suport sòlid), difusió (perquè es
pugui percebre), percepció de l’olor (la substància que s’empra s’ha de detectar i reconèixer a
baixes concentracions), intensitat i concentracions (els perfums poden ser d’olor més o menys
forta i això és independent de la seva concentració).
D’altra banda, perquè un perfum sigui perceptible per un ésser viu i emeti una resposta s’ha de
captar amb el sentit químic de l’olfacte. Un perfum és volàtil i per tant pot ser transportat per l’aire
fins a entrar per les cèl·lules receptores que es troben a la mucosa nasal, on és detectada pels
quimioreceptors. Els quimioreceptors són neurones que tenen dendrites que, a través de les
proteïnes receptores, fixen les molècules oloroses. Aquesta unió química es transmet mitjançant
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una senyal elèctrica al bulb olfactiu i d’aquí al còrtex del cervell on s'emet una resposta. Existeixen
nombrosos receptors olfactius, cadascun específic per a una molècula olorosa diferent. La resposta
que s’emet és una sensació, una informació de l’entorn que el cervell reconeix i es pot associar a
diverses reaccions diferents en funció de la substància olorosa que provoqui l’estímul.

2. APLICACIÓ DE LA PERFUMERIA COM A EINA DIDÀCTICA
2.1 La perfumeria com a eina didàctica a l’Educació Secundària Obligatòria
L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) consisteix en una sèrie d’estudis estructurats en
continguts que es distribueixen en diferents àmbits competencials. Forma part del sistema educatiu
de l’estat espanyol considerat com a obligatori per a aquell alumnat amb una edat entre els 12 i 16
anys. La finalitat de la ESO és l’assoliment de les competències clau que permetin a tots els
alumnes: desenvolupar-se a nivell personal i social, adquirir autonomia, expressar idees,
desenvolupar el pensament reflexiu i crític, adquirir habilitats escrites i orals tant en la llengua
pròpia com estrangeres, conèixer la història i geografia del seu entorn, contemplar la importància
de l’activitat física i els hàbits saludables, fomentar la competència matemàtica, científica, digital i
audiovisual i treballar la sensibilitat artística i la creativitat.
Durant aquesta etapa, els alumnes creixeran acadèmicament, com a persones, i s’educaran en
valors com: cooperació, igualtat de sexe, respecte a d’altres cultures, etc. L’ESO ha de garantir la
igualtat real d’oportunitats per a desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals,
artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i noies que cursen aquesta etapa [3].
Per tant, ens trobem amb un alumnat que ha d’adquirir una sèrie de competències bàsiques per al
seu futur com a ciutadans i ciutadanes, però que també es troba en una etapa complexa del seu
desenvolupament personal. Cada aula és una petita societat on cada estudiant és diferent, té una
personalitat, habilitats i interessos diferents als dels seus companys/es.
És important, que els docents s’engresquin a fer ús de diferents eines didàctiques variades amb
l’objectiu de contextualitzar els continguts que es treballin. La contextualització permet als alumnes
trobar una finalitat en allò que s’imparteix a l’aula i per tant extrapolar el que aprenen a l’aula amb
una situació real.
En aquest article ens hem centrat majoritàriament en l’àmbit cientificotecnològic, concretament en
els continguts de Química que han d’assolir al final de l’ESO. La Química és una assignatura que
tracta la composició, estructura i propietats de la matèria així com els canvis que aquesta
experimenta mitjançant reaccions químiques i la seva relació amb l’energia.
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És una assignatura on hi ha alumnes que reaccionen amb molt d’interès i d’altres que la troben
complexa i de difícil seguiment. Un context real pot ajudar a motivar i assolir alguns dels conceptes
que es treballen. Basant-nos en aquesta premissa hem decidit aplicar la perfumeria com a context
per a la introducció d’alguns continguts de Química de l’ESO.
La perfumeria es treballa al Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) d’Estètica i Bellesa dins del
mòdul professional 10 Perfumeria i cosmètica capil·lar. Existeixen nombrosos continguts en comú
entre ambdós estudis, per tant es pot fer una extrapolació a l’ESO d’algunes activitats treballades a
perfumeria de CFGM.
Com es pot observar a la taula 1, hi ha continguts comuns entre ambdues matèries:
- L’ús del material de laboratori, normes de seguretat i higiene als laboratoris, formulació química,
conceptes de massa i volum, concepte de substància, solució i mescla i la seva relació amb la vida
quotidiana, tècniques de separació, reaccions químiques...[4]
Taula 1. Relació entre el mòdul professional 10 Perfumeria i cosmètica natural del CFGM
d’Estètica i Bellesa i la matèria de Química de la ESO

MP 10. Perfumeria i cosmètica natural

Química

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Estètica i Bellesa:

ESO:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Material de laboratori per elaborar perfums.
Seguretat i higiene al laboratori de
perfumeria.
Matèries primeres: orígens, mètodes
d'obtenció i composició química.
Elaboració de solucions perfumades.
Les aromes i la seva relació amb el sistema
nerviós.
Els olis essencials i portadors. Definició.
Mètodes d'obtenció. Característiques físiques
i composició química.
Fórmula cosmètica.
Operacions prèvies. Càlcul de pes i volum.
Tècniques de laboratori: destil·lació a vapor
d’aigua, dissolvents volàtils, maceració o
enflourage.

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

186

●
●
●
●
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●
●
●
●
●

Material de laboratori de Química.
Seguretat i higiene al laboratori de
química.
Mètode científic.
Formulació química.
Propietats de la matèria: massa i volum.
Mesura directa i indirecta de massa i volum
de sòlids, líquids i gasos.
Substàncies simples, compostes i
mescles. Relació a materials de la vida
quotidiana.
Tècniques de separació. Preparació de
dissolucions de diferents composicions.
Model cinètic-molecular
Reaccions químiques
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Aquesta relació entre continguts permet aplicar la perfumeria com a eina didàctica a qualsevol
nivell de l’ESO. Segons l’objectiu que es vulgui aconseguir amb aquella activitat es podrà
profunditzar més o menys i es treballaran uns conceptes o uns altres. Es pot fer servir la perfumeria
com a context per a introduir el mètode científic o treballar el mètode de laboratori i la seguretat a
primer d’ESO o bé es pot profunditzar en conceptes com mescles, tècniques de separació, mesura
directa i indirecta de massa i volum, model cinètic-molecular, que es tracten a segon i quart de
l’ESO o introduir/profunditzar en les reaccions químiques i la formulació a tercer d’ESO. La
perfumeria és “l’art de fabricar perfums”, un perfum no deixa de ser una barreja de substàncies,
una mescla química. En el cas del perfum les substàncies que es fan servir acostumen a ser
aromàtiques sotmeses a un dissolvent (majoritàriament l’alcohol) i amb alguna substància fixadora
per a fer l’aroma més durador. La perfumeria és Química aplicada, en aquest cas amb l’objectiu de
generar un producte útil, atractiu i que es pugui comercialitzar. Avui en dia, qualsevol alumne ha
tingut a les seves mans un o més perfums i els fa servir habitualment. L’ús de tècniques de
perfumeria per a desenvolupar continguts de Química podria ser molt beneficiós perquè els
estudiants vinculin l’aula amb la realitat i assoleixin millor les competències científic-tecnològiques
d’aquesta etapa. A continuació exposem un exemple de pràctica laboratori amb alumnes de 2n
d’ESO.
Elaboració d’un aigua perfumada de roses [5]:
La pràctica es desenvoluparà al nivell de segon d’ESO, es treballa: material de laboratori, mesures
de massa i volum i mescles i la seva relació amb la vida quotidiana. Es poden utilitzar diferents
fórmules per elaborar perfums amb altres materials: llimona, canyella, olis d'ametlles, etc. de
manera que una mateixa aula es puguin elaborar perfums diferents que els alumnes puguin
compartir i comparar :
MATERIALS:
●

