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"En els moments de crisi, només la imaginació 

és més important que el coneixement"  

 

Albert Einstein 

 

 

“Deixem de tèmer allò que s'ha après a entendre” 

 

Marie Curie 
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BENVINGUTS/DES A LES    8es JORNADES 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 En nom de l’organització us dono la benvinguda a aquestes Vuitenes Jornades sobre l’Ensenyament de la 

Química a Catalunya (8esJEQC). La Secció Tècnica d’Ensenyament del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya 

amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona segueix amb l’aventura de presentar la innovació que els 

professionals de l’ensenyament de la química porten a terme. 

 Stephen Hawking va remarcar que és molt important interessar, motivar i crear interès sobre aquelles 

àrees científiques que són d'interès per la nostra societat i que el nostre jovent ha d'estudiar. Va assenyalar que la 

ciència se sol ensenyar de forma no gaire interessant. Els joves no veuen la connexió entre la ciència i el món que 

els envolta; només aprenen a passar els exàmens. Hawking també va dir que els professors haurien de promoure 

activament la ciència entre els estudiants i els escolars, subratllant que el desenvolupament de la ciència i la 

tecnologia només és possible si l’interès de la societat en aquestes àrees és prou elevat.  

 Arreu del món, científics i investigadors estan intentant resoldre el problema de la “divulgació de la 

ciència”, per animar els joves a obtenir coneixements científics i formar-se en recerca. És recomanable utilitzar tot 

l’arsenal de mitjans moderns, en particular, Internet, oportunitats de comunicació mòbil, publicitat, etc. Aquí és on 

el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya ja porta uns quants anys que un dels seus objectius és  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. Aquest objectiu queda palés en la celebració d'aquestes 

Jornades sobre l'Ensenyament de la Química a Catalunya i en la publicació d'aquest llibre d'Actes de les 8esJEQC 

que tothom pot consultar al web del Col·legi. Aquesta organització espera i desitja que tothom que hi ha participat 

marxi amb una dosi alta d’autoestima pel que haurà aprés i pel treball fet que està exposat en aquesta publicació. 

Finalment, dir-vos que ja s'està treballant en les novenes Jornades. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Josep M. Fernández Novell 

President del Comité Organitzador 8esJEQC 
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Facultat de Química de la UB 

 Les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya assoleixen la vuitena 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, 

especialment en aquest any que la UNESCO va designar com l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels 

Elements Químics, tal com recull adientment les 8es Jornades, que porten com a tema central enguany 

“L'ensenyament de la Química i la Taula Periòdica”.  

 Aquestes jornades, iniciativa de la Secció Tècnica d’Ensenyament del Col·legi Oficial de Químics de 

Catalunya (COQC), juntament amb l’Associació de Químics de Catalunya (AQC), l’Associació de Professors de 

Física i Química de Catalunya (APFQC), la Societat Catalana de Química (SCQ-IEC) i el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com les empreses col·laboradores, són uns dels pocs fòrums 

en què educadors i professors de Química de l’àmbit català podem disposar durant d’uns dies de taules de debat i 

contribucions d’experiències docents per tal d’aprendre i compartir bones pràctiques docents amb la participació 

d’estudiants de secundària, cicles formatius, batxillerat i primers cursos universitaris relacionats amb la Química. 

És per això que acollim amb satisfacció una activitat que s’ha consolidat com a una peça significativa per a 

permetre la continuïtat en la formació en Química entre diferents nivells educatius. 

 La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB) 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 imparteix titulacions de Màsters Universitaris, alguns d’ells 

internacionals. Totes les titulacions han estat acreditades per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya i 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 als nostres graduats la competència acadèmica (científica i tècnica) i  

les competències personals i transversals claus per a possibilitar la continuïtat de la seva formació acadèmica 

posterior als estudis universitaris i facilitar la seva inserció laboral. Els resultats que s’obtenen són satisfactoris. La 

Facultat de Química de la UB ocupa un lloc de referència en els rànquings nacionals i internacionals, encapçalant 

les universitats espanyoles pel que fa als estudis específicament de Química. A més, més del 70% dels nostres 

titulats tornarien a triar els mateixos estudis i més del 90% triaria la mateixa universitat.  

 Els bons resultats dels processos d’acreditació i el prestigi del nostre centre és fruit, entre d’altres, d’un 

disseny racional dels plans d’estudis dels nostres Graus, amb una elevada experimentalitat i sensibilitat vers les 

pràctiques externes, i de la qualitat del professorat, excel·lent en recerca i altament implicat en la innovació docent.  

 Recentment, la Facultat ha mostrat la seva predisposició en participar en un nou programa de millora 

docent, auspiciat pel vicerectorat competent en política docent de la UB, en què el professorat de la facultat 

aprendrà i aplicarà estratègies docents menys tradicionals, com ara docència en aula invertida, aprenentatge amb 

estudi de casos, aprenentatge-servei i aprenentatge basat en la resolució de problemes.  
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 La voluntat de l’equip de govern de la Facultat és compartir en un futur pròxim aquestes pràctiques amb 

professorat de Química d’ensenyaments preuniversitaris.  

 A la Facultat creiem que una bona part del nostre èxit recau en una bona preparació en ciències 

experimentals dels nostres nous estudiants. 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 8es 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 8es 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, 6 de novembre de 2019 

                      

 

 

 
 

Miquel Vidal 

Degà de la Facultat de Química 

Universitat de Barcelona 
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Col·legi Oficial de Químics  

de Catalunya 

 

 És una agradable tradició que el Degà digui unes paraules de presentació i salutació als participants 

d'aquestes Jornades -en aquest cas- les 8es Jornades d'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 però, és 

molt complaent per a mi, pels químics en general, ja que aquest any estem celebrant els 150è aniversari que en 

Dmimitri I. Mendeléiev va establir la Taula Periòdica dels elements. 

 Tot i algunes opinions contràries al fet que es dediqui temps i esforços a activitats no estrictament 

professionals (som una entitat professional privada de Dret públic), la mala formació en Química de tota la Societat 

segueix sent el gran problema de la Química i per tant dels químics i dels Col·legis que els agrupen ja que us 

recordo que la Societat -llevat d'algunes excepcions- només destaca aspectes negatius de la nostra ciència, no es 

reconeix l'enorme contribució positiva al progrés de la nostra Societat i s'ignora que són les persones les que fan 

un mal ús de la Ciència i Tecnologia químiques. 

 Per tant, enhorabona un cop més a tots -organitzadors, cooperadors i participants- que aquest any han 

contribuït a la celebració de les 8enes Jornades i esperem que les 9esJEQC es celebrin en l'extraordinari marc 

d'Expoquimia, la gran fira de la Química que es celebrarà el 2020 a Barcelona. 

 

 

 
 

 

José Costa López 

Degà President ICOQC / AQC 
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Universitat de Barcelona 
 

 Un any més, em plau presentar la publicació dels treballs de les novenes Jornades sobre l’Ensenyament 

de la Química a Catalunya. Certament, aquesta obra constata la consolidació d’un projecte que incideix 

positivament en la qualitat de l’ensenyament i, en concret, de l’ensenyament de la química. Les Jornades són ja 

una cita ineludible per als professors de química tant de Secundària i Batxillerat com d’Universitat que troben en 

elles un espai per compartir experiències docents i millorar, així, l’aprenentatge dels estudiants. 

 

 Cal insistir en la importància de reflexionar permanentment en la forma de transmetre els coneixements i 

les habilitats als estudiants per a assolir un òptim aprenentatge. La implicació activa dels estudiants en aquest 

procés, els aspectes pràctics de la disciplina i la incentivació de les pràctiques externes en empreses són punts 

claus en la millora de la formació dels estudiants.  

 

 Un dels fruits d’aquesta tasca de millora i innovació docent es fa palès en el bon nivell dels treballs de 

recerca de batxillerat. Precisament per això, enguany la Universitat de Barcelona, amb el propòsit de premiar 

l’esforç dels estudiants de batxillerat en l’aprenentatge i la recerca, i també d’establir i consolidar els vincles amb 

els centres d’ensenyament de secundària, convoca, per primer cop, els Premis UB-Santander als millors treballs 

de recerca de batxillerat, en diverses modalitats, entre les quals una de química. 

 

 No vull acabar sense expressar el nostre reconeixement als organitzadors i col·laboradors de les Jornades 

i, també, fer extensible el nostre agraïment a 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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PROGRAMA 8esJEQC 

 

L'ensenyament de la química i la Taula Periòdica 
 
 
Dimecres 6 de novembre; Facultat de Química de la UB, c/ Martí i Franquès, 1-11 Sala Fontseré. 
 
15.30 - 16 Entrega de material.  
 
16 - 16.30 Acte inaugural i presentació de les 1es Jornades.  
  Dra. M. Puig, Dr. M. Vidal, Dr. J. Costa, Dr. J. M. Fernández-Novell 
 
16.30 - 17,30 Conferència "Tot passejant per la Taula Periòdica” a càrrec de: 
  Dr. Jaume Granell, Dra. Ana B. Caballero i Dra. Mercè Rocamora                                       
 
17.30 – 18 Pausa cafè.  
 
18 – 20  L'Olimpíada de Química. 
   
  Conferència “L’origen dels Elements Químics” a càrrec de: 
  Dr. Xavier Giménez 
   
  Entrega certificats i premis a l'alumnat i centres participants. 
 
 
 
Divendres 8 de novembre; a la seu del Col·legi, CQC, Avinguda Portal de l'Àngel, 24. Sala de Reunions del CQC. 
 
 
16.15-16.45 Conferència “Aplicacions didàctiques de la TP” a càrrec de: 
  M. Dolors Vidal, M del Carmen González i alumnat 
   
16.45-17,30  A) Treballs de tots els nivell. 
  Presentació: Carme Zaragoza  
   Nil Salvat,  
   Pau Clavell,  
   Dennis Royo, 
   Maria Sáez 
    
 
17,30 – 18 Pausa cafè. Discussió de Pòsters 
 
18 –18,30 Conferència “Hi ha un format òptim de taula periòdica?” a càrrec de: 
  Dr. Claudi Mans 
 
18.30 –19 Conferència “OLCC 2019 Cheminformatics” a càrrec de: 
  Dr. Jordi Cuadros 
 
19 - 20.30 Innovació educativa en el camp de la química. 
   Paz Gómez "Innova FP" 
   Pol Saludes "Exporecerca" 
   Josep M. Fernández Novell "Hands on Science" 
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Dissabte 9 de novembre; a la seu del Col·legi, CQC, Avinguda Portal de l'Àngel, 24. Sala de Reunions del CQC. 
 
9.15-9.45 Conferència “Acumulació de metalls pesants en la salut humana“ a càrrec de: 
  Dra. Mireia Díaz Lobo  
  
 
9.45-11,15  A) Treballs de tots els nivell. 
  Presentació: Mireia Díaz i Marcos García 

   Victor Jiménez Marc Canela,  

   Pol Saludes,Nerea Martos  

   Maria Sáez, Raúl Mesa,  

   Iker Benavides i Jana Bagan 

   Maële Segalen Onintza Alza i Alaitz Astiz   

 

  B) Química i Taula Periòdica per a tothom. 

   Fina Guitart "Taula Periòdica, i tant" 

   Maria Gevorkian "Activitat farmacològica de les plantes d'Armènia" 

   Ignasi Folch "La reacció del semàfor a les aules" 

   Adrià Peleato i Yolanda Ramos "L'anglès eina didàctica en l'ensenyament de   

   les ciències" 

   Ana Clavel "Optogenètics: llum blava pel control de molècules intracel·lulars" 

 

11,15 – 11.45 Pausa cafè. 

 

11.45–13 Conferència "La TP a la petita pantalla" a càrrec de: 

  Eduard Cremades 

 

  Difusió de la química. 

   Oriol Güell "Plàstics, elements i TP" 

   Rosa M. Melià "TP i Alumnes" 

   Jordi Díaz "Els Elements i la NanoQuímica" 

 

13- 14   Acta de cloenda. 

  Dr. J. M. Fernández-Novell, Sra. J. Guitart, Sra. R. M. Melià,  
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HI HA UN FORMAT ÒPTIM DE TAULA PERIÒDICA? 

Claudi Mans i Teixidó  

Catedràtic emèrit jubilat d'Enginyeria Química. Universitat de Barcelona  

claudimans@gmail.com  

Resum  

Amb la síntesi i posterior bateig dels elements del 115 al 118 s’ha completat el període 7, i podria semblar que s’ha 

arribat a acabar, en certa manera, la taula periòdica, que tindria un format força inamovible. Però aquesta 

impressió seria falsa. Hi ha encara moltes ambigüitats en el format de taula periòdica, que es discuteixen en 

aquesta comunicació. Entre altres, es comenta la necessitat de distingir entre la taula periòdica dels àtoms i la de 

les substàncies elementals; la imprecisió de la classificació dels elements en sòlids, líquids, gasosos i sintètics; 

l’arbitrarietat en considerar que l’estat líquid és a 30ºC; la dificultat de la ubicació de l’hidrogen; quants i quins 

semimetalls hi ha; les diferents formes de compondre el grup 3, i conseqüentment, la discussió de si hi ha 14 o 15 

lantànids i actínids; i d’altres ambigüitats menors.  

Paraules clau: Taula periòdica; estructura de la taula periòdica; controvèrsies.  

IS THERE AN OPTIMAL FORMAT FOR THE PERIODIC TABLE?  

Claudi Mans i Teixidó  

Catedràtic emèrit jubilat d'Enginyeria Química. Universitat de Barcelona  

claudimans@gmail.com  

Abstract  

With the synthesis and subsequent baptism of the elements from 115 to 118, period 7 has been completed, and it 

might appear that the periodic table, in some way has been finished, and would have a quite fixed format. But this 

impression would be false. There are still many ambiguities in the periodic table format, which are discussed in this 

communication. Among others, there is a need to distinguish between the periodic table of atoms and that of 

elemental substances; the inaccuracy of the classification of the elements in solids, liquids, gases and synthetics; 

the arbitrariness to consider that the liquid state is at 30ºC; the difficulty of the location of the hydrogen; how many 

and which semimetals there are; the different ways of composing group 3, and consequently, the discussion of 

whether there are 14 or 15 lanthanides and actinides; and other minor ambiguities.  

Keywords: Periodic table; structure of the periodic table. Controversies.  
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1.  LA TAULA PERIÒDICA, EN ESTAT NO ESTACIONARI  

A vegades els científics donen la impressió, amb els seus escrits i conferències, que la ciència ha anat 

progressivament progressant fins a un estat, l'actual, que -sense explicitar-ho- consideren força definitiu. Però, a 

vegades, aquest estat no és tan estable com pugui semblar.  

Referint-nos a la taula periòdica dels elements químics, la progressió que hi ha hagut des de les primeres versions 

de Mendeléiev  fins a la forma actual és evident, i sembla que no pugui evolucionar. Amb la síntesi dels darrers 

elements, fins al 118, s'ha dit per part de molts comentaristes que "la taula periòdica ja s'ha completat". Però la 

realitat és molt lluny d’això.  

Hi ha hagut dos moments culminants en l'evolució de la taula periòdica. El primer fou el del seu naixement, a 

càrrec de Dmitri Mendeléiev  el 1869; és a dir, la constatació que els elements ordenats segons una propietat no 

trivial com és el seu pes atòmic permetia una estructura en  què es veien clarament certes regularitats en les 

propietats; i, a més, que aquesta regularitat permetia deixar certs buits en l'ordenació, corresponents a elements 

postulats però encara no descoberts.  

Cal destacar que aquesta ordenació és, en certa manera, contraintuïtiva, perquè no té absolutament res a veure 

l'ordenació per pesos atòmics -determinats experimentalment a partir dels pesos de combinació- amb l'ordenació 

per densitats -també denominades pesos específics-, determinats a partir de les manipulacions físiques 

relativament senzilles. Els exemples més cridaners són els de gasos -el nitrogen, per exemple-, de densitat molt 

baixa, però que té un pes atòmic superior a alguns sòlids, de densitat molt més alta, com el beril·li; per no citar el 

cas del radó, encara no conegut quan es feia l'ordenació per pesos atòmics, i que té més pes atòmic que el 85% 

d'elements de la taula periòdica. 