1 envàs amb polvoritzador, envàs estèril per a macerar,

●

50 ml d’aigua, 50 ml d’alcohol etílic 90º o superior

●

60 g de romaní fresc, 3 ó 4 pètals de roses, 75 g de menta fresca

●

25 g de ratlladura de llimona o bé 2 gotes d’oli essencial de llimona

●

Balança, Proveta, Comptagotes, Morter, Vas de precipitats, colador o paper de filtre

PREPARACIÓ:
1. Es mesura la massa de menta i de romaní amb la balança.
2. Amb el comptagotes s'afegeixen dues gotes d’oli essencial de llimona.
3. A un morter es trituren els ingredients sòlids.
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4. Es col·loca a un vas de precipitats el preparat anterior i s'afegeixen els 50 ml d’aigua i la
mateixa quantitat d’alcohol etílic (l’alcohol fa de dissolvent i de fixador)
5. Es deposita tot a un envàs estèril que es pugui tancar hermèticament.
6. Es deixa macerar a un lloc fosc durant unes 2 o 3 setmanes.
7. Es filtra el contingut líquid amb el colador o filtre a l’envàs polvoritzador i es deixa reposar 2
o 3 dies abans d’aplicar-lo a la pell.
La perfumeria com a eina transversal a la ESO
Actualment l’educació va enfocada a que els alumnes adquireixin, sobretot, unes competències
fonamentals per al seu futur, a part d’uns continguts i habilitats socials. La visió de l’educació va
dirigida a tractar els estudis de primària i ESO amb globalitat, vinculant tots els àmbits
d’ensenyament (social, científic, artístic, matemàtic,...) i a la seva vegada amb un context real que
permet veure les aplicacions dels continguts teòrics que es treballen a la societat. Per tal
d’aconseguir això es fan servir diferents metodologies, com ara el treball per projectes. L’objectiu
d’aquestes metodologies és profunditzar en altres habilitats necessàries pels alumnes com: el
treball cooperatiu, l’autonomia, el pensament crític i reflexiu, etc. La perfumeria es pot fer servir
com a eina didàctica a l’assignatura de Química i Física per a veure aplicacions dels següents
continguts: el material de laboratori, unitats de massa i volum i canvis d’unitats, les propietats dels
gasos, concepte de mescla i solubilitat, etc. A Biologia es podria treballar el sentit de l’olfacte i
sistema nerviós, propietats dels vegetals, etc. En altres àmbits no científics, la perfumeria també
podria tenir un ús didàctic, com per exemple: a l’àmbit artístic dissenyar l’etiqueta (plàstica), fer una
composició o un estudi del tipus de melodies que es fan
servir per a fer publicitat dels perfums (música), etc., a l’àmbit lingüístic l’elaboració d’un anunci
comercial, els perfums i la literatura, etc., a l’àmbit social es podria fer una recerca de la història a
través de l’evolució dels perfums al llarg del temps (veure apartat 1.2), a l’àmbit matemàtic es
poden realitzar càlculs de volums, per exemple, del recipient que contindrà el perfum, etc. Com es
pot observar les aplicacions són múltiples i per tant aquestes i el seu nivell de profunditat dependrà
de l’objectiu didàctic que el docent vulgui desenvolupar amb aquestes tasques o projecte.

2.2 La perfumeria coma eina didàctica a Batxillerat
Els ensenyaments de Batxillerat tenen com a finalitat proporcionar al alumnat la formació, la
maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el
seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a estudis superiors i al món laboral. El
Batxillerat es troba distribuït en tres modalitats: arts, ciències i tecnologia i humanitats i ciències
socials. Un rol important del Batxillerat consisteix en proporcionar orientacions i recursos que
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permetin a l’alumnat desenvolupar les seves capacitats en base a les seves preferències de cara a
la seva continuïtat en estudis superiors: cicles formatius de grau superior, estudis superiors varis o
estudis universitaris [6]. En aquest nivell ens trobem amb alumnat que acostuma a tenir una
motivació pels estudis triats i té ganes de desenvolupar habilitats que li permetin prosperar i
aprendre per a continuar amb les seves preferències professionals. Dintre d’aquest context la
perfumeria es podria aplicar a qualsevol modalitat de Batxillerat amb l’objectiu de relacionar els
continguts de l’aula amb situacions reals per tal de veure una aplicabilitat d’allò que estan aprenent.
A Batxillerat, sobretot, és important que els alumnes puguin fer aquesta extrapolació dels
continguts ja que es troben en un punt més madur del seu desenvolupament acadèmic i personal.
Han d’adquirir competències personals i interpersonals així com d’interacció amb el món (sistema
de valors propi, coneixement de la cultura, la societat, interacció de persones i naturalesa, esperit
crític, autonomia,...). A la modalitat d’arts la perfumeria podria fer-se servir per exemple des del
punt de vista del disseny, l’estètica, anàlisi artístic d’anuncis publicitaris, imatge, creativitat,... En la
modalitat d’humanitats i ciències socials es podria utilitzar per tractar per exemple història o
política, economia, màrqueting, geografia, matemàtiques, redacció d’anuncis, literatura, etc.
L’aplicació, però, que nosaltres tractem en aquest article va enfocada sobretot a la modalitat de
ciències i tecnologia, concretament a l’assignatura de Química, tot i que podria també tenir
aplicacions a Biologia, Matemàtiques, etc.
A l’assignatura de Química es treballen molts dels conceptes que l’alumnat ha d’assolir per tal de
poder continuar els seus posteriors estudis en l’àmbit científic. La Química és una ciència que es
troba en moltes àrees de la nostra actual societat, estudia les substàncies i els materials, les seves
propietats i la seves reaccions que les transformen. Entre les seves aplicacions hi ha: disseny de
fàrmacs i materials, combustibles, colorants sintètics i pigments, perfumeria, fertilitzants,
cosmètica,...
La química treballa a tres nivells: macroscòpic (explicar la matèria i les seves transformacions),
microscòpic (models atòmic-moleculars, propietats ions, àtoms, molècules i reaccions), simbòlic
(canvis a les substàncies i els seus canvis amb símbols, fórmules,

models,...). A l’etapa de

Batxillerat els alumnes han d’assimilar una gran quantitat de continguts en un curt període de
temps per tal d’ajustar-se als terminis de les proves d’accés a estudis
superiors. En aquesta situació, en moltes ocasions és difícil que els alumnes vinculin i assoleixin en
profunditat tots els continguts treballats. Les aplicacions de la Química a la societat poden ser un
bon punt didàctic per intentar extreure als estudiants de la seva rutina i contextualitzar els
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coneixements que estan adquirint i així intentar descobrir punts d'interès per les seves futures
preferències laborals.
De manera similar a la que hem mencionat a l’ESO, la perfumeria treballa molts continguts
paral·lels als que es desenvolupen a l’assignatura de Química. A la taula 2 es pot veure la relació
que existeix entre les matèries de Química i la perfumeria per exemple: el concepte de substància
volàtil, formulació, solucions, solubilitat dels gasos en líquids en contextos reals, reaccions
químiques, etc. [4]. Basant-nos en aquests lligants, existeixen diverses activitats plantejades des
de l’àmbit de la perfumeria que es poden aplicar a l’assignatura de Química.
Com a exemple d’activitat per afegir a la nostra seqüència didàctica hem plantejat una destil·lació
al vapor d’alguna matèria primera que es faci servir a perfumeria per tal d’obtenir com a producte
de la pràctica un hidrolat i un oli essencial que els alumnes puguin conservar, és una manera de
treballar tècniques de separació i solubilitat de gasos, pressions,... Les activitats didàctiques que
se’n derivin de la pràctica poden són molt variades, dependrà dels objectius didàctics i els
continguts que el docent vulgui tractar amb la classe.
Taula 2. Relació entre el mòdul professional 10 perfumeria i cosmètica natural del CFGM d’Estètica
i Bellesa i la matèria de Química de Batxillerat
MP10. Perfumeria i cosmètica natural*

Química

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Estètica i
Bellesa:
●
Material de laboratori per a elaborar
perfums.
●
Seguretat i higiene al laboratori de
perfumeria
●
Matèries primeres: orígens, mètodes
d'obtenció i composició química.
●
Elaboració de solucions perfumades.
●
Les aromes i la seva relació amb el
sistema nerviós.
●
Els olis essencials i portadors. Definició.
Mètodes
d'obtenció.
Característiques
físiques i composició química.
●
Fórmula cosmètica.
●
Operacions prèvies. Càlcul pes i volum.
●
Tècniques de laboratori: destil·lació a
vapor d’aigua, dissolvents volàtils,
maceració o "enflourage".
. * Aplicable a qualsevol cicle de formació
professional que inclogui continguts similars.

Batxillerat:
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Investigació experimental de la massa
molecular relativa d'un gas o d'una
substància volàtil, fent ús de la hipòtesi
d'Avogadro.
Formulació química: orgànica i inorgànica.
Caracterització de les propietats dels
líquids, tensió superficial i pressió de
vapor. i interpretació mitjançant el model
cinètic-molecular.
Solucions. Expressió de la composició de
les solucions: percentatge en massa i en
volum, ppm, concentració en massa i
concentració en quantitat de substància.
Preparació
d'una
solució
d'una
concentració determinada.
Elaboració del concepte de pressió parcial i
aplicació a l'explicació de la solubilitat dels
gasos en líquids en contextos reals.
Reaccions químiques.
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A la taula 2 es relaciona l’assignatura de perfumeria del CFGM d’Estètica i Bellesa amb la Química
de Batxillerat com a exemple d’aplicació de la Química a un context real. És una manera d’ampliar
el ventall d’activitats didàctiques que es poden desenvolupar amb l’alumnat.
D’igual manera, existeixen altres cicles formatius d’aquesta família professional o de famílies
diferents que també treballen continguts afins amb el currículum de Batxillerat, i dels quals també
es poden extreure pràctiques, exercicis, supòsits pràctics,..., que permetin fer de pont entre l’aula i
la societat.
Seguidament plantegem un exemple de pràctica que es pot realitzar al laboratori amb alumnes de
primer de Batxillerat de Química. L’objectiu serà realitzar una destil·lació al vapor [7] per a obtenir
un oli essencial de lavanda. Es volen separar substàncies volàtils i insolubles en aigua de les que
sí ho són:
MATERIALS:
●

Matràs de destil·lació (dues boques), Font de calor, Refrigerant, Cap de destil·lació
Termòmetre, Pinces de matràs, Tub refrigerant de Liebig, Tub col·lector, Matràs
Erlenmeyer, Embut d’addició, Suports. Reactius: flor de lavanda, menta, té de llimona,
canella,..., aigua destil·lada, acetat d’etil i sulfat de sodi

METODOLOGIA:
1. Realitzar el muntatge per a fer la destil·lació.
2. Col·locar l’aigua al matràs 1 i la substància a destil·lar al dos (millor humida)
3. Es connecten ambdós matrassos i es deixa escalfar fins l’ebullició.
4. Quan ja es tingui el producte destil·lat es fa passar per un embut de separació (separació
part aquosa de l’oli essencial). Al oli se li afegeix 5 ml d’acetat d’etil (facilita la seva
separació)
5. Per a eliminar l’aigua romanent es pot fer servir sulfat de sodi
6. Es poden realitzar altres tècniques després com per exemple: cromatografia
Les qüestions que el docent plantegi a partir d’aquesta activitat dependrà de l’objectiu didàctic que
es vulgui aconseguir. De la mateixa manera el seu grau de profunditat dependrà de si es proposa
com a una activitat d’introducció de coneixements, de síntesi o d’aplicació dels mateixos.
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3. CONCLUSIONS
La perfumeria elabora perfums. Un perfum és una mescla de substàncies aromàtiques (olis o
essències), un dissolvent (habitualment alcohol) i un fixador. Un perfum és un tipus de comunicació
química essencial dels éssers vius ja que forma part de la seva funció de relació: provoquen un
estímul i fa que emetin una resposta relacionada amb l’alimentació, la protecció, la memòria, el
plaer...
La perfumeria, per tant, consta d’una base química i biològica que permet fer-la servir com a eina
didàctica per a treballar continguts d’aquestes matèries o d’altres. L’educació secundària inclou
dues etapes: l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat. L’ESO pretén l’assoliment
d’una sèrie de competències clau per a formar els alumnes com a ciutadans capaços de donar
resposta a les situacions del el futur.
En canvi, el Batxillerat té també un objectiu de preparar els alumnes per a la seva continuïtat en
estudis superiors, en base a les seves preferències i habilitats. Hi ha una sèrie de tècniques o
pràctiques que es desenvolupen en profunditat durant els estudis de FP que van molt enfocats a
una món laboral i que no es treballen a secundària. Aquests continguts es poden fer servir a l’ESO
i al Batxillerat per a veure altres aplicacions del que es treballa a l’aula.
En aquest cas la perfumeria en seria un exemple. Trobem molts conceptes dins de la perfumeria
que poden ser aplicables a l’ESO i al Batxillerat per a treballar diferents continguts de Química
adaptant-los a l’etapa en qüestió.
En aquest article es proposen dues pràctiques de laboratori, la creació d’un perfum a l’ESO i una
destil·lació al vapor a Batxillerat per a treballar diferents continguts d’aquestes matèries. Finalment,
la perfumeria també és aplicable a altres àmbits com serien el lingüístic (realització d’un anunci
publicitari), plàstica (disseny d’un envàs atractiu) i Matemàtiques (càlcul de les quantitats
d’ingredients), entre d’altres.
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L’INCREIBLE MICRO I NANOMÓN OCULT DELS INSECTES
Jordi Díaz-Marcos
(Centres cientifics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona)
Resum
El present article està basat en la revisió It’s Not a Bug, It’s a Feature: Functional Materials in
Insects [1] i complementat amb algunes imatges de l'exposició “From Macro to Nano” dels Centres
Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona [2] . L’article ens porta a una visió general de
com les estructures micro i nano tenen un paper clau en les característiques i propietats dels
insectes i com el seu enteniment pot ser clau pel desenvolupament de nous materials bioinspirats
que poden facilitar solucions tecnològiques sorprenents. No hem d'oblidar-nos que els insectes
representen el cas més paradigmàtic d'adaptació d'una espècie al seu hàbitat i estan presents per
milions.

Paraules clau: Nanotecnologia, insectes, propietats, ales.

THE AMAZING HIDDEN INSECTS MICRO&NANO WORLD
Jordi Díaz-Marcos
(Centres cientifics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona)
Abstract
This article is based on the review It's Not a Bug, It's a Feature: Functional Materials in Insects [1]
and it’s complemented with some images from the "From Macro to Nano" exhibition of the Scientific
and Tecnollogical Centers of the University of Barcelona [2]. It’s an overview of how micro and nano
structures cplay a key role in the characteristics and properties of insects and how their
understanding is a key factor to the develop new bio-inspired materials and astonishing
technological solutions. Insects represent the most paradigmatic case of species adaptation in the
world and it’s present for millions.