El segon moment culminant en l'evolució de la taula periòdica fou el descobriment dels espectres d'emissió dels 

elements per part de Von Broek i Moseley, el 1913, que, juntament amb els descobriments de l'electró i del nucli 

atòmic, i amb els primers models atòmics de Bohr, van permetre postular l'estructura electrònica dels àtoms i la 

definició del nombre atòmic Z. 

L'ordenació dels elements seguint l'ordre creixent de nombres atòmics va permetre dissenyar la taula periòdica, 

denominada física per part d'alguns autors, que té diferents avantatges respecte de l'anterior ordenació basada en 

els pesos atòmics:  

 ■ No té ambigüitat, perquè els nombres atòmics segueixen la successió de nombres naturals.                                   

 ■ No hi ha valors fraccionaris a diferència del que passava amb els pesos atòmics.                                         

 ■ Desapareixen algunes irregularitats de la taula ordenada per pesos atòmics, en què  s'havien de posar 

 elements de més pes atòmic abans que altres de menor pes atòmic, perquè es mantingués la regularitat.                 

 ■ Quedaven més clares les posicions dels elements vacants encara no descoberts.  
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La primera taula periòdica basada en l'ordenació per estructures electròniques fou presentada per Langmuir [1] 

(Fig.1). Des d'aquell moment, gairebé totes les taules periòdiques han seguit aquesta ordenació, amb dotzenes de 

models diferents però totes elles, sense excepció, tenen els elements ordenats segons la seqüència creixent de 

nombres atòmics.  

 

Figura 1. Taula Periòdica de Langmuir (1919). És la primera "taula física" basada en l'estructura electrònica. Els 
elements en vermell eren encara desconeguts. Hi ha molts isòtops que no figuren en les taules periòdiques 

comunes. Font: Scerri (2007) 

Entre els models més difosos hi ha la taula curta, on els elements estan classificats en set files horitzontals o 

períodes, de l'1 al 7, i en divuit columnes o grups, de l'1 al 18, amb diferents buits deguts a les diferents 

configuracions electròniques dels àtoms; a més, amb els metalls lantànids i actínids en dues files normalment 

sense numerar, ubicades sota la part principal de la taula periòdica. El motiu principal per aquest disseny és el 

d'economitzar espai en la representació gràfica, i -sospito- el que així es facilita la reproducció de la taula periòdica 

als editors de llibres, perquè és un format aproximadament DIN. Aquest és un disseny derivat del de von Antropoff 

[2] (Mans [3]), que després usaria Pauling [4] (Fig.2). Un disseny alternatiu fou el de Seaborg [5] (Fig.3), amb una 

taula periòdica d'estructura molt similar a la majoria de les actuals. La Wikipedia [6], en els seus articles sobre 

elements, inclou l'estructura de taula curta i també la taula llarga de Seaborg ampliada fins l'element 218 (!), el Buo 

(bi-unniocti), mentre que l'Encyclopaedia Britannica [7], en el seu article actual Periodic table of Elements, escrit 

inicialment per Linus Pauling, segueix proposant la taula proposada per aquest científic, lleument modificada i 

actualitzada.  

2.  DIFERÈNCIES ENTRE LES TAULES PERIÒDIQUES  

Les taules periòdiques de format curt, que són les més comunes, semblen totes iguals, però hi ha notables o 

subtils diferències entre elles. D'entrada, cal indicar que les taules periòdiques són molt diferents pel que fa a 

quina informació inclouen a cada casella d'element. N'hi ha que posen simplement el nombre atòmic i el símbol i el 

nom. Altres hi posen diferents dades sobre l'estructura atòmica, la massa atòmica, potencials d'ionització, i altres 

característiques de l'àtom de l'element.  
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Moltes taules posen també dades de densitat, punt de fusió i d'ebullició i altres característiques de la substància 

elemental més comuna de l'element en qüestió. La distinció entre tots dos grups de propietats no es sol explicitar 

mai (Mans [8]), excepte en la doble taula que Jordi Cuadros, de l'IQS-Universitat Ramon Llull va dissenyar i 

publicar fa uns anys i que s'ha reeditat en ocasió de l'Any Internacional de la Taula Periòdica, i es pot sol·licitar a la 

web d'IQS.  

 

Figura 2. Taula periòdica de Pauling (1947), copiada amb lleus modificacions de la de von Antropoff. Hi destaca la 
presència de dues columnes de gasos nobles a dreta i esquerra, i la duplicació dels elements transurànids. Hi falta 

encara l'element 61, el prometi. Font: Pauling (1947), modificat per l'autor. 

 

Figura 3. Taula Periòdica de Seaborg (1945). És molt similar a les actuals. Destaca el fet de que l'hidrogen i 
l'alumini (Z=13) estan repetits. Hi falten encara el tecneci (43), l'àstat (85) i el franci (87). Font: Chemogenesis, 

modificada per l'autor. 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

23 

 

Al marge dels importants detalls de les figures 2 i 3, hi ha altres aspectes en discussió sobre el format de la taula 

periòdica. N'analitzarem alguns.  

2.1  Classificació dels elements segons el seu estat físic  

Moltes taules periòdiques, com la de la Societat Catalana de Química [9], classifiquen els elements en sòlids, 

líquids, gasos i sintètics. Això és una imprecisió: aquestes quatre categories no són excloents entre elles. Hi ha 

elements sintètics i alhora sòlids, com el plutoni Pu o l'americi Am.  

2.2  Quants elements líquids hi ha?  

Moltes taules marquen com a líquids els següents: mercuri Hg, gal·li Ga, brom Br, cesi Cs i franci Fr. Aquestes 

substàncies elementals són totes líquides, però només a partir de 30ºC. Les dades de les taules periòdiques -com 

la densitat- es solen donar a 20ºC, però en canvi la consideració de líquid es fa arbitràriament a 30ºC. Sospito que 

els dissenyadors de taules periòdiques els hi fa gràcia que a la taula hi hagi més de dos líquids, perquè a 20ºC 

només el mercuri i el brom ho són.  

2.3  Quants semimetalls o metal·loides hi ha?  

Cada taula periòdica indica amb una estructura de línies en forma d’escala descendent d’esquerra a dreta, des del 

bor B al poloni Po, la divisió entre metalls i no metalls, i també indica a vegades en caselles de colors els elements 

considerats semimetalls (o metal·loides, en nomenclatura antiga). La major part de taules consideren que els 

semimetalls són B, Si, Ge, As, Sb i Te. Però n'hi ha d'altres que també hi inclouen Po i At, Se, i fins i tot C i Al. La 

classificació com a metal·loide o no depèn de la importància subjectiva que es doni a les característiques 

químiques de cada substància elemental; per exemple, en el cas de l'alumini, amb evidents propietats de metall, 

se'l pot classificar com a semimetall per la seva capacitat de donar sals com els aluminats,  

2.4  On va l'hidrogen a la taula periòdica?  

Les especials característiques de l'àtom d'hidrogen i de la substància elemental hidrogen fa que aquest hagi estat 

un dels punts més discutits i controvertits. A diverses taules periòdiques dels anys 30, per exemple les d'Estalella, 

l'hidrogen no hi apareixia perquè no estava clar on posar-lo. En altres ocasions es posava una ubicació repetida, 

com a la taula de Seaborg citada (Fig.3) on l'hidrogen encapçala alhora els metalls alcalins i els halògens. Fins i tot 

se l'ha posat encapçalant el grup 14, sobre el carboni. Hi ha arguments químics per a totes tres ubicacions: actua 

amb estat d'oxidació +1 i té un cert component metàl·lic en estat sòlid; però té certes similituds amb el fluor com a 

no-metall; i encara, els potencials d'ionització i l'afinitat electrònica s'acosten als elements del grup 14.  

Per cert, a la mateixa taula de Seaborg, l'alumini també hi és repetit, sota el bor, on figura habitualment, però 

també sobre l'escandi en el grup 3. Aquest grup 3 és peculiar i a més, l’objecte del següent paràgraf.  
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2.5  Quins elements componen el grup 3?  

El fet que els elements posteriors al lantani i a l'actini, respectivament, se solguin ubicar en files inferiors fora del 

cos principal de la taula, fa que hi hagi diverses opcions per dibuixar el grup 3, que comença amb Sc i Y, però més 

avall hi ha diverses alternatives (Fig.4). La taula de la Societat Catalana de Química opta per posar a les caselles 

57 i 89 els símbols del primer i últim dels lantànids (La-Lu) i dels actínids (Ac-Lr), respectivament, és a dir 15 

elements, detallats a les files inferiors. Altres taules prefereixen posar a les citades caselles només el primer 

element de cada sèrie, és a dir La i Ac. Altres taules no hi posen cap símbol i indiquen "lantànids" i "actínids", 

respectivament.  

 

Figura 4. Els elements del grup 3 on es mostren les diferents formes d'omplir les caselles 57 i 89. A: taula de la 
Societat Catalana de Química 2018 [9]. B: Secció de Química de l'Institut d'Estudis Catalans 1984. C. IUPAC 

2018. D: IQS 2019 E: Scerri 2007 [11]. F: Wikipedia 2019. G: von Antropoff 1926 [2]. H: Antropoff, versió cartell 
1925. Elaboració de l'autor. 

La proposta més radical és la de Scerri [10], [11], [12]. Basant-se en el fet que a la taula llarga (Fig.4 F) sota el 

grup 3 hi ha Lu i Lr, confegeix un grup 3 amb Sc, Y, Lu i Lr, i deixa els lantànids amb 14 elements, de La a Yb, i els 

actínids també amb 14 d'Ac a No. És una opció discutible, no basada en l'estructura electrònica dels àtoms, 

perquè Lu i Lr tenen electrons 14f, que els faria candidats a ser a la fila de baix.  
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En canvi, ni La ni Ac tenen electrons f. Aquest argument, però, té relatiu valor perquè les estructures electròniques 

dels àtoms, i més les dels que tenen electrons en subnivells interiors d i f, mostren moltes irregularitats en la seva 

periodicitat. Al seu torn la Wikipedia proposa la seva taula llarga, on posa el grup 3 juxtaposat als 1 i 2, i separat 

dels altres grups 4 a 18. Així el grup 3 és format per Sc, Y, La i Ac.  

Scerri proposa encara un canvi més radical, movent els actuals grups 17 i 18 a l'esquerra de la taula. La taula 

seria així simètrica en estructura, sense que H i He sobresortissin de la taula. El seu argument és que així es 

mantenen un conjunt de tríades, conjunts de tres elements amb propietats similars i que en aquesta nova 

estructura es perceben millor. Scerri dóna molta importància a les tríades, concepte de Döbereiner de 1820 i que 

Scerri ha revitalitzat amb més exemples (Fig.5).  

 

Figura 5. Taula Periòdica de Scerri (2006). Es poden observar les principals modificacions: la posició dels grups 
halògens i gasos nobles a l'esquerra, el grup 3, i els lantànids i actínids sense els dos elements finals Lu i Lr, 

passats al grup 3. Font: Chemogenesis [13] 

2. 6  Quants lantànids i actínids hi ha?  

A conseqüència de les diferents opinions sobre la constitució del grup 3, hi ha taules periòdiques amb 14 o amb 15 

elements lantànids i actínids, depenent de si les caselles 57 i 89 estan ocupades per un element, o no.  

Les cinc controvèrsies o discussions citades deriven del fet de voler mantenir el format curt de la taula periòdica, i 

alhora, mantenir una certa periodicitat en les propietats dels elements, i l'ordenació seqüencial dels nombres 

atòmics. Hi ha hagut propostes radicalment diferents, de tota mena, que no mantenen la forma tabular clàssica. 

Moltes d'aquestes propostes es poden consultar a la web Chemogenesis de Mark L. Leach [13], amb més de mil 

models de taula periòdica classificats per ordre cronològic.  

Lluny de ser un objecte acabat i consolidat, la taula periòdica està en discussió a molts nivells, i es va modificant 

no només per la síntesi de nous elements sinó també per nous criteris d'ordenació.  
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Resum 

L’objectiu d’aquest article és descriure les activitats didàctiques que s’han desenvolupat a l’Institut Dertosa per 

commemorar l’Any Internacional de la Taula periòdica (AITP2019). Les activitats consistiren en participar al 

projecte de la URV (Universitat Rovira i Virgili) en motiu del 150 aniversari de la Taula Periòdica (TP), realitzar una 

TP humana, crear una TP amb fotografies, dissenyar TPs pròpies seguint criteris originals d’ordenació dels 

elements, l’elaboració d’una TP en 3D i la creació d’una TP mural. La difusió de les activitats consistí en una 

exposició dels treballs i la participació a les “VIII Jornades sobre l’ensenyament de la física i la química a 

l’educació secundària”. Com activitat de cloenda es va fer una intervenció a la ràdio local. L’experiència global ha 

estat molt positiva i posa de manifest l’interès didàctic de treballar la TP amb activitats que fomentin la creativitat i 

la participació. 

 

Paraules clau: taula periòdica, didàctica de la física i química, AITP2019 
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Abstract 

The purpose of this article is to describe the educational activities that took place at INS Dertosa to commemorate 

the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements (IYPT2019). The activities consisted in 

participating in the project of the URV (Rovira i Virgili University) on the occasion of the 150th anniversary of the 

Periodic Table (PT), performing a human PT, creating a PT with photographs, designing PTs according to original 

sorting criteria of the elements, the elaboration of a 3D PT and the creation of a mural PT. The dissemination of the 

activities consisted of an exhibition of the works and participation in the "“VIII Jornades sobre l’ensenyament de la 

física i la química a l’educació secundària”. As a closing activity, an appearance was made on the local radio. The 

overall experience has been very positive and highlights the educational interest in working on the PT with activities 

that promote creativity and participation. 

 

Keywords: periodic table, teaching of physics and chemistry, IYPT2019 

1  PRESENTACIÓ 

 

La proclamació per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides de l’any 2019 com a l’Any Internacional de 

la Taula Periòdica (AITP), sens dubte ha estat un revulsiu de primera magnitud per a incentivar l’estudi d’este petit 

retall de paper de pocs cm
2
 de superfície per part de la població que, per un motiu o altre, se sent atreta per 

aquesta potent eina de treball i d’informació. És el nostre cas. Al nostre centre ens vam  afanyar a pensar activitats 

per a homenatjar el 150 aniversari de la publicació de la taula periòdica que va proposar el rus Dmitri Ivanovich 

Mendeleiev. Tanmateix, no oblidem la feina que va dur l’alemany Julius Lothar Meyer a confeccionar una taula 

periòdica semblant, i que va ser publicada un any més tard, en 1870. Per tant, enguany celebrem el 150 aniversari 

de la publicació de la seva Taula Periòdica. 

 

   

                       Imatge 1. TP Lothar Meyer
1
                                                      Imatge 2. TP D. Mendeleiev

2
 

 

                                                
1http://1.bp.blogspot.com/-dgEenZIDyVU/UoVv1Q03fkI/AAAAAAAAIVM/l-DExoF7PRo/s1600/hh-0506-

tabla-periodica-elementos-julius-lothar-meyer-quimica-volumen-atomico-clasificacion.jpg 

2
https://personales.unican.es/mierja/docencia/educacion/master/fps/presentaciones/Dmitri%20Mendel%C3%A9yev

.pdf 

http://1.bp.blogspot.com/-dgEenZIDyVU/UoVv1Q03fkI/AAAAAAAAIVM/l-DExoF7PRo/s1600/hh-0506-tabla-periodica-elementos-julius-lothar-meyer-quimica-volumen-atomico-clasificacion.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dgEenZIDyVU/UoVv1Q03fkI/AAAAAAAAIVM/l-DExoF7PRo/s1600/hh-0506-tabla-periodica-elementos-julius-lothar-meyer-quimica-volumen-atomico-clasificacion.jpg
https://personales.unican.es/mierja/docencia/educacion/master/fps/presentaciones/Dmitri%20Mendel%C3%A9yev.pdf
https://personales.unican.es/mierja/docencia/educacion/master/fps/presentaciones/Dmitri%20Mendel%C3%A9yev.pdf
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A continuació es presenten les activitats realitzades a l’entorn d’aquesta efemèride a l’Institut Dertosa, de la ciutat 

de Tortosa, capital del Baix Ebre.  