Keywords: Nanotechnology, insects, properties, wings
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1. INTRODUCCIÓ
És indubtable que hi ha centenars de milions d'insectes al planeta i és espectacular analitzar la
seva capacitat per adaptar-se i poder-los trobar en qualsevol hàbitat al nostre planeta [3-4]. Això és
gràcies a la seva increïble capacitat per a modificar les seves propietats a partir del control de la
seva micro i nanoestructura que genera grans canvis en moltes propietats com l'adhesió, la
locomoció o les seves propietats físiques i químiques (òptica, fotònica, hidrofobicitat, sensors i
actuadors mecànics, acústics, òptics, tèrmics, i químics).
Una multitud de pressions selectives acompanyen aquesta diversitat, la qual cosa els ha portat a
desenvolupar solucions complexes i efectives per a facilitar la seva supervivència i adaptabilitat. Els
insectes exhibeixen enlluernadores propietats òptiques com a resultat de cristalls fotònics naturals,
patrons jeràrquics precisos que abasten escales de longitud des de nanòmetres fins a mil·límetres,
i mecanismes de defensa formidables. Aquesta complexa evolució a bioinspirat als humans per a
desenvolupar sistemes o aplicacions molt interessants que, per exemple, inclouen recobriments
antirreflectants, pantalles òptiques i algorismes de computació.
Els insectes mereixen una atenció particular des d'una perspectiva bioinspiracional donada la seva
sorprenent abundància i diversitat, representant la meitat de les espècies del planeta; possiblement
representen l'èxit més salvatge de la selecció natural. Podem trobar més d'un milió d'espècies en la
classe Insecta descrites, amb estimacions que van des de tres milions fins a desenes de milions.
Només els escarabats ronden les 240000 espècies conegudes (en comparació, hi ha al voltant de
6000 espècies de mamífers conegudes) [5]; en un sol arbre al Perú es van trobar 43 espècies
diferents de formigues [6]. Els insectes estan a tot arreu i s'han adaptat a gairebé tots els ambients
en la terra, encara que només un grapat d'espècies viuen en els oceans o a les regions polars. En
conseqüència, els insectes ocupen molts rols en la cadena alimentària mundial, mengen plantes
vives i mortes, fongs, altres insectes i vertebrats, i serveixen com una font d'aliment comú per als
animals superiors, inclòs l'Homo sapiens [3, 7].

1.1 Els insectes: Productes nanotecnològics
La capacitat dels insectes per adaptar-se diversos entorns està vinculada a dos sistemes
evolutivament optimitzats: un exoesquelet derivat de la cutícula amb micro i nanoestructures
funcionals associades, i complexos glandulars que secreten substàncies químicament diverses. La
majoria de les estructures depenen profundament de l'organització jeràrquica, amb ordenament
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estructural en escales de longitud que van des de nanòmetres a mil·límetres. Les adaptacions
estructurals dels insectes funcionen per a satisfer un ampli conjunt de necessitats d'insectes,
incloent-hi detecció i control ambiental, protecció, comunicació i locomoció. Els números entre
parèntesis corresponen a la secció associada amb la funcionalitat particular.

Figura 1. Anàlisi l'efecte que tenen les micro i nanoestructures en les propietats dels insectes

1.2 Adhesió
Al començament del segle XVII, poc després de la invenció del microscopi, els investigadors van
poder estudiar els detalls dels mecanismes adhesius per primera vegada. Ràpidament, es va iniciar
una animada discussió sobre com els insectes poden adherir-se i caminar sobre molts tipus de
superfícies. Al llarg dels últims dos segles, s'han proposat moltes hipòtesis sobre l'adhesió

7es JEQC (14 – 25 novembre)
Barcelona

197

Col·legi de Químics de Catalunya

d'insectes, des de “esponges farcides de glútens”, l'entrellaçament de pèls fins, ventoses i
secrecions adhesives (Fig. 2a i 2b) [8-10].

Figura 2. (a) Un dels primers dibuixos dels peus adhesius d'una mosca publicat per Robert Hooke
en 1665. "El peu d'una mosca [...] és d'una invenció molt admirable i curiosa" (Figura adaptada de
[8] , domini públic). (b) En viatjar la terra de Brobdingnag, el capità Lemuel Gulliver és atacat per
vespes gegants "Rastrejant aquesta matèria viscosa que, segons ens diuen els nostres
naturalistes, permet a aquestes criatures caminar amb els peus cap amunt sobre un sostre" (Figura
adaptada de [9], domini públic)
Podem dividir en dos els sistemes adhesius dels insectes: a) Estructures adhesives físiques que
s'entrellacen mecànicament o generen una força atractiva a través de les interaccions de van der
Waals, sent sistemes similars als que presenta la Flor de Lotus, és a dir la presència de micro i
nanoestructures que aporten superhidrofobicitat i autoneteja a les fulles de Nelumbo (fig. 3a) i b)
les secrecions d'adhesius químics que actuen a través d'enllaços moleculars, forces capil·lars i
forces viscoses. Sistemes que els permeten, per exemple, adherir-se ràpidament a les superfícies
(i sovint desprendre's d'elles) o la capacitat d'autonetejar-se i així eliminar contaminants. Les
estructures fibril·lars o ramificades són les més habituals en els sistemes adhesius que es troben
en els insectes. Així com els sistemes basats en interaccions com l'enllaç d'hidrogen, les forces
viscoses i les forces de Van de Waals (fig. 3b). És important remarcar que gràcies a l’enteniment
d’aquests sistemes d’adhesió, ja tenim productes al mercat bioinspirats que aporten interessants
solucions per millorar l’adhesió o per crear l’efecte d’autoneteja [11].
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Figura 3. a) Imatges de l’efecte lotus, la fulla de lotus, i imatges de SEM i representació de les
micro i nanoestructures [12] ; b) Estructura lamel·lar de la cutícula de l'insecte, que forma la
majoria de l'exoesquelet d'un insecte. Tres regions diferents de capes no vivents descansen sobre
una capa epidèrmica viva que alberga diverses cèl·lules relacionades amb la microestructura i
productores de cutícules. La capa més externa d'epicutícula representa la primera línia de defensa
entre l'insecte i el seu entorn extern. Sovint conté secrecions de lípids, ceres o altres recobriments
per a manipular la humectabilitat, potser les més intrigants de les quals són nanopartícules
intricadament estructurades, conegudes com ratosomes, que es troben en les llagostes de la
família Cicadellidae. Sota aquesta capa es troba l'exocutícul, que experimenta una reticulació
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extensa i té una rigidesa relativament alta. En molts insectes, s'endureix ràpidament per a actuar
com un embolcall protector després de la muda per al desenvolupament prolongat d'un endocúcul
més suau i hidratat sota. Les capes exo- i endocuticulars formen col·lectivament el que es coneix
com el procutícul, un material compost amb proteïnes, polifenols, aigua i lípids. Juntament amb els
arranjaments cristal·lins de la important i abundant polisacàrid lineal, la quitina. A) Adaptat de [13]
Copyright 1982, Springer. B) Barres d'escala: 20 μm. Adaptat de [14] Copyright 2016, Springer.

1.3. La importància de les ales dels insectes
Prop de dotze mil espècies de vertebrats i més d'un milió d'espècies d'insectes han desenvolupat
ales per a desplaçar-se. En totes les espècies d'insectes voladors, les ales proporcionen tres
funcionalitats clau: (i) actuen com a palanques, transmetent la força dels músculs en la base de
l'ala a l'aire circumdant (ii) són perfils aerodinàmics que dirigeixen l'aire a través dels cops de l'ala
per a generar sustentació, i (iii) actuen com a bigues en volada, que es deformen sota una varietat
de forces. S'estima que l'ala d'un insecte té una resistència (mòdul de Young) de 2 i 5 GPa,
comparable a la del niló, encara que aquest valor pot variar segons la ubicació de l'ala, les
espècies d'insectes i l'estructura general de les ales. Les ales estan fetes de cutícula, que al seu
torn està formada per tubs buits ramificats de diferents diàmetres i gruixos de paret, amb seccions
transversals el·líptiques, circulars o en forma de campana per a impartir una rigidesa de flexió
dependent de l'axial. En general, les venes tenen un diàmetre major i parets més gruixudes prop de
la base de l'ala on les tensions són més grans, després s'estreny cap a les puntes de les ales per a
reduir les forces d'inèrcia. Les venes juguen un paper important en la variació de la flexibilitat entre
les vores anterior i posterior de les ales (Figura 4). Com a mètode per a promoure més
deformacions dins d'aquesta estructura venosa relativament rígida, la cutícula de certes ales
d'insecte conté segments lineals flexibles, que actuen com a línies de plec [15]. Aquestes bandes
es distribueixen independentment de les venes de suport; aquelles que es mouen radialment (de
base a punta) mitjancen la flexió i la torsió, mentre que altres orientades transversalment (de vora a
vora de sortida) actuen com a frontisses d'una via per a ajudar les ales a doblegar-se i restablir-se
després de completar una carrera descendent [15]. Altres línies flexibles romanen rígides durant
els moviments de vol, però es deformen de manera reversible quan les ales entren en contacte
amb els obstacles per a evitar danys estructurals. Les membranes de les ales no només serveixen
com un element deformable, sinó que també poden contribuir a la rigidesa general de la flexió. El
seu gruix varia aproximadament quatre ordres de magnitud entre diferents espècies d'insectes, des
de menys de 500 nm en les delicades ales de les mosques de la fruita (Drosophila sp.) fins a 1 mm
en les robustes ales davanteres dels escarabats (ordre Coleoptera).
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B

Figura 4. Les ales de libèl·lula estan avantatjosament vanades i engrossides per a proporcionar
integritat estructural i variació espacial en la flexibilitat. A) Fotografia de la versió anterior de la
libèl·lula vagabunda errant, Sympetrum vulgatum, amb imatges SEM associades de les diverses
característiques estructurals de l'ala. Reproduït sota els termes de la llicència CC-BY [16].
Copyright 2010, Jongerius i Lentink i B) Imatges de SEM realitzades als Centres Científics i
Tecnològics de la UB (CCITUB) d’una abella de l’espècie OSMIA cedida pel museu de Ciències
Naturals de Barcelona.

1.4. Estructures associades a l’aigua
Les adaptacions que també es relacionen amb l'aigua es presenten en entorns que varien
àmpliament en termes d'humitat, accés a la humitat i predomini de les interfícies, la qual cosa porta
a una sèrie de pressions evolutives amb solucions diferents. Algunes d'aquestes solucions són
externes: les libèl·lules, cavallets del diable i els cigarrets tenen estructures cuticulars en les seves
ales que protegeixen contra la interferència de les gotes de pluja i la brutícia. Unes altres són
internes: per a evitar la deshidratació. Malgrat les seves diferències funcionals i espacials, la
majoria de les adaptacions específiques de l'aigua en insectes comparteixen mecanismes d'acció
comunes: modifiquen la humectabilitat a través d'una interfície diferent aire-aigua o mantenen
pressions osmòtiques o hidrostàtiques específiques. Un cas curiós és l’escarabat de l'espècie
Hoplia Coerulea (figura 5) que pertany a la subfamilia Melolonthinae. Aquesta espècie té la
capacitat de canviar de color i aprofitar-lo per diferents coses en funció de la captació d'aigua que
fa en l'àmbit estructural [17]. Les escates a la cutícula de l'escarabat Hoplia Coerulea poden
absorbir aigua, amb la conseqüència que aquestes escates, que s'han demostrat que són
responsables de la coloració blava brillant del coleòpter, de manera reversible es poden
transformar en un color verd maragda amb un contingut d'aigua creixent.
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Les escates contenen una interessant estructura fotònica periòdica, composta d'un sòlid i una
capa porosa composada amb varetes rectangulars paral·leles. L’índex de refracció mitjà de tota
l’estructura i el seu període vertical explica raonablement bé la coloració blava de l’insecte. El
contacte de l’aigua a l’estructura de l’escarabat va omplint-la modificant el color de l’escarabat. El
mecanisme natural mostra la manera de produir un material higrocròmic molt eficient, és a dir un
mitjà que canvia significativament el color quan es modifica el contingut d'aigua.

A

B

Figura 5 a) Es mostra en dues formes diferents una sèrie d’imatges fetes cada tres minuts durant el
procés

d’assecat,

de duració uns 15 minuts. La sèrie esquerra no està processada, mentre que a la sèrie correcta
(dreta),
les

imatges

s'han

processat

de

manera

que

no

apareix

la

coloració

verda

fosca, la coloració blava sembla més lleugera. Adaptat de [17] b) Imatges de SEM a diferents
augments realitzades als CCITUB d’ escarabat de l'espècie Hoplia Coerulea cedida pel museu de
Ciències Naturals de Barcelona.
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1.4.1 Superfícies hidrofíliques i hidrofòbiques
La fulla de la flor de lotus és tot un paradigma dins de la naturalesa com a superfície
superhidrofòbica i autonetejant [18-21]. Aquestes propietats són degudes a tota una sèrie de
patrons en superfície jeràrquics micro i nanoestructurats (exemple a la fig. 6). Els insectes
presenten característiques similars. Les superfícies tant d'algunes ales d'insectes com de les fulles
de lotus estan esquitxades de micropilars cònics amb diàmetres en la base de 4 a 10 μm i d’altures
entre 6 i 10 μm, separades entre 15 i 30 μm. Aquestes micro i nanoestructures (i) eviten
l'acumulació d'aigua (i, per tant, de pes) a través de la humectació (ii) exhibeixen una baixa
adherència a partícules estranyes (iii) promouen la laminació de gotes per a encapsular i eliminar
qualsevol contaminant que aconsegueixi adherir-se a la superfície (iv) estimulen coalescència de
gotetes, que ajuda a protegir contra l'acumulació d'aigua de boires fines, i (v) dificulten el
creixement bacterià. En termes generals, aquests dissenys hidròfobs es poden generalitzar en
almenys quatre grups: a) micro o nanoestructures simples (p. ex., Amb forma de pilar o cúpula), b)
micro o nanoestructures complexes (formes variades), c) escales (generalment de 2 a 3 μm en una
dimensió), pèls o bolets molt més llargs (generalment més de 5 µm de llarg) que els seus
diàmetres, i d) organitzacions jeràrquiques que inclouen qualsevol combinació d'aquests elements.