 

1.1  Taula Periòdica i creativitat 

En aquest apartat es presenten quatre activitats realitzades al llarg de l’any (en un ordre cronològic diferent del 

que s’hi presenten) amb les que l’alumnat va treballar al voltant del concepte de Taula Periòdica de forma lliure i 

creativa. 

1.1.1 Taules periòdiques creatives amb disseny original.  

Una de les moltes activitats especials que el professorat va proposar a la classe de Física i Química de 3r d’ESO 

del curs 2019-20 a l’Institut Dertosa, va ser la de dissenyar taules periòdiques personals i originals. Aquesta 

activitat en la que podia participar qui volgués i en la que no havia cap tipus de regla, d’orientació o de limitacions 

prèvies per part del professorat, consistia en cavil·lar un nou criteri per a dissenyar una taula periòdica de manera 

que cada alumne i cada alumna (individalment o en parella, segons la complexitat de la idea) innovés amb una 

taula periòdica de creació pròpia amb diferent aspecte de la taula original. Aquesta activitat va ser tot un èxit i 

l’alumnat va representar unes taules molt originals: amb pilotes de tennis taula, en forma de con, amb notes de 

l’escala musical, construïda amb peces de Lego, donant-li la silueta de Súper Màrio Bros, amb les caselles 

retallades en peces redones de paper de diferents colors, amb fotografies en cada casella que representaven 

objectes construïts amb cada element, ordenant els elements en una espiral plana, simulant un Tetris, 

representant la casella amb la mida en proporció a la freqüència en la que apareixien els elements en els llibres de 

text, amb les banderes dels països on es va descobrir cada element, amb redonetes que ordenaven en cercles els 

elements per valències (0 al centre, ...), per la fama dels elements, en una caixa de cartró gran representaven 

l’institut Dertosa que té moltes finestres i a cada finestra un element, per la temperatura de fusió, repesentant 

diferents esports amb el nom semblant a l’element, igual però representant animals, ... 

Com a exemples gràfics, unes de les que més van agradar van ser aquestes tres: 

 

 Taula periòdica amb pilotes de tennis taula: 

Aquesta taula tan original va ser dissenyada per un alumne i per una alumna de 3r d’ESO i els elements químics 

estaven representats per pilotes de tennis taula distribuïdes en forma d'espiral (inspirada en la distribució helicoïdal 

de Chancourtois). 

  

Imatge 3. Fotografia presa per Dolors Vidal 
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 Taula periòdica musical:  

Aquesta taula va ser dissenyada per una companya i els símbols dels elements químics estaven situats 

en un pentagrama; cada nota representava una determinada valència de determinat element, tot 

formant la partitura d’una melodia inserint diferents elements per a cada valència. Per exemple, Liti i el 

Potassi, amb estat d’oxidació +1, representaven la lletra Do. 

 

Imatge 4. Fotografia presa per Dolors Vidal 

 

 Taula periòdica de l’institut: 

Aquesta taula  periòdica va ser dissenyada per una altra companya i estava feta amb una gran caixa de cartró 

pintada de gris que representava la forma del nostre institut. Els seus elements químics estaven distribuïts per la 

maqueta amb paperets blancs que representaven les finestres de l’edifici i altres detalls de l’institut, com ara 

l’escala que comunica les quatre plantes. 
 

   

Imatge 5. Fotografia presa per Dolors Vidal 
 

1.2 Taula periòdica amb fotografies personals de la comunitat educativa 

Simultàniament amb les activitats anteriors, ja s’estava organitzant la que seria la tercera activitat  del curs 

(cronològicament parlant) per a commemorar el 150è aniversari de la Taula Periòdica. Aquesta activitat consistia 

en confeccionar una Taula Periòdica en la que els elements químics eren substituïts per fotografies de les 

persones de la comunitat educativa del nostre centre.  

 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

31 

 

A cada persona que acceptava cedir la seva imatge, se li assignava un dels elements, el nom del qual 

s’assemblava més al de la persona. Com és el cas del nostre company Íker, que va donar la fotografia per al lloc 

de l’element Iridi, i el resultat de la combinació dels noms va ser Ikeridi. 

 

Bé, en una cartolina gran es va dibuixar la silueta de la taula periòdica i s’hi van enganxar les fotografies (de la 

mida de DNI o el més semblant possible, 3x4 cm aproximadament), retallades per tal d’igualar-les al màxim i 

intentant que els ulls de tothom queden més o menys alineats a la mateixa altura, cosa que es podia aconseguir 

retallant la part menys interessant de la imatge i intentant centrar-la per tal d’aconseguir que estèticament fora més 

agradable. 

 

Aquesta activitat és molt costosa de fer per la dificultat de trobar 118 persones que es presten a participar i, 

principalment, per aconseguir que tothom porti la fotografia a temps. Fins i tot s’admetien fotografies de la 

infantesa o de la mascota més estimada quan la persona participant així ho preferia. 

Amb retoladors de diferents colors, es feia una petita marca en cada element per especificar els seu estat físic a 

temperatura ambient. Això, i el nombre de lloc de l’element, era l’única informació física que s’hi oferia. En la 

següent imatge es pot veure el resultat final: 

  

Imatge 6. Fotografia presa per Dolors Vidal 
 

1.3 Mural pintat de la Taula periòdica  
 

En aquesta activitat, la professora va dibuixar la silueta de la Taula Periòdica a la paret situada al passadís dels 

laboratoris de ciències (és delicat fer-lo en grup pel tema de la mida del mural, que ha de quedar ben centrat al lloc 

assisgnat i les columnes i els períodes ben distribuïts, així com les línies que han de ser escrupulosament 

paral·leles). La ubicació del mural està just enfront l’escala interior per pujar i baixar per l’institut cosa que, de 

retruc, facilita saber en quina planta et trobes. Després, ja amb l'alumnat, i en cada casella dels elements químics, 

es va fer un dibuix que destacava amb diferents colors i diferents textures. Cada color representava un bloc 

d’elements químics: ataronjat, bloc dels elements amb estructures electròniques acabades amb s, verd per als 

acabats amb d, blau els acabats amb p, fucsia pels gasos nobles, i groc els èlements acabats amb f. 

    s
n
 d

n
  p

n
/p

6
    f

n
 

Part de l'alumnat que volia participar en la pintada el mural, va dibuixar la inicial del seu nom en alguna de les 

caselles dels elements. Finalment, a partir dels símbols de determinats elements que es va triar per les inicials que 

formaven la paraula DERTOSA (i que es van escriure amb roig per destacar-les més), s'acaba llegint el nom del 

nostre institut, el Dertosa. Per ajudar a resseguir les lletres, s’han dibuixat unes fletxes que indiquen l’ordre amb 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

32 

què s’han de llegir les inicials dels símbols dels elements (a la resta d’elements no s’escriu cap símbol d’elements, 

ni cap dada de la TP per destacar exclusivament l’aspecte artístic de la taula periòdica, que és la finalitat principal 

que es buscava).  

 

Els elements seleccionats per a destacar el nom van ser: l’element número 105, el dubni, amb el símbol 

corresponent Db. La D es feia més gran en proporció que la b: Db. La lletra E era la inicial de l’europi, element 63, 

Eu. La resta d’elements, eren el 111, el roentgeni, Rg; el 81, el Tal·li, Tl; el 8, l’oxigen, O, el 16, el sofre, S i el 85, 

l’astat, At. Les línies del mural, un cop pintades totes les caselles, es resseguien amb retolador permanent de 

punta ampla per tal de delimitar tant les caselles com la forma de la taula i destacar millor els colors suaus de tes 

textures.  

 

 

Imatge 7. Fotografia presa per Dolors Vidal 

El mural es va pintar amb pintures plastidecor o de cera, cosa que va facilitar l’elaboració del mural perquè es 

podien esborrar les errades i no calia esperar que s’assequés la pintura. A més a més,  tampoc no hi havia tanta 

possiblilitat d’embrutar-se, malgrat que sempre arriba alguna cosa. 

 

2  TAULES PERIÒDIQUES DISSENYADES SEGONS LES PROPIETATS DE  LA 

 TAULA PERIÒDICA 

2.1  Proposta de la URV 

La primera activitat, gràcies a la qual ens vam assabenar que 2019 celebraria l’AITP, va consistir a participar en la 

convocatòria que la Universitat Rovira i Virgili (URV)  va adreçar als centres educatius el gener de 2019, amb 

motiu de la celebració del 150è aniversari de la Taula Periòdica. 

El propòsit d’aquesta iniciativa era recollir informació sobre els diferents elements químics de la TP entre tots els 

centres de les comarques de Tarragona participants. Cada centre havia de cercar informació sobre dos elements 

químics, l’iridi
3
 i el ferro

4
 en el nostre cas, l’institut Dertosa. La URV va donar unes pautes amb relació a la 

informació que es pretenia recollir
5
. Gran part de l’alumnat va participar en la recerca d’informació de l’element que 

se li va concretar i la professora va fer-ne un resum de tot el material recollit per enviar-ho a l’organització que 

                                                
3
https://docs.google.com/document/d/1kPwNCqQX47m_YKuj8bg5gyo9_zIfxFt_MvR7O1KyREw/edit?pli=1 

4
https://docs.google.com/document/d/1jdADYjKiZscZW4-7SE-H8wX03BtS9l9D3SX3YmIDNHo/edit?pli=1 

5
https://docs.google.com/document/d/1Poo8NlgsvCq7zsdnvxPBo5esqgiK2aSD92wsewNU9EM/edit?pli=1 

https://docs.google.com/document/d/1kPwNCqQX47m_YKuj8bg5gyo9_zIfxFt_MvR7O1KyREw/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1jdADYjKiZscZW4-7SE-H8wX03BtS9l9D3SX3YmIDNHo/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1Poo8NlgsvCq7zsdnvxPBo5esqgiK2aSD92wsewNU9EM/edit?pli=1
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centralitzava l’activitat. La informació recollida entre tots els centres col·laboradors, un cop filtrada per un equip 

especialitzat que decidia el disseny final, es va fer pública posteriorment.  El resultat es va mostrar al públic de tot 

arreu en les farmàcies que hi participaven també en el projecte. Es va fer amb la construcció d’uns cubs
6
 grans de 

color blau amb les dades més destacables de cada element químic.  

 

Imatge 8. Estructura del cub 

 

Aquests cubs es poden trobar a les farmàcies de la província de Tarragona, on també disposen d’unes enganxines 

de l’element químic que representa el seu cub. Aquestes enganxines les donen a la gent que les demana, perquè 

amb les quals es pot completar un àlbum/pòster de la Taula Periòdica que van publicar, entre totes les entitats que 

assumien aquesta activitat a mitjans d’octubre, amb el Diari de Tarragona.  

Ara, el repte que es proposa al públic és que arribe a aconseguir les enganxines del 75 elements que apareixen 

com a marca d’aigua a la taula (la resta són d’elements que ja estan definits amb color definitiu al pòster) a les 

farmàcies que participen en el projecte, el llistat de les quals es pot consultar per Internet. Aquest projecte compta 

amb la web www.taulaperiodica-stem.cat on es poden fer les consultes que es necessiten, com ara en quines 

farmàcies es poden trobar les enganxines per a completar el pòster. A la mateixa pàgina web, en fer clic sobre 

cada element, se’t redirigeix a les fitxes revisades que contenen la informació sobre tots els elements que vam 

preparar als centres, de manera que la informació és accessible per a tothom.  Actualment, ens estem mobilitzant 

al màxim des del centre per tal de recollir el màxim de “cromos” que puguem. 

 

Imatge 9. Fotografia Diari Tarragona 

                                                
6
https://drive.google.com/file/d/0B6_yaHGxonw-b2s4ZGZPOHUwRldaSkkwcmlYVTk4YXJuWkZn/view?pli=1 

http://www.taulaperiodica-stem.cat/
https://drive.google.com/file/d/0B6_yaHGxonw-b2s4ZGZPOHUwRldaSkkwcmlYVTk4YXJuWkZn/view?pli=1
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2.2 Taula Periòdica Humana 
 

Aquesta va ser la segona activitat que vam desenvolupar al centre en commemoració de l’AITP. Va consistir en 

l'organització d'una taula periòdica humana. Primer de tot, el professorat va buscar noranta alumnes que 

volgueren participar en la representació d’una taula  periòdica humana. A continuació, el professorat va imprimir 

els símbols i els nombres atòmics dels elements químics en fulls blancs de mida DIN-A4. L'alumnat  es va haver 

de distribuïr en 18 columnes i 7 files per a configurar una taula periòdica. El professorat va col·locar, a la pista 

d'esport, el rètol de  

T-A-U-L-A P-E-R-I-Ò-D-I-C-A  D-E-L-S  E-L-E-M-E-N-T-S 

confeccionat amb fulls de colors on hi havia impresa una sola lletra del títol en cada full. 
 

El dia de reproduir la TP al pati, abans de distribuir l'alumnat, el professorat va col·locar al terra pedres com a 

orientació per a l’alumnat per tal que tingués més facilitat en el moment de buscar el lloc de l’element que havia de 

representar. Per a poder distingir els blocs de la taula periòdica, l'alumnat es va haver de vestir amb roba de 

determinats colors: l'hidrogen va portar una sudadera lila; els elements dels grups dels metalls alcalins i 

alcalinoterris van portar camisa groga o jersei groc; els elements del bloc dels metalls de transició van portar 

camisa blanca o jersei blanc; els que representaven elements metàl·lics del bloc p van portar camisa grisa o jersei 

gris; i els dels elements no-metàl·lics del mateix bloc van portar camisa roja o jersei roig; els gasos nobles van 

portar camisa blava o jersei blau. D'entrada, tothom es va col·locar dret amb el paper per damunt del cap amb el 

text mirant en l'aire. Després, tothom es va tombar llarg al terra amb el full sobre la panxa, mantenint un cert grau 

de moviment en el cos d'acord amb la reactivitat química de l'element que representava. Per aquest motiu, 

l'alumnat que representava els gasos nobles no s'havia de moure gens. El procés el van gravar un professor i un 

alumne des del terrat de l'edifici per a la posterior edició i comunicació a la página web del centre.  

 

Imatge 10. fotografia presa per Aqib Chaudhary 

En acabar, tothom es va aixecar i va deixar al terra, al lloc que ocupava, el full de cada l'element amb la pedra al 

damunt del paper per evitar que el vent se l’emportés. Al final del tot, tothom es va agrupar al costal del títol de 

colors per fer una foto de record i va quedar sola una taula periòdica de paperets que onejaven sobre la pista 

d'esport. 
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2.3 Taula periòdica en 3D 

El professorat de matemàtiques es va encarregar de la creació d’unes caixes, en forma d’ortoedres i fetes amb 

cartró reciclat, per muntar entre totes les caixes una taula periòdica en 3 dimensions (3D). Cada caixa 

representaria un element de la taula periòdica (excepte els elements de transició interna).  

Un cop plantejat el repte a l’alumnat, el primer pas va ser calcular el nombre de caixes que es necessitaven, com 

que s’havien de representar 118 elements, s’havien de fer 118 caixes menys les 28 corresponents als elements de 

transició interna. Un total de 94 caixes. Es van repartir el nombre de caixes a fer entre l’alumnat de les diferents 

classes de 3r d’ESO i tot seguit es va decidir en quin lloc del centre se situaria la taula. Es va acordar que el millor 

lloc seria el vestíbul de l’institut per donar-li el màxim de visibilitat. A continuació es van acordar quines mesures 

tindria cada ortoedre. Tenint en compte que la taula constaria de 18 columnes i l’amplada de l’espai disponible 

eren tres metres, es va decidir que cada columna tingués una amplada de 16 cm, d’aquesta forma la taula tindria 

una amplada total de 18 x 16 = 288 cm.  Ja teníem la primera de les mesures del nostre ortoedre. Tot seguit, vam 

fer diferents croquis amb el programa GeoGebra per tal de decidir la profunditat i altura de l’ortoedre fins que es va 

escollir un. El disseny final va ser el següent: 

 

Imatge 11. Imatge de Núria Serra 

El següent pas va ser acordar el següent desplegament de l’ortoedre: 

 

 

Imatge 12. Imatge de Núria Serra 

 

A continuació, l’alumnat va portar caixes de cartró grans (recollides a diferents comerços de la ciutat), les van 

desmuntar i aplanar i van dibuixar-hi el desplegament acordat. Només quedava retallar el cartró, plegar la caixa i 

tancar-la amb cinta adhesiva. 
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Imatge 13. Imatge presa per Núria Serra 

Després, ja en la classe de Física i Química, l’alumnat havia de folrar la cara de davant de la caixa amb paper de 

diferents colors per destacar bé els diferents blocs d’elements de la taula periòdica. A continuació, es van agrupar 

les caixes de cada bloc tot enganxant-les amb cinta adhesiva ampla que envoltava primer les columnes o les files i 

després s’acabaven d’agrupar les columnes o files entre sí per a acabar de configurar cada bloc d’elements de la 

TP. Un cop es tenien els blocs per separat, es van instal·lar tots els blocs a la ubicació definitiva del vestíbul del 

centre i amb l’ordenació característica de la TP. A continuació se li va demanar a cada alumne i cada alumna que 

dibuixés en un full en blanc la caràtula amb la informació relativa a l’element químic que se li havia assignat. La 

caràtula (també amb dimensions prèviament indicades pel professorat, un poc més petita que el frontal de la caixa 

per intentar dissimular les possibles desviacions que segur es trobarien al moment del muntatge final) es va 

enganxar en la cara frontal de la caixa de l’element corresponent.  

 

La informació d’aquesta caràtula inclou: el nombre atòmic de l’element, el nombre màssic (arrodonit), el símbol, el 

nom i un requadre per al codi QR que prepararan més endavant a la classe de matemàtiques. Aquest codi QR 

estarà enllaçat a la informació que ofereix l’activitat que ha organitzat la URV a la qual es fa referència l’apartat 2.1 

d’aquest article. Finalment, en la caràtula de cada element es va enganxar un objecte en el que abunda l’element 

que s’hi representa. Per exemple, a l’element carboni, un llapis, a l’alumini, una llauna de conserva i paper 

d’alumini. La taula periòdica, en aquest moment, està gairebé enllestida a falta d’enganxar els codis QR als quals 

també fem referencia a l’apartat 2.1. 

 

Imatge 14. Imatge presa per Marta Marcos 
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3 DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES A L’AITP 

Ha estat molta la feina feta durant l’any 2019. Poc a poc, i activitat a activitat, s’ha aconseguit fer realitat prop 

d’una desena d’activitats que han implicat, directament o indirecta, tota la comunitat educativa. Ha estat realment 

un any intens en què una idea portava a una altra. Tot plegat engrescava a deixar constància i fer públic el resultat 

mitjançant la difusió pels mitjans que es tenia a l’abast de tota aquesta feina feta. Aquests recursos han estat els 

següents: 

 

3.1 Exposició de Taules Periòdiques 

En veure el resultat bonic i original de les taules periòdiques presentades per l’alumnat, es va decidir organitzar 

una  exposició amb totes les TP per tal de donar més visibilitat i posar en valor la feina realitzada. L’exposició la 

completarien altres TP murals de cursos anteriors, la TP amb fotografies de les persones que formen la comunitat 

educativa i la TP en 3D de caixes instal·lada al vestíbul del centre, així com pòsters de TP d’editorials que fem 

servir a les aules. Pel seu caràcter didàctic, durant les visites a l’exposició es destacaven una TP amb les òrbites 

electròniques de cada element dibuixades en cada casella i una altra TP amb els seus espectres d’emissió i que 

resulta també especialment atractiva pel seu colorit. Aquesta taula agafa la idea de la TP d’Eugènia Balcells de la 

Facultat de Química de la UB, però en el nostre cas, està feta amb els espectres imprimits en transparències i 

l’efecte òptic és força interessant.  L’exposició es va inaugurar a l’octubre de 2019 i continua instal·lada en una de 

les zones de pas del centre. Ha estat expressament visitada per alumnat de FQ de l’ESO. La idea és mantenir-la 

fins la Jornada de portes obertes que se celebrarà els propers dies 3 i 7 de març a l’institut. A continuació, una 

imatge en la que es pot observar parcialment el resultat. 

 

Imatge 15. Imatge presa per Dolors Vidal 

3.2 8es Jornades d’Ensenyament de la Química a Catalunya (JEQC) 

En assistir a la presentació del llibre 150 anys de Taules periòdiques a la Universitat de Barcelona, editat per 

Santiago Álvarez i Claudi Mans, se’ns va oferir la possibilitat de presentar les activitats realitzades a l’institut en les 

8es JEQC celebrades el passat novembre a Barcelona. La proposta la vam considerar força atractiva ja que 

consistia que l’alumnat era qui explicava totes les activitats realitzades al professorat que participava en les 

jornades. Es va aprofitar el viatge per a visitar la Facultat de Químiques de la UB i les taules periòdiques que hi 

tenen exposades per tota la facultat, el casc antic de la ciutat i l’Institut d’Estudis Catalans, així com per a gaudir 

de la ciutat de Barcelona mentre es feia l’hora de l’exposició. L’alumnat hi va participar a les jornades amb la 
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presentació que portava per títol “Aplicacions didàctiques de la Taula Periòdica dels Elements.”  Va ser una 

experiència que els va engrescar tant, que durant el viatge de tornada l’alumnat del grup ja ens va proposar de 

repetir la presentació de les activitats al nostre institut.  

 

Imatge 16. Imatge a la seu del Col·legi de Químics de Catalunya 

 

3.3 Xerrada per a l’alumnat de 3r ESO a l’Institut Dertosa 
 

Es va traslladar la proposta anterior a la directiva del centre que la va gestionar a travès dels caps de departament 

i de l’equip docent de 3r d’ESO. I es va programar l’explicació de les activitats dutes per l’alumnat de 3r d’ESO del 

curs 2018-19, alumnat que ha format part del grup de whatsapp GRUP TAULA PERIÒDICA 2019, a través del 

qual bàsicament s’ha realitzat la comunicació i l’organització de les tasques de difusió, i del qual forma part 

l’alumnat i el professorat que signa aquest article. La presentació es va realitzar el 8 de gener a la sala d’actes del 

Dertosa tot just en tornar de vacances. 

 

Imatge 17. fotografia presa per DolorsVidal 

 

3.4 Entrevista a la Ràdio Tortosa 

Es va valorar la possibilitat de fer servir la ràdio local per a contribuir en la tasca de difusió de les activitats de 

l’AITP i després de consultar la possibilitat amb la directiva del centre i l’emissora, el dia 13 de gener s’hi va 

realitzar l’entrevista en la que van participar un alumne, una alumna i dos professores. Una experiència 

interessant, ja que poques vegades es pot participar des de dins en el funcionament d'un mitjà de comunicació 
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com ara la ràdio. La Ràdio Tortosa, ens va fer arribar l’audio de l’entrevista que podeu consultar en el link adjunt a 

partir del minut 43 i 20 segons.
7
 

 

Imatge 18. Imatge presa per Clàudi Ruíz 

 

3.5 Llibre d’actes 8es JEQC i Jornada de portes obertes del centre 
 

Aquestes dues són les darreres activitats de difusió amb les quals donarem per conclós l’Any Internacional de la 

Taula Periòdica a l’Institut Dertosa. I és en aquest punt on volem fer constar el nostre agraïment per la implicació 

que han mostrat totes les persones que hi han participat i l’han fet possible. Esperem que tot plegat haja servit 

(com ja ens consta) perquè el professorat puga fer servir en la seva tasca docent les idees proposades i perquè 

l’alumnat valore la tasca que comporta la realització d’un projecte, així com li serveixe de motivació i continue 

formant part de projectes semblants.  

 

4 CONCLUSIONS 

Com és evident pels resultats assolits i presentats als llarg de l’article, es pot valorar molt positivament la 

implicació de l’Institut Dertosa en la participació de l’AITP, ja que ha servit per a fomentar entre l’alumnat i el 

professorat aquelles habilitats, implicacions i complicitats que no sempre tenim ocasió de poder posar en pràctica 

en el desenvolupament habitual de la nostra tasca docent. Es copsa que, malgrat l’esforç adicional que ha 

representat per a totes les persones implicades en el  

 

projecte, la realització d’activitats didàctiques que se’n surten del dia a dia, dona un punt de motivació, satisfacció i 

d’unió de grup que compensa el treball extra associat a aquestes activitats. De fet, l’alumnat que forma aquest 

grup de treball, encara té forces i segueix proposant la realització de més activitats, cosa que és d’agrair. 

 

Acabem també tot agraint la idea de l’ONU i l’UNESCO, l’activitat de la URV, la nostra participació en les 8es 

JEQC i la implicació i confiança de l’institut Dertosa al llarg de tot l’any 2019. ¡Ens retrobem en el proper Any 

Internacional en el que trobem idees per a participar-hi des del Seminari de Física i Química del Dertosa! 

 

 

                                                
7
 http://radiotortosa.cat/podcast/punta-diamant-14-01-2020-primera-hora/ 

 

http://radiotortosa.cat/podcast/punta-diamant-14-01-2020-primera-hora/
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TOT PASSEJANT PER LA TAULA PERIODICA  

Jaume Granell, Ana B. Caballero, Mercè Rocamora 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Secció de Química Inorgànica, Facultat de Química, 

Universitat de Barcelona 

E-mails: jaumegranell@ub.edu, ana.caballero@ub.edu, merce.rocamora@qi.ub.es 

Resum  

Aquesta comunicació s’emmarca en el conjunt d’activitats que s’han realitzat amb motiu de l’Any Internacional de 

la Taula Periòdica dels Elements Químics  (AITP2019). En primer lloc es fa un breu recordatori de les aportacions 

que van portar a la publicació de la primera taula periòdica per Mendeléiev, l’any 1869. A continuació, es 

classifiquen diferents conjunts d’elements segons la seva posició a la Taula periòdica i es descriuen algunes de les 

seves propietats, en un enfocament divulgatiu. Per finalitzar es presenta la taula periòdica de l’EuChemS que 

mostra l’abundància dels elements i quins d’ells estan en risc de manca de disponibilitat i es fa un èmfasi especial 

en la importància d’estalviar i reciclar els elements químics. 

 

Paraules clau: taula periòdica, Mendeléiev, química, elements, propietats periòdiques  

 

WALKING ALONG THE PERIODIC TABLE 

Jaume Granell, Ana B. Caballero, Mercè Rocamora 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Secció de Química Inorgànica, Facultat de Química, 

Universitat de Barcelona 

E-mails: jaumegranell@ub.edu, ana.caballero@ub.edu, merce.rocamora@qi.ub.es 

Summary  

This communication is part of the set of activities carried out to commemorate the International Year of the Periodic 

Table of Chemical Elements (AITP2019).Herein we make a brief review of the contributions that led to the 

publication of the first Periodic Table by Mendeleiev in 1869. In the second part, different groups of elements are 

classified according to their position in the Periodic Table and some of their properties are described in layman’s 

terms. To finish this communication, the EuChemS Periodic Table is presented. This table shows the abundance of 

the elements and which of them are at risk of lack of availability. The importance of saving and recycling chemical 

elements is remarked. 

Key words: Periodic table, Mendéleiev, chemistry, elements, periodic trends 
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1 INTRODUCCIÓ 

El 20 de desembre de 2017 l’Assemblea General de l’ONU declarà el 2019 l’Any Internacional de la Taula 

Periòdica dels Elements Químics (AITP2019). Per aquest fet, els autors han volgut participar en el conjunt 

d’activitats que s’han fet arreu del país amb aquesta aportació.  

 

En primer lloc es comenta que en el segle XIX es determinen moltes masses atòmiques dels elements, els quals 

es comencen a ordenar per masses atòmiques com les tríades de Dobereiner (1829) i  les octaves de Newlands 

(1830). Posteriorment Mendéleiev i Lothar-Meyer van observar que quan els elements es situen en ordre creixent 

de pesos atòmics, presenten una periodicitat en les seves propietats químiques i físiques, fet que va portar a 

Mendeleiev a proposar la primera taula periòdica dels elements, l’any 1869.  
 

A continuació es classifiquen diferents conjunts d’elements segons la seva posició a la Taula periòdica i es 

descriuen algunes de les seves propietats, seguint el model utilitzat per Sam Kean en el seu llibre La cuchara 

menguante [1]. 

 

Figura 1. Primera versió de la Taula Periòdica moderna dels elements químics proposada per Mendeléiev (1869). 

 

2 DISCUSSIÓ 

El primer cas que es presenta és la distribució entre metalls i no-metalls: Es recorda el concepte de  

l’electronegativitat i es relaciona aquest paràmetre amb el tipus d’enllaç dels diferents elements i les propietats que 

en resulten. En el bloc dels elements no metàl·lics es parla de les formes al·lotròpiques del carboni, en concret del  
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grafit i el diamant i, en el cas de l’estany, es parla de l’estany gris i blanc i de com l’estany blanc es transforma en 

l’estany gris en baixar la temperatura, en un procés anomenat la pesta de l’estany (Figura 2).  

 
Figura 2. a) Formes al·lotròpiques de l’estany: β o blanc (esquerra), α o gris (dreta). La transició de la forma 

blanca (metàl·lica) a la grisa (fràgil) es produeix en baixar la temperatura per sota de 13 ºC. Figura extreta de 

Alchemist-hp, Wikimedia Commons. b) S’ha relacionat la pesta de l’estany amb dos fets històrics: la conquesta 

fallida de Rússia per les tropes de Napoleó en 1812 i, 100 anys més tard, la fatídica expedició anglesa al Pol Sud 

capitanejada pel Roland Scott. 
 

Amb relació al conjunt dels elements metàl·lics es plantejà una nova classificació en funció de la seva reactivitat, 

en tres grups (Figura 3). Els que s’oxiden amb aigua, els que ho fan amb oxigen i els que necessiten oxidants més 

efectius. Es parla també de l’alumini, un element molt reactiu però que gràcies al fenomen de la passivació 

presenta moltes aplicacions en la vida quotidiana.  

 

 

 

Figura 3. Reactivitat dels metalls. Color vermell més reactius. Color blau, reactivitat intermèdia. Color groc, metalls 

nobles. 
 

Es parla també del tema de la toxicitat dels elements i de les substàncies fent un èmfasi especial en els casos del 

plom i del mercuri. Es destaca que la toxicitat, en força casos, depèn més del compost que de l'element i que, tal 

com deia Paracels, no hi ha substàncies tòxiques sinó dosis tòxiques. Per acabar aquesta part es demostra que, 

contràriament al que s’acostuma a pensar, sovint les substàncies naturals són més tòxiques que les artificials.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sn-Alpha-Beta.jpg


 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

44 

 

A continuació s’explora el territori de les anomenades terres rares, o més concretament els lantànids. Es comenta 

la dificultat de la seva separació i la dependència que tenim de la Xina, que produeix el 83% d’aquests elements. 

Es destaca les seves aplicacions en electrònica de consum d’última generació, sistemes de comunicació (drons, 

míssils) i energia neta.  
 

Es comenta que set d’aquests elements són presents en els telèfons mòbils.  

 

El següent territori que s’estudia és el dels elements radioactius. Elements força inestables que emeten radiació de 

diferents tipus, com per exemple la radiació gamma, de molt alta energia, i es converteixen en altres àtoms.  

 

L’últim territori que s’explora és el dels elements sintètics, com s’obtenen i com pot ser la taula periòdica de l’any 

2050. Es parla de la nucleosíntesi i s’explica la síntesi del tennessi (nombre atòmic 117) per irradiació d’àtoms de 

berkeli per àtoms de calci durant 150 dies, el que va donar lloc a la formació de 5 àtoms de tennessi amb una vida 

mitjana de 50 ms. 

 

 

Figura 4. Territori dels elements radioactius. 

 

Per finalitzar la xerrada es presenta la taula periòdica de l’EuChemS que mostra l’abundància dels elements i 

quins d’ells estan en risc de manca de disponibilitat (Figura 5).  