Figura 6 a) L'espècie colémbolos (Collembola) ha desenvolupat una varietat d'estructures
superficials periòdiques i jeràrquiques amb propietats hidròfobes. A-E) Imatge d'Entomobrya
intermèdia i imatges SEM que mostren motius hexagonals i triangulars en P. flavescens. B-F)
Imatge de Vertagopus arboreus i imatges SEM que mostren motius quadrats i pentagonals
irregulars en I. viridus. C-G) Imatge de Kalaphorura burmeisteri, i imatges SEM que mostren
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estructures granulars secundàries i motius hexagonals en S. quadrispina. D-H) Imatge de Sr.
ornata, i imatges SEM que mostren estructures granulars secundàries i patrons el·líptics variables
en A. pygmaeus, barres d'escala: A – G = 2 μm, A –G = 500 nm. Reproduït amb permís [22]
Copyright 2012, Springer.
Independentment del seu motiu de disseny, les estructures que indueixen la hidrofòbia en els
insectes generalment busquen maximitzar l'àrea d'interfície aire-aigua i minimitzar l'àrea de
contacte aigua-sòlid. Aquest concepte d’hidrofobicitat va ser presentat per primera vegada per
Cassie i Baxter en 1944 [23] per a explicar la naturalesa hidrofòbica de les plomes d'ànec i com
podrien servir de bioinspiració per a la roba repel·lent a l'aigua. Aquesta teoria es descriu les micro
i nanoestructures jeràrquiques com a superfícies corbes uniformes amb una composició
heterogènia (p. ex., d'aire i sòlid), i postula que l'aire que omple l'espai entre aquestes estructures
està

essencialment

atrapat

i

es

comporta

com

un

sòlid

no

humectant.

Un altre punt a tenir molt en compte per a avaluar la importància d'aquestes estructures està
relacionat amb la visió dels insectes. L'entelament per humitat, es forma en una superfície quan les
gotes de més de 190 nm de diàmetre (més de la meitat de la longitud d'ona més curta de la llum
visible) es condensen i acumulen [24]. Aquest fenomen representa un desafiament per a la visió
dels insectes, ja que els insectes manquen de parpelles i, per tant, no tenen forma d'eliminar
externament la humitat que bloqueja la visió o uns altres contaminants. Els mosquits, la família
Culicidae, tenen una excel·lent visió que pot funcionar en ambients poc il·luminats i humits [25]. Per
a mantenir una visió constant i evitar l'entelament la superfície de cada mosquit està recobert
densament amb una espècie de tetines de grandària nanomètric. Aquestes tetines tenen un
diàmetre del voltant de 100 nm i estan espaiats aproximadament a 50 nm en una matriu hexagonal
no empaquetada; també proporcionen un índex de refracció determinat per a millorar la seva
transparència. Aquestes nanoestructures contenen espais d'aire que impedeixen que l'aigua entre
en contacte amb una gran part de la superfície, tal com comentàvem en el model d'humectació de
Cassie-Baxter [23,26-28].

1.5. Sensors i producció de senyals mecànics
Els insectes realitzen multitud de tasques complexes en tota mena d'entorns, des de volar, apariarse, buscar aliments, etc. Aquestes tasques conviuen amb un gran hàndicap, el fet d'estar "atrapats"
en un exoesquelet rígid similar al d'una armadura medieval. Aquest exoesquelet proporciona
beneficis claus, però al seu torn planteja tota una sèrie de reptes, per a detectar i interactuar de
manera efectiva amb el món exterior. Per a resoldre aquests problemes, els insectes han
desenvolupat òrgans mecanosensorials que proporcionen retroalimentació espacial i sensible a
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l'entorn. Aquests òrgans són similars (i amb freqüència complementen) els apèndixs que els
insectes usen per a la locomoció; es componen en gran part de cutícules disposades en motius
que imparteixen diverses propietats materials com a força, elasticitat, durabilitat i ressonància
vibratòria.
1.5.1 Detecció de senyals mecàniques
La gran majoria d'aquestes eines mecanosensorials se sustenten en un mateix mecanisme de
senyalització basat en gradients iònics, que també és emprat per les cèl·lules ciliades coclears
(auditives) en organismes de vertebrats [29]. Aquest mecanisme es basa en dendrites. La dendrita
d'una neurona mecanosensorial es troba dins d'una capa de cèl·lules epitelials altament resistent
[30]. Quan la dendrita s'estimula mecànicament, els canals de potassi de transducció s'obren,
despolaritzant ràpidament la neurona associada i alertant a l'insecte de la presència d'un estímul,
tot això en temps sorprenents que es mouen en l'escala dels microsegons (model de HodgkinHuxley [31].
De manera anàloga a com els humans mapejem els senyals de les retines humanes en una imatge
visual completa, es creu que els insectes processen senyals mecanosensitives en el seu conjunt, la
qual cosa probablement els permet interpretar corrents d'aire, moviments corporals, senyals de
comunicació i característiques de la superfície com si d'un "mapa" es tractes [32]. Aquests
mecanismes associen els aspectes estructurals dels mecanosensors dels insectes (per exemple,
morfologia, elasticitat i posició anatòmica) amb les forces que transdueixen. Aquestes relacions
estructura-força són un tema central en el desenvolupament de l'electrònica sensorial, que té
aplicacions en pròtesis, robòtica i monitoratge biològic [33,34].
Les morfologies d'òrgans més comuns en els insectes per a transduccir senyals són les estructures
en forma de truges, també conegudes com a pèls tàctils. Aquests pèls consisteixen en eixos buits,
cadascun dels quals està unit a una sola neurona sensorial, i actua com a palanca que transmeten
una força mecànica als corresponents canals de mecanotransducció [35]. Físicament, són
gruixudes, acaben en punts afilats, i reben suport estructural addicional de cèl·lules especialitzades
[36]. Cada cabell té selectivitat direccional que varia en funció de la morfologia del cabell, la tija,
l'angle relatiu de la cutícula, i la localització i/o tipus del canal iònic que posseeixen.
A la figura 7 observem una imatge de Microscòpia d’escaneig (SEM) de l’espècie Osmia spinulosa i
observem unes microestructures en forma de pèls rígids amb la teòrica tasca de transduir senyals.
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Figura 7. Imatge de SEM realitzada als CCITUB de l'espècie phyllomer cedida pel museu de
Ciències Naturals de Barcelona.

1.5.2. Detecció i producció de vibracions
La pèrdua d'audició afecta un de cada sis humans adults i és una de les afeccions cròniques més
generalitzades en l'edat adulta [37]. És indubtable que existeix la necessitat de sistemes
miniaturitzats i biològicament compatibles que puguin detectar de manera eficient i també produir
sons en diferents rangs de freqüència. Aquests sistemes poden usar com a exemple els sistemes
associats als insectes. Els insectes poden "escoltar" tota mena de sons a través d'una gran varietat
d'estructures, molt poques de les quals s'assemblen a les orelles dels vertebrats. El so és una
vibració que es propaga com una ona de pressió mecànica a través d'un mitjà de transmissió, com
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l'aire, l'aigua o un substrat sòlid. Com la majoria dels insectes són animals terrestres, l'aire és el
mitjà portador més prominent. És, no obstant això, un mitjà compressible de baixa densitat. Això
significa que encara que les ones de so es propaguen una distància considerable a través de l'aire,
la seva intensitat disminueix molt més ràpid que en els medis sòlids o líquids, ja una taxa
exponencial descrita per la llei d'atenuació de Stokes [38]. Els òrgans que poden detectar sons en
l'aire a gran distància (camp llunyà) són, per tant, molt més sensibles que aquells que només són
receptius als sons o vibracions que es produeixen en el seu veïnatge immediat (camp pròxim).
Els detectors de camp pròxim són molt comuns en el món dels insectes, des dels òrgans de
Johnston en la base de les antenes de mosquits fins als òrgans similars a antenes que es projecten
cap endarrere en les paneroles, fins i tot els pèls tàctils esmentats anteriorment [39].