 

Es destaca que els telèfons mòbils estan fets de 30 elements diferents, dels quals 15 estan en risc de manca de 

disponibilitat, el que demostra la importància d’estalviar i reciclar els elements que han estats sintetitzats pels 

estels. 
 

Per trobar informació sobre els diferents exemples que es presenten es poden consultar alguns llibres [2, 3]. 
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Figura 5.  Taula Periòdica publicada per EuChemS (2019), la qual defineix els 90 elements que constitueixen tot el 

que ens envolta. L’àrea que ocupa cada element representa la seva abundància en la escorça i en l'atmosfera 

terrestres. Extreta de: https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table 
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ACTIVITAT FARMACOLÒGICA DELS PRINCIPIS ACTIUS DINS LA MEDICINA 

POPULAR D’ARMÈNIA 

Paytsar Maria Gevorkyan Grigoryan  

mariagevorkyan2002@gmail.com 

Resum 

S’ha investigat l’ús d’algunes de les plantes medicinals que hi ha al poble Vaghatin, situat a Armènia, un país de la 

zona caucàsica. S’ha establert el mecanisme d’acció dels principis actius de cadascuna de les plantes per tal de 

justificar la seva acció resultant en l’organisme humà. La forma principal de preparació de la planta fou la infusió. 

L’estructura més utilitzada per a la preparació han sigut les fulles i les flors en el seu conjunt sencer. També s’ha 

trobat l’ús de les llavors en el cas de Carum carvi o del fruit en el de Rosa rubiginosa. El mecanisme d’acció de 

cadascuna de les plantes no només n’és únicament un, sinó que es  produeix a partir de la interacció i regulació 

mútua de diversos compostos. 

Paraules clau: plantes medicinals, Armènia, mecanisme d’acció, principis actius. 

 

PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF THE ACTIVE PRINCIPLES IN POPULAR 

MEDICINE IN ARMENIA 

Paytsar Maria Gevorkyan Grigoryan  

mariagevorkyan2002@gmail.com 

Abstract 

The use of some of medicinal plants in Vaghatin village in Armenia, a Caucasian country, has been recently 

investigated. The action mechanism of the active components of each of the plants has been established to justify 

their effect on the human body. The most common way of preparing them has been the infusion. The leaves and 

flowers as a whole have been the structure most used for their preparation. However, in the case of Carum carvi its 

seeds can be used or its fruit in the case of Rosa rubiginosa. The mechanism of action of each of the plants is isn’t 

just one because it happens through the interaction and mutual regulation of several compounds. 

Key words: medicinal plants, Armenia, action mechanism, active components. 

 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquesta investigació es basa en cercar les diferents metodologies rurals que fan ús els habitants del 

poble Vaghatin (Armènia) contra les diferents malalties i els malestars que pot patir la població. La finalitat és 

donar a conèixer les alternatives naturals als medicaments que es poden tenir a l’abast però que es desconeixen. 
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El fet de no disposar de gairebé cap dels serveis sanitaris, com ara de farmàcies i hospitals dins del poble, 

exceptuant només una metgessa que proporciona assistència bàsica, la gent opta pels mètodes tradicionals, que 

s’han anat utilitzant de generació en generació.  

Els tractaments que es fan servir es caracteritzen per ser remeis naturals on majoritàriament s’utilitzen productes 

vegetals i alguns d’animals, els quals, bé usats directament o mitjançant preparació prèvia, en ús tòpic o per 

ingestió, permeten subministrar a l'organisme substàncies útils en el tractament de les malalties. 

 

2      METODOLOGIA  

Aquesta recerca s’ha realitzat mitjançant dues fonts informatives. En primer lloc, durant l’estança en el poble de 

Vaghatin, es van fer petites entrevistes a les persones natives d’allà i gràcies a aquestes es va conèixer de quines 

plantes fan profit i com el fan. A partir d’aquesta informació, per tal de conèixer els principis actius i el seu 

mecanisme d’acció es va començar a cercar informació a través d’articles científics publicats a la Researchgate i a 

altres llocs d’informació.  

 

3      RESULTATS 

Tot seguit, s’exposen set de les plantes medicinals amb el seu corresponent efecte:  

3.1   Plantago major  

 

Una de les plantes pròpies de la zona és l'anomenat plantatge gros (Plantago major). A Armènia és coneguda com 

a “yezan lezu”, i traduïda literalment com a llengua de bou. Se li atribueix aquest nom a causa de la semblança 

que es dóna entre la fulla i la llengua d’aquest animal com es veu a la Fig.1 .  

El plantatge gros té una història molt antiga dins la medicina popular d'Armènia. S'ha utilitzat i se segueix utilitzant 

per a la bronquitis, la tos ferina, l'úlcera gàstrica, els tumors, les malalties gastrointestinals i per les malalties 

renals. I fins i tot, anteriorment s'utilitzava per a la malaltia infecciosa de l'intestí, la disenteria. Actualment cal 

destacar el seu gran ús i benefici per a les ferides (gràcies a l’acció cicatritzant). Tanmateix, per a les cremades i 

hemorràgies. 

L'activitat farmacològica de Plantago major es produeix a partir de la interacció i regulació mútua de diversos 

compostos.  
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La presència d’alguns flavonoides actuen com a antioxidants, sent el cas de la baicalina, la hispidulina i la 

plantaginina, pel fet que són captadors de radicals lliures i inhibeixen la peroxidació lipídica. A més a més, tant la 

baicalina com la hispidulina tenen també propietats antiinflamatòries. Per una banda, la baicalina inhibeix la 12-

lipoxigenasa i indueix la producció d'òxid nítric en macròfags. Mentrestant, la hispidulina, és un inhibidor de la 5-

lipoxigenasa. [1] Aleshores, com aquests dos enzims participen en la producció de l’àcid araquidònic i aquest 

actua en la resposta inflamatòria, finalment obtenim aquesta propietat antiinflamatòria. [2] 

D'altra banda el grup de monoterpens que deriven del geraniol anomenat iridoides i presents en Plantago major és 

el component clau per combatre les malalties esmentades anteriorment. Aquestes substàncies tenen la capacitat 

de millorar la funció hepàtica i d’estimular l'excreció dels àcids biliars, així com l'activitat antimicrobiana, antiviral i 

sobretot antiinflamatòria. En les fulles hi ha 6 tipus d'iridoides glicosilats, dels quals la més important és l'aucubina. 

Aquesta té propietats antiinflamatòries quan la fulla és aplicada tòpicament, ja que ofereix una activitat inhibitòria 

de TPA (2-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate). 

A més a més la Plantago major té propietats hemostàtiques perquè incrementa la coagulació de la sang en les 

ferides, evitant hemorràgies. Aquesta propietat de cicatrització se li atribueix al seu contingut en al·lantoïna 

(cicloamides), perquè es caracteritza per estimular la regeneració de les cèl·lules epidèrmiques.  

I finalment, trobem que aquesta planta es caracteritza per la seva acció anticancerosa, gràcies a l'efecte de la 

baicalina i que segons els diferents estudis realitzats s'ha comprovat el seu efecte en els càncers de coll uterí, de 

pròstata i de bufeta. El seu mecanisme d'acció es produeix, com s'ha demostrat, gràcies al fet que la baicalina 

actua generalment bloquejant el cicle cel·lular, induint l'apoptosi i inhibint la metàstasi. 

En general, la forma amb la qual aquesta planta fa el seu efecte és o bé ingerint-la mitjançant preparacions com 

ara infusions, o bé en un ús tòpic en les quals destaquen els banys fets a partir de la planta i el fet de col·locar la 

fulla sobre la ferida o sobre les articulacions inflamades, però en aquest últim cas, la fulla prèviament hauria de ser 

submergida en aigua bullent. 

3.2   Thymus vulgaris 

La Farigola, en llatí Thymus vulgaris, i en armeni “urts” (Fig. 2), és una altra de les plantes medicinals més 

utilitzades en forma d’infusió com a remei natural per baixar la hipertensió arterial.  
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El principi actiu de la farigola és el timol, aquest forma part dels derivats fenòlics que ajuden a millorar els perfils 

dels lípids, a prevenir l’oxidació del colesterol i la formació de placa.  

 

El mecanisme d’acció del timol es basa en el fet que aquesta substància s’uneix als receptors adrenèrgics beta-1 

(del múscul llis cardíac) i beta-2 (múscul llis bronquial i vascular) amb la qual cosa es produeix una disminució de 

l'estimulació beta-adrenèrgica. És a dir, el conjunt de catecolamines on destacaríem l’adrenalina i la noradrenalina 

no s’uneixen als receptors corresponents a causa del bloqueig i per tant, no s’origina la resposta que hi hauria en el 

cas contrari. D’aquesta manera el bloqueig del receptor Beta-1 produeix una disminució de la freqüència cardíaca i 

una disminució de la pressió arterial sistòlica i diastòlica. Per altra banda, el bloqueig beta-2 indueix a la 

vasodilatació i a l‘efecte cronotròpic negatiu (disminució freqüència cardíaca).  [3] 

 

D'altra banda trobem també el carvacrol, un fenol monoterpenoide, que juntament amb el timol produeixen una 

acció antimicrobiana on inhibeixen el creixement dels següents organismes: En els fongs com ara Rhizopus oryzae 

i Aspergillus flavus i en els bacteris com Streptococcus sp., Pseudomonas aeruginosa i Haemophilus influenzae. 

3.3   Carum Carvi 

La planta Carum Carvi (Fig.3), comunament anomenada comí de prat o alcaravia, i en armeni “chaman”, té 

bastants efectes beneficiosos en la salut. A Armènia sobretot s'aprofiten les llavors d'aquesta planta, com podem 

veure en la figura 4, per fer infusions amb l'objectiu de sanar alguns problemes intestinals i de regular l'activitat 

cardíaca gràcies al limonè. Aquest hidrocarbur, classificat com un terpè cíclic, redueix certs factors de risc, com ara 

els nivells elevats de colesterol, el sucre en la sang i els triglicèrids. D’altra banda hi trobem la (S)-(+)-Carvona, un 

terpenoide amb propietats carminatives. [4]. És a dir, el seu efecte recau en la disminució de la formació dels gasos 

intestinals i en l'estimulació del trànsit intestinal.  

 

3.4   Hypericum perforatum 

El pericó o herba de Sant Joan (Hypericum perforatum) i en armeni “arevkuirik” (Fig. 5) s’utilitza en forma 

d’infusions com a antidepressiu i relaxant del sistema nerviós.  

 

Es coneix que l’efecte relaxant té lloc gràcies a la inhibició per part de la hipericina de la monoamino oxidasa 

(MAO), el qual és un tipus d’enzim implicat en la degradació de les catecolamines. Tot i això, s 'ha observat que les 

flavones i els flavonols (quercitina i quercitrina) bloquegen la MAO-A, mentre que la cumarina bloqueja la MAO-B 

[5] i que per tant, l’acció de la hipericina no es produeix únicament gràcies a ella. A més a més, trobem que té lloc  
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la inhibició de la catecol o-metiltransferasa (COMT), un altre enzim que degrada les catecolamines, i això gràcies a 

l’acció de les xantones i flavonoides presents a l'extracte. [6] 

 

 

3.5    Cichorium intybus 

La Xicoira (Cichorium intybus), “egestak” en armeni, és una planta molt recomanada en forma d'infusió per 

aaquelles persones que pateixen problemes intestinals o de trànsit intestinal. Té activitat hepatoprotectora per la 

seva acció colagoga i colerètica, antioxidant, hipoglucemiant, hipocolesterolemiant i diürètica. 

El principal component destacat que hi trobem és la inulina, un polisacàrid, que és per la majoria considerada un 

prebiòtic. Un cop arriba al còlon, és fermentada pels bacteris de la flora intestinal cosa que beneficia a la 

proliferació de bacteris com els bifidobacteris els quals afavoreixen al bon funcionament de l’intestí. A més a més, 

la inulina té un efecte sobre la reducció de lípids principalment de les LDL (lipoproteïnes de baixa densitat) i TG 

(triglicèrids), gràcies a la síntesi dels àcids biliars la qual és la principal via de catabolisme del colesterol. [7]. 

També trobem components de tipus fenòlic presents en Cichorium intybus (Fig. 6) que contribueixen de manera 

significativa a l’efecte antioxidant de la Xicoira. 

 

3.6    Rosa rubiginosa 

La infusió d'englantina roja, coneguda com a rosa de mosqueta i en llatí com a Rosa rubiginosa o Rosa eglanteria, 

és utilitzada per prevenir malalties com ara la grip, tot i que generalment es pren un cop la persona està malalta. 

Aquesta planta (Fig. 7) és coneguda per la seva acció profilàctica, ja que té una elevada concentració de vitamines, 

sobretot de Vitamina C, fet que puja la immunitat i motiu pel qual l'englantina roja beneficia molt a la persona que la  
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pren. De fet, la infusió no és l’únic mitjà per ingerir l’englantina roja (en armeni “masur”), ja que s’utilitzen també 

molt les compotes i altres vies semblants als xarops. 

 

Com que aquesta vitamina és un gran antioxidant, ja que dóna electrons amb molta facilitat a molècules receptores 

(agent reductor), protegeix a les cèl·lules del cos contra espècies reactives d'oxigen (ROS), ja que quan es pateix 

una malaltia té lloc un excés de ROS en el cos humà. [8]. A més a més, la vitamina C actua com a cofactor 

d'enzim. Afecta diversos components del sistema immunològic, per exemple s'ha demostrat que estimula tant la 

producció com la funció dels leucòcits, especialment dels neutròfils i limfòcits. A més, la ingesta de vitamina C 

estimula les cèl·lules del sistema immunitari, Natural Killer (cèl·lules NK) i també contribueix a la millora de la 

quimiotaxi dels neutròfils. 

 

3.7    Melissa officinalis 

Les persones que pateixen insomni solen prendre infusions fetes a partir de la planta Melissa (Melissa officinalis), 

anomenada de la mateixa manera a Armènia. Aquesta planta (Fig. 8) també ajuda a combatre els problemes 

relacionats amb l'estrès, l’ansietat i el nerviosisme a causa de la seva acció relaxant i sedant del sistema nerviós. 

 

Hi ha diversos principis actius responsables d'aquestes propietats i poden trobar-se en l’oli essencial en el qual 

l'element principal és el citral, a més del geraniol, linalol i citronel·lal. A més a més, hi trobem també aldehids mono-

terpènics, flavonoides, compostos polifenòlics (especialment l'àcid rosmarínic) i glucòsids mono-terpènics. 

 

El seu mecanisme d’acció no està del tot aclarit però amb els diversos assaigs in vivo han comprovat l'activitat 

sedant d'extractes de melissa, així com la seva capacitat per induir i perllongar el temps de son induït. 

 

En els assaigs in vitro s’ha permès conèixer que els extractes de melissa són inhibidors d’acetilcolinesterasa, amb 

el que es redueix la inactivació de l'acetilcolina (ACh) i com a conseqüència es produeix l'acetilcolina dins de les 

sinapsis. A més, té lloc la inhibició de l’enzim GABA transaminasa (GABA-T) per la qual cosa hi ha un augment de  
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l'activitat GABA.[9] Gràcies a aquests descobriments i d’altres s’ha arribat a la conclusió  d’un possible paper 

protector de la melissa enfront a la malaltia d'Alzheimer. [10] 
 

4  CONCLUSIÓ 

Les persones del poble Vaghatin, han utilitzat durant generacions mètodes basant-se en un coneixement pràctic, 

sense cap mena de fonament científic. En canvi, amb aquest article s'ha vist que realment les atribucions a la salut 

que se'ls hi ha donat a aquests productes tenen una validesa científica. 

En definitiva, és en l'entorn natural on se'ns presenten moltes alternatives medicinals, i és l'ésser humà qui decideix 

aprofitar-ne o no el que la natura ens ha atorgat. Simplement cal tenir curiositat, fixar-se, informar-se i conèixer per 

poder-ne fer un bon ús.  

Per tant, en qualssevol cas, que es pugui prescindir dels fàrmacs, el que s'hauria d'intentar fer és recórrer a la 

medicina natural. 
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L’ACUMULACIÓ DE METALLS PESANTS I ELS SEUS EFECTES EN LA 

SALUT HUMANA 

Mireia Díaz-Lobo 
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e-mail: mireia.diaz@irbbarcelona.org 

Resum 

Existeix una creixent preocupació sobre la contaminació del medi ambient, dels animals i sobretot de les persones 

causada per l’activitat de l’home. Als països desenvolupats ja fa temps que hi ha polítiques de protecció del medi 

ambient que regulen l’activitat minera, metal·lúrgica, o agrícola i les fundicions per tal de frenar la contaminació de 

l’aire, l’aigua i el sòl de metalls pesants, però en els països en vies de desenvolupament no solen implementar 

aquestes polítiques i hi ha un seriós risc per a la salut pública per contaminació per metalls pesants. L’arsènic, el 

cadmi, el mercuri, el tal·li i el plom són metalls que es troben en l’aire i l’aigua com contaminants ambientals i 

s’associen a múltiples efectes adversos per la salut; són diversos els òrgans i els sistemes que es veuen afectats 

per aquests metalls com: el ronyó, pulmó, fetge, sistema gastrointestinal i neuronal. La severitat i el dany d’aquests 

metalls depèn del temps, el nivell d’exposició, susceptibilitat de la persona i també de la ruta per la qual el metall 

ha sigut absorbit. 

Paraules clau: metalls pesants, contaminació i salut pública.  

 

ACCUMULATION OF WEIGHT METALS AND ITS EFFECTS IN HUMAN 

HEALTH 

Mireia Díaz-Lobo 

Institut de Recerca de Biomèdica, Barcelona, Espanya.  

e-mail: mireia.diaz@irbbarcelona.org 

Abstract 

There is growing concern about the pollution of environment, animals and especially people caused by the activity 

of man. In developed countries, environmental protection policies have been implemented in order to regulate 

mining, metallurgy, foundry or oil activities to curb the air, water and soil pollution of heavy metals, but developing 

countries usually do not implement these policies and there is a serious risk for public health associated with 

exposure to heavy metal. Arsenic, cadmium, mercury, thallium and lead are metals that are found in air and water 

as environmental pollutants and are associated with many adverse health effects; There are several organs and 

systems that are affected by these metals such as kidney, lung, liver, gastrointestinal and neuronal system. The  
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severity and extent of damage depends on the time, level of exposure, susceptibility of each person and also the 

route through which the metal has been absorbed. 

Key words: heavy metals, pollution and public health. 

1  INTRODUCCIÓ 
 

Els metalls pesants estan presents de forma natural a l’ambient a nivell de traces. Però, com a resultat de les 

activitats humanes, sobretot a partir de la revolució industrial del segle passat, les concentracions dels metalls 

pesants han augmentat convertint-se en contaminants perillosos [1]. En aquest treball es pretén explicar les fonts 

antropogèniques principals de 5 metalls pesants [l’arsènic (
33

As), el cadmi (
48

Cd), el mercuri (
80

Hg), el tal·li (
81

Tl) i 

el plom (
82

Pd) (Taula 1)], les vies d’absorció i distribució d’aquests metalls en el cos humà, els efectes tòxics en la 

salut i les polítiques que s’han seguit i que s’implementen per disminuir la contaminació en el medi i l’esser humà.   

 

Taula 1. Taula periòdica dels elements on es troben l’arsènic (
33

As), el cadmi (
48

Cd), el mercuri (
80

Hg), el tal·li (
81

Tl) 

i el plom (
82

Pd) emmarcats en vermell. Font: https://pepquimic.files.wordpress.com/2012/02/taula-peric3b2dica-

actualitzada_gener20121.jpg 

 

 

2 FONTS ANTROPOGÈNIQUES PRINCIPALS 
 

L’arsènic és l’element 33 de la taula periòdica i es troba principalment en dues formes d’oxidació: la trivalent 

(arsenit 3+) i la pentavalent (arsenat 5+). L’arsènic té la capacitat de formar components orgànics i inorgànics tan 

al medi ambient com al cos humà. 
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La contaminació per arsènic és produeix en la fabricació de components electrònics, de lents i en l’elaboració i l’ús 

de pesticides que contenen aquest element. Un cop s’ha acabat la vida útil dels elements electrònics i les lents 

que tenen arsènic, si no es dipositen correctament poden arribar a contaminar el sòl (Taula 2).  

 

El cadmi és un metall que forma part del grup IIB de la taula periòdica. La forma iònica del cadmi (Cd
2+

) 

normalment està combinada amb formes iòniques de l’oxigen (òxid de cadmi, CdO2), clorurs (clorur de cadmi, 

CdCl2) i sulfats (sulfat de cadmi CdSO4). El cadmi es troba en baixa proporció en l’escorça terrestre, per tant, la 

seva presència en el medi ambient es deu, bàsicament, a la contaminació antropogènica. Les vies 

antropogèniques del cadmi inclouen emissions industrials durant la fabricació de subproductes en la fosa d’altres 

metalls com el plom i el zinc, de dispositius electrònics (s’utilitza per la seves propietats de residència i corrosió) i 

l’aplicació de fertilitzants. S’ha de destacar que en la població general, la contaminació per cadmi és deguda 

principalment a la inhalació del fum de tabac, tant en fumadors actius com en passius, i és considerat altament 

perillós per la seva facilitat d’absorció per part dels pulmons [2-5] (Taula 2). 

 

Taula 2. Taula on es mostra les principals fonts antropogèniques dels metalls As, Cd, Hg, Tl i Pd. 

      

 

 

El mercuri és un metall noble de nombre atòmic 80. La incorporació de mercuri al medi ambient es dóna tant en 

processos naturals com antropogènics. Entre els primers, els més destacables són l’erosió de les roques per 

l’acció de la pluja i el vent, i les erupcions volcàniques. L’aportació humana de mercuri ha augmentat en les últimes 

dècades entre 3 i 6 vegades [6].  
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Les emissions més importants d’aquest metall a l’aire són les degudes a la combustió de combustibles fòssils, la 

mineria i la fundició. D’altra banda, els productes que contribueixen a la contaminació per mercuri del sòl són els 

fertilitzants, els fungicides i els residus sòlids urbans [7] (Taula 2). 

 

El tal·li amb nombre atòmic 81 està classificat en el grup IIA de la taula periòdica. La seva exposició 

medioambiental es produeix en les emissions de fàbriques de ciment, plantes carboneres i esmaltadores. El tal·li 

és utilitzat com a catalitzador de certs aliatges de metalls, en la manufactura de components electrònics, colorants, 

lents òptiques, joieria i superconductors. El seu ús com a insecticida i rodenticida ja fa anys que es va restringir a 

Europa i Estats Units d’Amèrica, però encara s’utilitza en països en vies de desenvolupament [8] (Taula 2). 

 

El plom és un element natural del grup 14 (IV A) de la taula periòdica, de nombre atòmic 82, i en condicions 

estàndard és un sòlid de color gris-blavós. El plom és el metall tòxic més omnipresent i es detecta pràcticament en 

tots els medis [8]. Els nivells de plom en els aliments, aigua, aire, sòl i pols al llarg del planeta depen del grau 

d’industrialització de cada país. Durant dècades, l’ús de la gasolina amb plom, ha estat la font antropogènica 

principal en les ciutats industrialitzades. A més de la gasolina amb plom, que ha estat gradualment substituida per 

altres hidrocarburs en la majoria de països, les principals fons d’exposició inclouen la mineria de metalls i la 

fundició, la indústria manufacturera, la incorrecta disposició de bateries, l’ús històric de les canonades de plom i les 

pintures [9-11] (Taula 2).  
 

3  DISTRIBUCIÓ EN EL COS HUMÀ 
 

L’arsènic té la capacitat de formar components orgànics i inorgànics al medi ambient i en el cos humà. La via oral 

és la principal ruta d’exposició a l’arsènic, per ingesta d’aigua o aliments contaminats, i també per inhalació a 

través de les vies respiratòries en l’ús de pesticides, fabricació de compenents electrònics i lents. Aquest metall 

s’incorpora a les ungles, cabells i pell unint-se als grups sulfhidrils de les queratines. Gran part de l’arsenat 

(espècie pentavalent, As
5+

) és reduit a arsenit (espècie trivalent, As
3+

) en la sang; biologicament l’arsenit es 

considera la forma més tòxica de l’arsènic, ja que provoca una metilació primària al fetge formant l’àcid 

monometilarsènic i dimetilarsènic. Aquests dos metabòlits són excretats més ràpidament que els arsènics 

inorgànics però al mateix temps són més tòxics que els inorgànics [12-14] (Taula 3). 

 

En el cas del cadmi, la població general està exposada a aquest metall per dues vies. La primera és la via oral, és 

a dir, la gastrointestinal, a través de l’aigua o de la ingesta d’aliments contaminats amb cadmi, com poden ser 

fulles de vegetals, grans, cereals, fruita, carn i peix. La segona via és per la inhalació directa de partícules de 

cadmi durant les activitats industrials exposades en l’apartat anterior i per la inhalació del fum de tabac. Tant en els 

humans com en els mamífers en general, l’absorció de cadmi segueix el mateix mecanisme que l’absorció de 

metalls essencials com el ferro i el zinc. Cal destacar que aquesta absorció és potenciada quan hi ha deficiència 

de calci i ferro en la dieta i també en dietes baixes en proteïnes.  

 

El cadmi és transportat per la sang pels eritròcits, per proteïnes d’alt pes molecular del plasma, com l’albúmina, i 

per les metal·lotioteïnes, que són unes metal·loproteïnes de baix pes molecular i riques en residus de cisteïna que 

presenten una extrema habilitat tant per enllaçar cations de metalls essencials (Zn (II) i Cu(II)), com metalls tòxics 

(Cd(II) i Hg(II)) [9-10]. El Cadmi és distribuït inicialment al fetge i al ronyó. Entre el 50% i el 70% de la càrrega 

corporal del cadmi s’acumula en aquests dos òrgans i la seva vida mitja pot  arribar fins a 30 anys [11] (Taula 3). 
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El mercuri és el metall que millor il·lustra la diversitat d’efectes causats per les diferents espècies d’un mateix 

element químic. Hi ha tres formes de trobar el mercuri: els compostos elementals, els compostos inorgànics i els 

compostos orgànics, on cada un d’ells té toxicocinètica i efectes sobre la salut característics [10]. El metilmercuri  

és la forma orgànica principal del mercuri i es forma quan un àtom de carboni s’uneix a aquest metall. Alguns 

microorganismes aquàtics, certs bacteris, fongs i fitoplàncton són capaços de metilar el mercuri elemental per 

transformar-lo en mercuri orgànic [12]. Per les seves característiques fisicoquímiques i la seva capacitat de 

bioacumulació en els organismes, els compostos orgànics de mercuri, especialment el metilmercuri, són els més 

tòxics i poden perjudicar severament la salut de les persones que hi han estat exposades. L’ingrès de mercuri en 

el cos humà es dóna en multiples vies: per inhalació, ingestió gastrointestinal al consumir aigua o aliments 

contaminats i per contacte directe amb la pell. Aquest metall entra al corrent sanguini i, com passa amb el Cd, el 

Hg s’uneix a les metal·loproteïnes i és desplaçat ràpidament a altres parts del cos, sent el cervell l’òrgan que es 

veu més afectat (Taula 3). 
 

El tal·li es absorbit a través de la pell i el tracte gastrointestinal. Els efectes tòxics d’aquest metall són deguts 

principalment a la substitució del tal·li pel potassi, per tant, es produeix la inhibició de la bomba Na+/K+-ATPasa. 

La forma trivalent del tal·li presenta una alta afinitat per lligands amb grups sulfhidrils; aquest metall interfereix en 

la respiració cel·lular per unió als sulfhidrils dels enzims mitocondrials, concretament, al piruvat deshidrogenasa i al 

succinat deshidrogenasa [15] (Taula 3).  
 

El plom entra al cos a través de l’absorció intestinal per mitjà de la digestió. Entra als pulmons per inhalació i a la 

pell per adsorció. El plom s’uneix als eritròcits i és transportat pel corrent sanguini a tots als òrgans i teixits. 

S’acumula als ossos, dents, fetge, pulmó, ronyó, cervell i melsa. A més, és capaç d’atravessar la barrera 

hematoencefàlica i la placenta [8, 16] (Taula 3 i 4). 

 

Taula 3. Taula on s’expliquen les vies de distribució dels metalls As, Cd, Hg, Tl i Pd en el cos humà. 
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4  EFECTES TÒXICS EN LA SALUT HUMANA 
 

L’arsènic s’acumula principalment al fetge, ronyó, cor i pulmons. També s’acumula en menor quantitat al múscul i 

al teixit nerviós. Quan es produeix una intoxicació aguda d’arsènic, els primers símptomes són vòmits profusos, 

diarrees, còlics, salivació excessiva, febre, alteracions en el sistema cardiovascular i en el sistema nerviós central, 

podent arribar a causar la mort. En canvi, quan es dóna una intoxicació crònica, els símptomes inclouen canvis en 

la pell com hiperqueratosis, formació de berrugues i grans en els palmells de les mans i dels peus, amb extenses 

àrees d’hiperpigmentació intercalades entre petites àrees d’hipopigmentació a la cara, coll i esquena. Amb el 

temps acaba causant càncer de pulmó, ronyó, vesícula i pell [16, 17] (Taula 4). 

 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, el cadmi s’absorbeix per la via gastrointestinal i respiratòria, s’uneix 

als eritròcits i és transportat per la sang. Aquest contaminant és fàcilment acumulable en peixos i bivalves. Entre 

els principals efectes a llarg termini trobem la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l’emfisema, i també la malaltia 

crònica dels túbuls renals. A més, té efectes sobre el sistema cardiovascular i esquelètic [10, 11] (Taula 4).  
 

Taula 4. Taula on es mostra els efectes tòxics que tenen els metalls As, Cd, Hg, Tl i Pd en la salut humana. 

             

 

Els principals efectes sobre la salut humana per exposició de mercuri, especialment del metilmercuri, són 

neurotòxics (parestèsies, atàxies, neurastènia, pèrdua de visió i audició) en adults i toxicitat per als fetus de les 

dones exposades durant l’embaràs. També s’ha demostrat un efecte genotòxic que dóna per resultat aberracions 

cromosomàtiques en poblacions exposades al metilmercuri [7, 10] (Taula 4). 

 

El tal·li produeix una de les més complexes intoxicacions conegudes en humans perquè involucra diferents òrgans 

i teixits. La imatge clínica d’una intoxicació de tal·li depèn del temps, el nivell d’exposició, el rang d’absorció i, en 

particular, la susceptibilitat de l’individu. Una exposició aguda de tal·li pot afectar el sistema nerviós central i el 

perifèric, mentre que una exposició crònica afecta el cervell, la medul·la espinal i els nervis perifèrics. Les 

principals manifestacions clíniques d’intoxicació aguda per aquest metall consisteixen en característiques  
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dermatològiques com l’alopècia, hiperqueratosis i presència de línies Mee en les ungles. Els símptomes 

neurològics inclouen disestèsia, dolor neuropàtic, debilitació muscular, paràlisi de nervis cranials, tremolor, 

convulsió, coma i mort [15] (Taula 4).  

 

Clínicament els símptomes més importants que s’observen en la intoxicació aguda de plom són: mal de cap, 

irritabilitat, dolor abdominal i altres relacionats amb el sistema nerviós central. Mentre que en la intoxicació crònica 

per plom, els intoxicats freqüentment desenvolupen irritabilitat, falta de coordinació muscular, falta d’atenció, 

constipació epigàstrica, vòmit, convulsions i inclús la mort [18] (Taula 4).  

 

5  POLÍTIQUES PER DISMINUIR LA CONTAMINACIÓ 
 

Els cinc metalls estan relacionats amb el món de la fundició de metalls, mineria, fabriques manufactureres, en la 

fabricació d’altres metalls i en l’agricultura. Per tant, les polítiques que es segueixen per reduir la seva 

contaminació intenten regular-ne l’ús, disminuir les emissions, fomentar el reciclatge i la reutilització dels 

components que els continguin, i facilitar la correcta disposició d’aquests components al final de la seva vida útil. 