Figura 8. Imatge de SEM realitzada als CCITUB de l'espècie phyllomer cedida pel museu de
Ciències Naturals de Barcelona.
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Els òrgans del timpà en insectes (detectors de camp llunyà) poden detectar l'ona de pressió d'un
camp de so des de més de 10 m de distància i freqüències que van des de 2 fins més de 100 000
Hz [40]. Aquests òrgans estan composts per tres components: una membrana timpànica, un sac
ple d'aire pressionat contra la membrana i un òrgan sensorial cordotonal [41–43].

2. SENSORS I MANIPULACIÓ DE LLUM
La majoria dels animals han utilitzat la llum com a portador principal d'informació per a la
comunicació [44] des del sorgiment de la visió després de l'explosió en el Càmbric fa uns 500
milions d'anys [45,46]. En particular, les intricades estructures òptiques lliuren senyals
especialitzats que es processen en informació a través de sistemes visuals complexos, els ulls
[47,48]. L'exoesquelet de la cutícula de certs insectes conté nanoestructures ordenades, gairebé
ordenades o desordenades que reflecteixen la llum en determinats rangs de longitud d'ona i poden
produir colors cridaners, mentre que la cutícula en l'exterior d'altres insectes forma capes
nanoestructurades que eviten la reflexió de la llum per complet, fent-les transparents.
S'han desenvolupat mecanismes per a manipular la llum juntament amb els quals la detecten; La
superfície d'alguns ulls d'insecte està modelada amb característiques en la nanoescala que
promouen una transmissió eficient de la llum i també actuen com un element dissuasiu hidròfob per
a la condensació que bloqueja la visió. Aquest conjunt d'eines de control de la llum és essencial per
a la supervivència dels insectes i ha brindat inspiració per als sistemes d'enginyeria que aprofiten
els fenòmens físics fonamentals per a produir i detectar senyals visuals.

2.1 Mecanismes de producció de color
En general, existeixen dues classes principals de coloració animal: la coloració pigmentària a
causa de l'absorció de llum selectiva per la longitud d'ona per mitjà de tints químics i la coloració
estructural a causa de la interacció de la llum incident amb nanoestructuras ordenades, gairebé
ordenades o desordenades que causen interferència [49-51], figura 9.
Tots dos mecanismes de coloració tenen propietats òptiques úniques que poden combinar-se de
manera no trivial i modular propietats òptiques amb aplicacions potencials que van des de
pantalles, fins a pintures brillants i duradores, fins a camuflatge adaptatiu i materials transparents
[52-56].
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Figura 9. L'ordre i el desordre en les estructures fotòniques poden portar a efectes òptics únics. A)
Trastorn local en la cresta del reflector de la papallona, Morpho rhetenor, produeix un color blau
estable. Adaptat amb permís. [57] Copyright 1999, la Royal Society. B) Estructura de Bouligand en
escarabats enjoiats, Chrysina gloriosa, dóna com a resultat un senyal òptic polaritzat circularment.
Adaptat [326] Copyright 2009, l'Associació Americana per a l'Avanç de la Ciència. C) Xarxa de
quitina completament desordenada en escarabats blancs, l'estigma de Lepidiota, resulta en una
blancor brillant. Adaptat segons els termes de la llicència CC-BY [58] Copyright 2014, Matteo
Burresi.

2.2 Transparència
Una altra forma usada pels insectes per a evitar la detecció és emprant la transparència,
proporcionant un camuflatge gairebé perfecte. Molts animals marins, com les meduses, són molt
transparents [59]. No obstant això, aconseguir transparència és més fàcil amb il·luminació tènue o
en aigua de mar tèrbola que en ambients ben il·luminats en l'aire, on s'observen fàcilment petits
desajustaments de transparència. No obstant això, aquest efecte s'observa en les ales i els ulls de
certs insectes, proporcionant una inspiració potencial per a dissenyar materials transparents. La
transparència és la propietat física de permetre que la llum passi a través d'un material sense ser
dispersada o absorbida. En termes més físics, la reflectivitat és mínima, mentre que la
transmitància s'acosta a la unitat. El vidre és quasi transparent en el rang de longitud d'ona visible,
però cada superfície de vidre és encara capaç de reflectir aproximadament el 4% de la llum
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incident a causa de la falta de coincidència de l'índex de refracció del vidre (RI ≈ 1.5) i l'aire (RI ≈
1), la qual cosa resulta en una reflexió visible descrita per les equacions de Fresnel [59-61]. Per a
minimitzar aquest efecte, els materials en els sistemes naturals sovint s'estructuren de manera que
l'índex de refracció canviï gradualment entre ells; això es coneix com a ajust d'impedància [60].
L'evolució ha seleccionat diversos trucs basats en nanoestructures per a obtenir aquest efecte. Les
ales transparents d'insectes són un exemple prominent d'igualació d'impedàncies. Si bé la majoria
de les ales són pel·lícules primes de quitina [62], relativament poc estructurades, algunes
libèl·lules, cigarrers i papallones han optimitzat la transparència de les seves ales emprant una
nanoestructura local [337–341]. Un exemple el tenim en l'espècie corythucha Cyliata que adquireix
transparència gràcies a les estructures que posseeix (figura 10).

Figura 10. Imatges de SEM a diferents augments realitzades als CCITUB de l'espècie corythucha
Cyliata cedida pel museu de Ciències Naturals de Barcelona.

2.3 Els ulls dels insectes
A diferència dels humans, els insectes tenen ulls facetats i compostos que consisteixen en
nombroses unitats anatòmicament idèntiques, com en els exemples de les espècies Tachinidae
Gonia i phyllome (Figura 11) [68–72]. Es classifiquen segons el sistema òptic que empren per a
enfocar la llum incident de manera eficient en les parts sensibles a la llum de les seves
fotoreceptores, ja sigui com a ulls de superposició òptica o de aposició òptica. Els ulls d'aposició
són el tipus principal d'ulls que es troben en els insectes. Aquí, cada faceta és un detector de llum
separat. Consta d'una lent facetaria que cobreix un ommatidium, que és un conjunt de cèl·lules
fotoreceptores, cèl·lules pigmentàries i un con (cristal·lí) [73–75]. La llum incident s'enfoca a través
de la lent en una llarga estructura cilíndrica similar a una guia d'ona anomenada ràbia (fusionada).
Els ulls de superposició òptica són emprats principalment per arnes nocturnes, i usen lents de
múltiples facetes per a enfocar la llum en fotoreceptores [73, 74,76]. Els ulls d'aposició tenen una
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resolució espacial més alta que els ulls de superposició, mentre que els ulls de superposició tenen
una major sensibilitat a la llum. Per tant, les arnes poden viure un estil de vida nocturn en
contraposició amb les papallones, que estan actives durant el dia. [68,77] El nombre de facetes per
ull pot variar significativament, des de ≈100 en formigues fins a 30 000 en algunes libèl·lules. Un
nombre baix de facetes fa que les formigues siguin gairebé incapaces de formar una imatge,
mentre que les libèl·lules tenen una resolució superior.

A

B

Figura 11. Imatges de SEM realitzades als CCITUB de l'espècie a) Tachinidae Gonia i b) phyllome
cedides pel museu de Ciències Naturals de Barcelona.