L’arsènic, el mercuri i el cadmi s’han utilitzat com a pesticides, fungicides, rodenticides o inclús fertilitzants (el 

mercuri). Tots aquests productes ara estan prohibits o regulats per llei per tal de disminuir dràsticament el seu ús 

[19] (Taula 5).  
 

Taula 5. Principals polítiques que s’han seguit per disminuir la contaminació per As, Cd, Hg, Tl i Pd. 

               
 

En el cas particular del cadmi que es troba al fum del tabac, els governs fan campanyes per informar i advertir els 

fumadors del seu efecte tòxic en la salut i en la de les persones que els envolten com a fumadors passius (Taula 

5). Mentre que en el cas del plom, s’han fet polítiques per prohibir i/o regular l’ús de les gasolines amb plom, i 

també prohibir l’ús de les canonades de plom i de pintures que continguin aquest metall (Taula 5).  
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6 CONCLUSIONS 
 

Els humans estan exposats a metalls tòxics, tan als seus llocs de treball com també degut a la contaminació 

ambiental (aire, aigua, sòl i pols), per tant, és important entendre com entren al cos humà, quins efectes 

provoquen en l’organisme i a través de quins mecanismes afecten als processos cel·lulars essencials. En aquest 

treball, es fa un resum dels resultats més importants que s’han publicat sobre els metalls pesants As, Cd, Hg, Tl i 

Pd. Primer, s’han explicat les fonts antropogèniques i naturals d’aquests metalls. Després s’han mencionat les vies 

d’entrada al cos humà i la distribució als diferents òrgans i teixits, així com les diferents afectacions que 

produeixen. També s’han discutit els efectes tòxics que causen, com ara els danys neuronals, musculars, 

cardiovasculars, gastrointestinal i els seus principals mecanismes d’acció. Per últim, s’han enumerat les diverses 

polítiques que s’han dut i s’estan duent a terme per reduir la seva presència al medi i en les persones. 
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THE TRAFFIC LIGHT REACTION: CARBOHYDRATES’ EFFECT 
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Abstract 

The traffic light reaction is a redox reaction where glucose is oxidized spontaneously by atmospheric oxygen and 

where the characteristic colours of a traffic light can be observed through the usage of the indicator Indigo 

Carmine. This indicator turns when reduced and oxidised, changing its shape and, thus, acquiring a different 

colour, which makes this reaction extremely visual and appealing. Our main objective, apart from delving into its 

functioning, has been to prove if this reaction has the same effects when using other sugars besides glucose, such 

as fructose and sucrose. This reaction is englobed by a group of reactions with the same mechanism, the most 

popular of which is the Blue Bottle reaction.  

Key words: Traffic light reaction, Indigo Carmine, carbohydrate, redox reaction. 

 

LA REACCIÓ DEL SEMÀFOR: L’EFECTE DELS GLÚCIDS 
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Resum 

La reacció del semàfor és una reacció redox, on la glucosa s’oxida espontàniament amb l’oxigen de l’aire i, 

mitjançant l’indicador Indi de Carmí s’observen els característics colors del semàfor. L’indicador vira al reduir-se i 

oxidar-se, canviant de forma de tal manera que cada una pren un color diferent, fet que la fa molt visual i 

captivadora. El nostre objectiu principal, a part d’endinsar-nos en el funcionament de la reacció, ha sigut 

comprovar si la reacció realitzada amb glucosa, tenia el mateix efecte emprant altres glúcids com la fructosa i la 

sacarosa. Aquesta reacció forma part d’un conjunt de reaccions amb el mateix mecanisme on la més popular és la 

reacció de la Blue Bottle. 

Paraules clau: Reacció del semàfor, Indi de Carmí, glúcids, reacció redox.  
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1  INTRODUCTION 

The traffic light reaction is a chemical process whose effects are pretty appealing. These can be superficially 

described as how when a yellow tube is shaken turns red and, if shaking is maintained eventually turns green. This 

is the reason why the first time most people see it they think it is like magic and can’t imagine what is happening 

inside it. This characteristic ability to leave no one indifferent is why it is an engaging way of learning chemistry.  

1.1  Theorical fundaments 

The preparation of the traffic light reaction is pretty simple, all that is required is just to add an alkaline glucose 

solution and a bit of Indigo Carmine, an indicator, in a flask or tube which could be easily shaken. Nevertheless, 

there is not much literature about this specific process. The reason for that lack of research is that it has been 

previously established that the traffic light reaction is based on the same mechanisms as other glucose oxidation 

reactions, such as the Vanishing Valentine and the popular Blue Bottle, which has been used in some universities 

as an engaging academic tool to teach about the reaction rates and mechanisms. [1] 

 

The only difference between these mentioned reactions is the indicator added; therefore, these reactions have 

completely different colours. Fortunately, changing the indicator does not affect the process enough to be 

considered different reactions. For this reason, we explain the different mechanisms through a model purposed for 

the Blue Bottle. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A study from 2012, purposed the model shown in figure 1, based on Vuorinen work on the oxidation of glucose with 

Anthraquinone-2-sulfonate [2]. Where this reaction would undergo two stages: 

 The first stage comprises the ionization (1→2→3) and enolitzation (3→4) of glucose, followed by the 

oxidation of enediolate (4) reducing MB+ (blue). 

 In the second stage, which instantly begins when oxygen is dissolved, MBH (white) is oxidized again and 

then, the hydroperoxide formed cleaves glycosulose (5→6). 

Figure 1 This figure is a copy of the one in the paper [1] in which this is described as a possible mechanism for 

the blue bottle reaction. The different species showed in this figure are: 

1a, α-D-glucopyranose; 1b, β-D-glucopyranose; 2a, α-D-glucopyranosyloxy anion; 2b, β-D-glucopyranosyloxy anion; 3, open 

chain form of glucose; 4, enediolate anion; 5, D-arabino-hexos-2-ulose (glycosulose, open chain form); 6, D-arabinonate 

anion; MB+ , methylene blue; MBH, methylene white; HO2 −, hydroperoxide anion; HCO2 −, formate anion. 
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Since the initial D-glucose is dissolved in water, there is an equilibrium between its cycled (α and β) and lineal 

forms. Furthermore, although there also occurs an equilibrium between its protonated (1) and deprotonated (2) 

forms, being in an alkaline surrounding, the deprotonated form is the dominant one.  

 

Having the deprotonated form of the lineal D-glucose (3), an enolization (shown in figure 2) takes place when our 

base captures the α-hydrogen (4). If the saccharide were not deprotonated, the enolization would not occur. Thus, 

it is crucial the presence of a base (to achieve a highly alkaline milieu) for the reaction to happen. Then, the 

oxidised form of methylene blue gains two electrons from the oxygen and becomes reduced. As a result, a new 

derivative form of the D-glucose with a glycosulose (5) appears. This reduced form of methylene blue reacts with 

atmospheric oxygen producing hydroperoxide ions. This ion and hydroxide ions of the surrounding react with the 

glycosulose, releasing three products: water, HCO2- and D-arabinonate anions (6). [2] 

 

Figure 2 shows the different detailed steps by which an open chain glucose enolitzates. Firstly, an hydrogen is 
removed by the base. Then, the aldehyde and the α-H turn into an enodiol, which will give a proton to MB+ along 

with electrons and, thus, turning into glycosulose. Enolization is crucial in this process, but it is limiting the reaction 
as once the enediolate is formed it can be protonated before reacting and, as a consequence, turning into glucose, 

mannose or fructose (which eventually can become an enediolate too). 
 

1.2 The traffic light reaction’s colour  

Indigo Carmine is a pretty useful compound both in industry and research. In chemistry it is mainly used for its 

ability to visibly show specific changes in a solution. In other words, it is used as an indicator. Indigo Carmine is 

able to work as two different kinds of indicators due to its structure: 

 As a pH indicator with a high transition range, 11.4-13. Before the transition the indicator is blue (pH<11.4) 

and after (pH>13), its conjugated base is yellow. The colour changes a lot because an amine from the H-

chromophore deprotonates (5). The property that gives name to the colour shifting due to the pH variation 

is Halochromism.  

 As a redox indicator, Indigo Carmine is mainly used as a redox couple formed by the oxidized (blue) form 

and the reduced form (yellow).  

At first, we tried to infer the colours of this reaction from the colours Indigo Carmine (IC) take as a pH indicator and 

as a redox indicator. Despite that, it was impossible to explain the range of colours with just this previous 

information. There are two more important considerations to take in account: 

Firstly, IC’s conjugated base (yellow) is unable to get reduced or oxidized, therefore the colour of the reaction will 

always be a mixture of yellow species from the pH and some other colour that comes from the redox, as can be 

seen in figure 3. 
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Secondly, the red colour seen in the traffic light reaction has not been proven as a reduced stable form, although in 

the figure may seem like one. Furthermore, we have thought that the intermediate that appears in figure 3 could be 

the one as it may be less stable than the other forms due to the sp3 carbon of the alcohol. But, in another study [3] 

IC it has also produced a red colour which has been proposed to be a condensation of two IC.  

 

 

 

 

 

 

2 RESULTS 

 

Figure 4 This figure shows the traffic light reaction results obtained just after preparing the experiment. From left to 
right it shows the control tube, the sucrose, the fructose, the first glucose and the second glucose tube. 

 

Preparing the different tubes, we saw that both control and sucrose tubes underwent the same process. 

Furthermore, fructose’s tube reacted rapidly and the glucose’s one looked like the sucrose’s and the Control tubes. 

This is the reason why we decided to prepare a replicate to make sure that we had not committed any mistake, as 

all literature ensured that glucose worked. As soon as we had prepared the second Glucose’s tube, we saw the 

first glucose’s tube turn red and, later, yellow. This meant we were so blinded by the speed of fructose’s reaction 

that we even considered that glucose was not reacting, therefore that was our fault, without even considering there 

could be such a speed variation between these isomers. 

 

Figure 3 This figure shows how the colour we can see in the different tubes is the result of the mixture of the depro-
toned form and the different reduced and oxidised forms. 

 

At first, when you prepare the solution, it is green and slowly turn red and then yellow. Initially Indigo Carmine is 

blue, since it is in its protonated form. However, when a base is added, it deprotonates and, thus, becomes yellow. A 

small blue portion remains and, as a result, colour green is obtained as a mixture of both forms. Then, glucose starts 

reducing the indicator until all the oxygen solved is consumed. During this process, other Glc can keep the solution 

completely reduced (Yellow + Yellow). Once colour yellow is achieved, the solution will remain like that until shaken 

again and, thus, solving oxygen an oxidizing the indicator back to the other forms. 
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When it comes to the methylene blue, we observed that the solution was colourless but, when stirred, it turned blue 

and slowly faded and turned transparent and colourless when left steady. We also observed that, although the 

solution had no motion (so it should had been all colourless), there was always a thin blue layer on top.  

To sum up, our first observations were the following: 

 Glucose’s and Fructose’s remained yellow until shaken. As a result, they turned red and green, 

hence, both monosaccharides react. 

 Sucrose’s did not react nor changed colour. It behaved the same way as the control tube which has 

no carbohydrate. 

 Fructose reacts much faster than glucose. 

 Blue Bottle preparation worked perfectly, and it had a thin blue layer on the surface most of the 

time even if not stirred. 

2.1 Hydrolysed Sucrose preparation 

Since we had seen that sucrose did not react, we made a hypothesis: 
 

The traffic light reaction should work with sucrose if it is previously hydrolysed (if we break it into fructose and 

glucose that we have already seen that react). When hydrolysed, the carbohydrate’s molarity is doubled. This way, 

we added half the quantity of sucrose used in the first tube, assuming that the whole amount of sucrose will be 

hydrolysed into its monomers. We weighted 1,1g of sucrose in the balance with the aid of a spatula. Then, we 

added the sucrose to a 15ml falcon tube with some water. Finally, we poured some concentrated HCl and let it spin 

in the rotating wheel. After this, we poured the falcon’s content into a larger falcon tube (50ml) and added indigo 

carmine and NaOH to neutralise the HCl and providing a basic surrounding. Then, the solution turned yellow.  

In this situation, when stirring, the reaction did occur.  

 

 

2.2 Long-time observations 

Once we had performed all of our tests to the different samples, we let them rest. As time went by, the colour of our 

tubes started to fade, as we can see in figure 8, turning into a much paler shade (the colour change in tubes such 

as Fructose’s is better observed when comparing to the one in figure 7). When we shook all falcon tubes, we saw 

that the reaction was not occurring, so we thought that maybe indigo carmine had been degraded. To prove it we 

added some indicator and, after stirring, the reaction took place. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 This figure shows the degradation of indigo carmine along 2 hours.  

The image 1) was taken at 11 am and figure 2), at 1 pm. 
 

After a few days, we could observe how some of our samples turned brown, although the falcon tubes had not 

been shaken during this time. Furthermore, both control and sucrose tubes were completely transparent. 
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As we can see in figure 8, only falcon tubes containing a carbohydrate (glucose or/and fructose) and an indicator 

(indigo carmine or methylene blue) have experimented a change in colour. 

 

It was not an immediate reaction: two weeks passed until we realised this happened. We do not know the exact 

period of time that passed until it happened, since no change was expected. 

 

In other words, our long time results showed that in a few hours the colour slowly faded, but much time later, even 

days, all the tubes that had showed a positive reaction turned brown and, those that had not reacted were 

transparent as its colour was completely faded. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CONCLUSIONS 
 

After all the experimentation an investigation explained until this point, a series of questions raised. Its discussion is 

comprised in the following pages. 

 

3.1 Why does fructose react faster than dextrose? 

As it is explained in (1) dextrose is able to react with Indigo Carmine as it has enolated due to the alkaline 

conditions in which the solution is prepared.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 This figure shows the change in colour observed, two weeks after the experiment was pursued. 

Figure 7 This figure shows, circled in red, the α-Hydrogen atoms of glucose and fructose 
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The reaction between both carbohydrates with the indigo carmine takes place at different speeds. We have 

hypothesised that the reaction with fructose is faster than glucose due to the fact that the enolization process that is 

required to reduce the indicator is favoured by the quantity of adjacent α-Hydrogen atoms. Glucose has one α-

Hydrogen atom, whereas fructose has three. This way, the probability of the enolitzation process to occur is higher 

in fructose than in glucose. 

 

Why does sucrose not react? 

Once we finished the first procedure, as commented in the results section, we saw that sucrose did not react, 

unlike the others. 

 

Sucrose is a disaccharide made of a glucose and a fructose, two monosaccharides which react thanks to their 

anomeric carbons, which are bonded together. As a result, it loses its reducing power. This explains why when the 

disaccharide is subject to highly concentrated HCl, the reaction does take place: it has hydrolysed the sucrose 

obtaining its monomers, which do have reducing power, so they are able to react. 
 

3.2 What would happen at a lower pH? 

At a lower alkaline pH, in order to enable enolization, indigo carmine is found in its acidic form, being then under its 

transition range. Moreover, since indigo carmine’s conjugated base (yellow above the transition range) does not 

react with the monosaccharide, it can be considered negligible, so the whole quantity of indigo carmine reacts with 

the monosaccharide. 

Note: We consider the whole of indigo carmine reacts because its conjugated base, which does not react with the 

monosaccharide, is found in negligible concentrations. If all the indigo carmine reacts, the mix of the colours with 

the colour yellow won’t occur, so it will take the colours blue, red and finally yellow (instead of the characteristics 

green, reddish orange and yellow colours, found in more alkaline conditions). Hypothetically, we would observe the 

violet and orange colours when mixing blue with red and red with yellow, as it is explained in [4]. 

3.3 What would happen at a much higher pH? 

Had the samples been prepared in a much higher pH than 13.3, the colour of the solution would have been yellow 

even when shook. Most of the indigo carmine would not react with the carbohydrate, due to alkaline conditions, and 

would turn to yellow colour. The reason for this phenomenon is the fact that the protonated form of indigo carmine 

is the one that reacts with the carbohydrate. Thus, being in an extremely high pH, the equilibrium between both 

protonated and deprotonated forms, is largely displaced to the deprotonated form, hindering the reaction with the 

carbohydrate. 
 