2.4 Sensors i regulació tèrmica
Les temperatures varien àmpliament en els diferents hàbitats on resideixen els insectes i les
fluctuacions ocorren en un ampli rang d'escales de temps. Si bé la resposta als canvis de
temperatura durant determinades èpoques (per exemple, les estacions) és important per a la
hibernació i la supervivència de les espècies a llarg termini, els canvis a curt termini en la
temperatura, que inclouen la nit i el dia i fins i tot el sol i l'ombra, són importants per a la
supervivència d'alguns individus [78]. Els insectes empren solucions per als problemes de regulació
tèrmica que abasten les disciplines científiques, des de controls biològics (per exemple, taxa
metabòlica variable) fins a tècniques físiques (per exemple, coloració estructural i enfocaments
químics (per exemple, síntesis de proteïnes anticongelants).

2.4.1. Sensors tèrmics
Alguns insectes han desenvolupat detectors de calor accionats mecànicament. Per exemple, els
escarabats que busquen incendis forestals, Melanophila, volen als incendis forestals (i altres fonts
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de calor immensa) per a dipositar els seus ous en arbres de coníferes recentment morts, ja que no
poden superar la reacció de defensa resinosa natural d'arbres vius [79-80]. Els escarabats que
busquen incendis forestals detecten els incendis forestals utilitzant els òrgans especialitzats en el
pou de detecció d'infrarojos situats a banda i banda del tòrax, prop de les seves potes mitjanes.
Cada òrgan sensorial consisteix en una estructura cuticular esfèrica ≈12–16 μm de diàmetre amb
una cavitat central que està connectada al procés distal d'una cèl·lula nerviosa. Adjacent a cada
òrgan sensorial, una glàndula neteja contínuament el sensor secretant brins de cera [80]. La llum
infraroja (IR) es detecta a través de l'absorció de llum en l'òrgan del pou, la qual cosa porta a una
diferència de pressió detectada per un sensor de força [79-81]. En certa manera, aquests
escarabats senten la llum IR. Els incendis forestals es cremen a temperatures entre 400 i 1200 ° C,
per la qual cosa emeten longituds d'ona IR en el rang de 2 a 4 μm [82]. Les cèl·lules ANAR de
Melanophila són capaces de detectar i respondre a longituds d'ona exclusivament en aquesta regió
[83]. Aquestes troballes indiquen clarament que els escarabats Melanophila poden detectar un
incendi de 10 hectàrees des d'una distància de 12 km a causa de la transparència atmosfèrica en
aquestes longituds d'ona [79].

2.4.2. Control tèrmic
La distribució efectiva dels recursos alimentaris és de gran interès per a la creixent població
mundial; més d'US $ 750 mil milions d'aliments peribles es malgasten cada any, molts dels quals
estan relacionats amb l'elevada temperatura dels aliments durant el transport i l'emmagatzematge
[84]. Malgrat la seva petita grandària, els insectes han trobat principis de disseny únics per a
regular la temperatura, els quals són biocompatibles. Existeixen dos tipus de mecanismes de
termoregulació en els insectes; els que manipulen la producció de calor interna i els que manipulen
l'intercanvi de calor externa. El vol està fonamentalment vinculat a la termoregulació, ja que el vol
és una forma de locomoció energèticament costosa que generalment requereix una alta taxa
metabòlica per a subministrar suficient energia. Per a volar, els músculs de vol d'un insecte han de
ser capaços de produir una gran potència mecànica, que al seu torn produeix grans quantitats de
calor. En condicions suaus, la calor generada per un insecte volador es dissipa sense causar cap
mal. No obstant això, si l'insecte volador també està exposat a fonts externes de calor, com la llum
solar o una temperatura ambient superior a la normal, deu termoregular-se per a mantenir una
temperatura corporal no letal.
Un exemple de biomimetisme el tenim amb l'empresa d'alimentació Unilever, la qual va presentar
recentment una patent sobre la incorporació de proteïnes resistents a la congelació modificades
genèticament per a la producció de gelats [85]. Amb l'addició de petites quantitats d'aquestes
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proteïnes, la companyia afirma que el gelat es pot congelar a temperatures inferiors a -40 ° C
sense cap risc de formació de cristalls de gel (que normalment provoquen cremades per
congelació) quan es descongelen a la temperatura dels congeladors domèstics comuns (−4 a −16 °
C). El gelat congelat trigaria molt més a fondre's si s'exposa a temperatures elevades d'enviament,
la qual cosa redueix el risc de deterioració. Aquest concepte pot estendre's a altres peribles més
nutritius.

2.5 Sensors químics i defensa
En major mesura que els vertebrats, els insectes naveguen pel seu món en gran part mitjançant la
detecció i el desplegament d'estímuls químics. Els insectes usen l'olfacte per a trobar el seu menjar
i els seus companys [86], i produeixen molècules de senyalització volàtils anomenadesferomones
per a transmetre una àmplia gamma de missatges als organismes que els envolten. No obstant
això, els insectes han de superar una dificultat fonamental per a enviar i rebre comunicacions
químiques de manera efectiva: el món és gran i és petit. Els volums de les emissions de feromones
o alomones d'un insecte solen ser d'un sol microlitre, com a màxim, per la qual cosa els compostos
de senyalització volàtils es dilueixen extremadament amb l'evaporació. Com a resultat d'aquesta
dilució, els insectes han desenvolupat sensors químics sofisticats que brinden a les neurones una
exposició màxima al medi ambient al mateix temps que brinden protecció i selectivitat segons sigui
necessari, així com diversos mètodes per a dispersar els seus senyals químics de manera que
garanteixi la proximitat als seus objectius. Els camps de detecció química i administració de
fàrmacs també enfronten el problema de la dilució; En tots dos contextos, recentment s'han aplicat
innovacions inspirades en insectes per a superar-les. L'àmplia varietat de mecanismes dels
insectes per a la detecció i dispersió química generalment involucra àrees de gran superfície i / o
mitjans sofisticats per a moure molècules a través de la pell o la cutícula, estratègies que també
tenen utilitat en contextos dissenyats.

3. CONCLUSIONS
Hem compartit algunes de les característiques associades a les micro i nanoestructures que es
troben en el fascinant i vast món dels insectes. Tenim l'esperança que els lectors puguin ara o en el
futur identificar un problema que comparteixen amb un insecte que ha desenvolupat una solució
eficient. L'article es basa en el review: It's Not a Bug, It's a Feature: Functional Materials in Insects
de Schroederet al, i representa una minúscula, diríem que nano, descripció d'alguns dels materials
funcionals més atractius dels insectes, tenint en compte, que comentàvem abans existeixen més
d'un milió d'espècies d'insectes conegudes i per tant, milers de possibilitats i característiques per a
la seva completa descripció.
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Fer una aproximació al món dels insectes és d'extremada importància, ja que tant l'abundància
com la seva diversitat està en un alarmant declivi. La població general d'insectes ha disminuït en
un 45% en els últims 40 anys, aquesta desacceleració s'està produint en el context d'una "sisena
ona d'extinció" antropogènica del mateix ordre de magnitud que la suma de les cinc extincions en
massa anteriors.
El valor total dels serveis prestats per insectes sol en els EE.UU, s'ha estimat en $ 57 mil milions
anuals, la qual cosa, a més dels elements de línia obvis (com la pol·linització i l'alimentació
d'animals més grans), també inclou beneficis menys visibles, com els $ 380 milions que els
escarabats piloters aporten als ranxers estatunidencs cada any enterrant femta de bestiar. Donada
la importància dels insectes en la cadena alimentària mundial i com a pol·linitzadors, les
conseqüències d'aquestes disminucions poden ser nefastes, tan ecològica com econòmicament.
Agraïments a la Dra. Aranzazu Villuendas, la Sra. Eva Prats i el Sr. J.M.Rebled dels Centres
Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona per l'obtenció de les imatges de microscòpia
SEM i a Berta Caballero del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per haver-nos deixat
algunes de les mostres de l'estudi..
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