3.4 Why do we see the reaction taking place in the surface of the bottle? 

The reaction takes place when shaking due to the increase of oxygen dissolved and, as a consequence, consumed 

during the reaction. When the solution is left steady during a while, a change in colour (due to reduction) during 

time can be observed. This phenomenon can be explained by the fact that, despite the constant consumption of 

oxygen, no more oxygen is added during the whole process, so the reaction only takes place on the surface of the 

solution, since it is the only part which remains in contact with oxygen. This is clearly observed on the surface of 

the falcon tube containing dextrose and methylene blue. When the oxygen in the falcon tube is spent, the reaction 

does no longer take place and, thus, it is required to unscrew the falcon tube to enable the entrance of more 

oxygen. 
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3.5 Why does the colour fade? 

In a few hours all our samples went from vivid colours to a much paler hue. Two weeks after the experiment was 

pursued, we saw that those tubes in which there happened no reaction, eventually faded away. At first, we thought 

that the reaction would create some free radicals like ROS that would degrade the indicator [5], but it would have 

not explained why the indicator also faded in Sucrose and Control tubes. This could be explained as a 

consequence of the degradation of the indicator, Indigo Carmine. It could be due to the exposition to high pH (high 

concentration of OH-) which could influence the chromophore’s structure and, therefore, change electromagnetic 

emissions that we could see to other out of the visible range. 

 

3.6 Why do the tubes turn to a brown with time? 

Finally, we worked on an explanation for the brown colour after the degradation of the indigo carmine. We thought 

many different alternatives, but we finally found out that in an experiment studying the spontaneous oxidation of 

carbohydrates [6] in alkaline conditions many of the samples, that had a similar pH to ours or higher, turned brown. 

Therefore, we realized that we should have done a third control tube, apart from the water/Indigo Carmine and the 

NaOH(aq)/Indigo Carmine, which would consist of NaOH(aq) and Glucose (or fructose) to have checked that 

brown colour ourselves. Moreover, it has been said that this reaction can only work if pursued just after the 

preparation is completed. That is because in the long run, having a concentrated solution of NaOH and Glc would 

mean an increase in the concentration of aldols which could react with each other (aldol condensation reaction) [1]. 

This reaction could lead to a polymer with enough conjugated double bonds to emit brown visible light. [7] 
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L’ANGLÈS COM A EINA DIDÀCTICA A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP) 
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La necessitat de dominar la llengua anglesa cada vegada cobra més pes. Avui en dia l’anglès ha passat de ser un 

mèrit i un extra a ser un requeriment en molts llocs de treball. La formació professional forma professionals en 

diferents camps: química, imatge personal, sanitat… Aquests professionals han d’estar lo més preparats possibles 

per tal d’afrontar el dia a dia de la seva futura professió i l’anglès es troba present en molts manuals, guies i 

materials de consulta utilitzats habitualment als llocs de treball. Per això, en el següent article s’exposa la idea 

d’utilitzar l’anglès com a eina a l’hora d’ensenyar una matèria mitjançant la metodologia AICLE (CLIL), la qual es 

basa en l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres, és a dir, en treballar una matèria o 

assignatura concreta utilitzant una llengua estrangera diferent de la llengua materna.  

Paraules clau: Anglès, AICLE (CLIL), FP, química, llengua materna.  

 

ENGLISH AS A TEACHING TOOL IN VOCATIONAL EDUCATION AND 

TRAINING (VET) 

Adrián Peleato1 and Yolanda Ramos2 

1Institut Enric Borràs, 2 CFA Cornellà de Llobregat 

apeleato@xtec.cat,  yramos2@xtec.cat  

The necessity of knowing English is increasing every day. Nowadays English has changed from an extra training 

and has become a requirement in a lot of jobs. Vocational education and training (VET) makes professionals in 

different fields: chemistry, personal image, health… These professionals have to be the as well prepared as 

possible in order to solve the problems they will find in their daily work and the manuals, guides and information 

sources checked in the workplace are written in English very frequently. For this reason, the following article shows 

the idea of using English as a tool to teach a subject by using CLIL methodology. CLIL is based on Content 

Language Integrated Learning, in other words, in learning a subject using a foreign language that is different from 

the mother tongue.  

Key words: English, CLIL, VET, chemistry, mother tongue.  
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1 INTRODUCCIÓ 

La llengua anglesa és una de les llengües més parlades en tot el món. Aquesta llengua permet l’accés al 

coneixement internacional atès que la majoria de publicacions científiques es troben escrites en aquesta llengua. 

D’aquí deduïm que l’anglès és l’idioma de les ciències i, per tant, dels científics ja que és la que utilitzen per 

comunicar-se de manera oral i escrita. Vivim en un món globalitzat i l’anglès forma part de la competitivitat 

professional. A més a més, el bilingüisme potencia el desenvolupament mental [1]. 

2 LA METODOLOGIA AICLE (CLIL) 

Què és CLIL (AICLE)? Content language integrated learning (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües 

Estrangeres). És un terme “paraigua” perquè inclou diverses maneres d’ensenyar on el contingut s’aprèn 

mitjançant una llengua estrangera. Va ser adoptat per primer cop a Europa a meitat de la dècada dels 90 (1990). 

Està basat en la zona de desenvolupament proper de Vigotsky i el model d’adquisició del llenguatge de Krashen’s 

[2]. 

CLIL és més un disseny global que un mètode detallat. És un sistema que es basa en el contingut i on el 

llenguatge està integrat en l’aprenentatge. Aquest ajuda als professors a estar segurs que les unitats didàctiques 

dissenyades estan balancejades i inclouen suficients oportunitats per l’aplicació del coneixement i el 

desenvolupament d’habilitats comunicatives.  

Tenim diferents tipus d’alumnes amb diferents necessitats, tenim alumnes extravertits que vol dir que ells 

construeixen idees a partir de la interacció i l’intercanvi d’idees amb els altres, i tenim alumnes introvertits, els 

quals necessiten una concentració profunda i temps treballant sols per desenvolupar idees. CLIL és un disseny 

que una escola adoptarà per ensenyar un contingut com ciència, música, història… en anglès o en qualsevol altra 

llengua que es vulgui utilitzar.  

Hi ha dues maneres d’implementar el CLIL: hard CLIL i soft CLIL. Si es tria fer servir tots els aspectes de CLIL i un 

enfocament basat en el contingut s’estaria fent servir el hard CLIL. Si la classe està impulsada pel llenguatge i 

apliques algun dels dissenys del CLIL s’estaria fent servir soft CLIL. Només pel fet d’estar ensenyant una classe 

en una llengua estrangera no significa que automàticament s’està utilitzant CLIL.  

Pel que fa al disseny global del CLIL, aquest està format per 4 àrees, les anomenades 4C, que són contingut, 

comunicació, cognició i cultura... Totes les C treballen conjuntament i creen un disseny que ens ajuda a ensenyar 

múltiples coses al mateix temps.  

Hi ha gent que es pregunta si el llenguatge s’hauria d’ensenyar a la mateixa vegada que el contingut i si es fa bé la 

resposta és que sí. La idea és que els alumnes aprenguin llenguatge través de la assignatura en qüestió o poden 

dur activitats pràctiques i utilitzar el llenguatge.  

El concepte bàsic és que els estudiants han de practicar el llenguatge que estan aprenent i les matèries com 

ciència, art … donen als estudiants l’oportunitat de fer-ho [3] 
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2.1     Les 4 C: Contingut, comunicació, cognició i cultura 

2.1.1    Contingut  

El contingut estaria format dels coneixements específics de la matèria que es treballaran a l’aula. No hi ha millor 

expert que un professor per saber quin contingut ensenyar als alumnes. 

2.1.2   Comunicació 

Per preparar el llenguatge en una sessió CLIL hi ha tres aspectes a tenir en compte: 

- El vocabulari específic del contingut. 

- Les estructures del llenguatge que els estudiants necessiten per expressar el contingut (exemple: temps 

verbals, condicionals, comparatius…). 

- El llenguatge espontani, no necessàriament lligat amb el contingut, que pot sorgir a classe. 

Coyle (2005) creà les 3A per tractar amb aquests tres aspectes: 

- Analitzar: llenguatge per aprendre → Vocabulari 

- Afegir: llenguatge per aprendre → Estructures. 

- Aplicar: llenguatge a través de l’aprenentatge → Espontaneïtat. 

Per fer el llenguatge assequible pels alumnes, el llenguatge ha de tenir un suport. Aquest suport s’anomena 

“scaffolding”). 

2.1.3   Cognició 

Es refereix a les habilitats de pensament o al tipus d’activitats que un aprenent hauria de poder fer. Segons Bloom 

(1984), les habilitats de pensament es poden classificar en  “low-order thinking skills”, recordar, entendre i aplicar, i 

“high-order thinking skills”, que serien analitzar, avaluar i crear. [4]. 

La taxonomia de Bloom està molt lligada amb la participació, si es preparen tasques de les diferents categories 

probablement s’aconseguirà alumnes més interessats en el que s’està estudiant i menys avorrits.  

2.1.4   Cultura 

És un principi incrustat, ja que qualsevol habilitat d’aprenentatge hauria de contenir una consciència cultural, ja 

sigui en el contingut, el llenguatge o la cognició.  

2.2    Bases del CLIL 

2.2.1    Model constructivista: Lev Vygotsky (1932)  

L’obra de Vigotsky inclou alguns conceptes clau; un d’aquests és la zona de desenvolupament proper (ZDP), la 

qual es refereix a la diferència entre allò que un infant és capaç de fer, amb l’ajuda d’un adult, i el que és capaç de 

fer tot sol. Quan un nen o una nena treballen sols, estan realitzant-ho amb el seu nivell de desenvolupament real.  
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El nivell de desenvolupament potencial es refereix al que són capaços de fer quan un adult, una persona amb més 

experiència que ells, els condueix o ajuda. Vigotsky pensava que la majoria del procés d’ensenyament hauria de 

produir-se en la ZDP. Perquè això passi, els aprenents haurien de ser guiats per aprenents més capaços, 

introduint per tant la idea d’aprenentatge cooperatiu. [5] 

2.2.2    Model d’adquisició del llenguatge: Stephen Krashen (1982). 

A la teoria de Krashen hi ha 2 sistemes independents de l’actuació de la segona llengua: el sistema adquirit (el 

qual és subconscient) i el sistema après, el qual és el producte de la instrucció formal. Els millors mètode serien 

aquells que aporten inputs comprensibles en situacions de poca ansietat, contenint missatges que els estudiants 

realment volen estudiar. Aquests mètodes no forcen una producció ràpida en una segona llengua però permeten 

als alumnes a produir quan estan llestos, reconeixent que la millora apareix dels inputs comunicatius i 

comprensibles, i no forçant i corregint la producció. [6] 

3 L’AICLE I LES CIÈNCIES: PER QUÈ? 

Les ciències requereixen elaborar discursos científics en els quals s’han d’elaborar: justificacions, argumentacions, 

síntesi i definicions. Les ciències són universals i es treballen en totes les llengües i l’anglès és la llengua usada 

per excel·lència per les principals publicacions científiques. A més, la ciència promou interacció socials i 

l’aprenentatge d’aquesta promou la construcció de nou coneixement a partir de l’experimentació i l’abstracció 

(s’utilitza la llengua per a construir un nou coneixement). L’AICLE no implica traduir o donar llistes de vocabulari 

sinó integrar coneixements fent servir una segona llengua diferent de la llengua materna. 

No és necessari el domini d’aquesta segona llengua ja que tant la llengua com la matèria s’aprenen al mateix 

temps. Es pot aplicar a qualsevol nivell o ensenyament i cal tenir en compte que la fluïdesa és més important que 

l’exactitud. Per tant, cal dissenyar activitats que permetin l’ús de la llengua paral·lelament a l’aprenentatge 

significatiu de la matèria. Les TIC són un bon recurs. 

4 L’APLICACIÓ DE L’AICLE A L’AULA DE QUÍMICA: RELACIÓ ENTRE LA LLENGUA I 

 LA QUÍMICA 

Cal tenir en compte que per tal d’analitzar enunciats científics es requereix de l’ús de comprensió escrita 

interpretativa. La química promou la comprensió, producció i interacció oral sobretot durant la part experimental 

tant entre alumnes com entre alumnes i professor.  

Cal un domini de certes habilitats orals per exposar resultats, fer projectes…  

Cal fer una bona cerca, selecció i gestió de la  informació en la llengua i consulta lingüística (diccionaris...).  

En un informe de laboratori cal elaborar textos argumentatius, descriptius… seguint una coherència, cohesió i 

adequació als mateixos. De la mateixa manera, es poden emprar estratègies de revisió i correcció de textos. 

Suposa també l’adquisició de nou lèxic, semàntica i estratègies verbals, així com de construccions gramaticals i la 

producció creativa de material en la llengua estrangera. 
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5 EXEMPLE DE QUÍMICA A FP: LOCALITZACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ 

Dins de la família professional d’imatge personal, concretament dins del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) 

d’estètica integral i benestar trobem un mòdul professional, el MP9, anomenat Cosmètica aplicada a estètica i 

benestar, el qual té una durada de 132 hores [7].  

Dins de la UF1 anomenada Cosmetologia general trobem una sèrie de continguts a destacar: 

- Preparació de cosmètics. 

- Sistemes dispersos homogenis (dissolucions) i heterogenis (suspensions), suspensions col·loïdals, gels, 

emulsions, microemulsions, emulsions múltiples, aerosols i escumes.   

- Tensioactius: estructura i propietats 

- Les formes cosmètiques: tipus i característiques. Relació de la forma de presentació amb l’envàs. 

- El laboratori cosmètic. Equips i materials de laboratori. Tècniques de preparació de cosmètics. Fórmula 

cosmètica: ingredients i composició qualitativa (nomenclatura internacional d’ingredients cosmètics INCI). 

- Operacions fisicoquímiques per a la preparació dels productes cosmètics i substàncies d’ús freqüent. 

Operacions de separació de components per procediments físics: filtració  decantació. Homogeneïtzació. 

Extracció de substàncies actives. 

- Normes de seguretat al laboratori. Pictogrames de perillositat. 

- Fitxes d’elaboració de cosmètics: estructura, nomenclatura i càlculs. 

- Preparació de productes cosmètics senzills per a ús immediat: emulsions, dissolucions, suspensions, gels, 

màscares i altres.  

6 EXEMPLES D’ACTIVITAT AICLE EN QUÍMICA 

6.1    Dictat  

Una forma de treballar les paraules que utilitzarem al llarg de les sessions és mitjançant un dictat. En parelles un 

alumne intentarà memoritzar una definició d’un concepte en anglès per dictar-la al company i que aquest escrigui 

la definició. Una forma de fer-ho seria utilitzant dues aules, en una de les aules es troba la parella amb un full amb 

les paraules i a l’altre aula es troben les definicions escrites en trossets de paper i distribuïdes per la classe.  

Un dels membres de la parella ha d’anar a l’aula del costat, escollir una definició i memoritzar-la, tornar a la classe 

inicial i dictar la definició al company. Si s’oblida s’ha de tornar a l’aula de les definicions fins que la definició estigui 

el més completa possible. Cada dues paraules poden canviar i que sigui l’altre company el que vagi i el que ja ha 

anat es quedi a l’aula inicial per escriure. Una estratègia interessant és anar dient on són les paraules que tenen ja 

escrites i així evitar anar a buscar una que ja tenen. La última paraula es pot posar a la classe on són els alumne 

sense que se n’adonin i a la parella que primer tingui totes menys una se’ls pot donar una pista perquè trobin la 

paraula que falta. Aquest ambient de competitivitat positiva per veure qui pot trobar la última paraula i ser el primer 

en acabar afavoreix la motivació i les ganes de participar. Un exemple de concepte amb la seva definició seria el 

següent: Homogeneous matter: the composition is uniform and every part has the same properties. Example: 

Salt + water. 
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6.2    Informe de laboratori 

Un informe de laboratori és una molt bona eina per treballar el llenguatge químic atès que el temps verbal més 

emprat és l’infinitiu i és un temps amb el que els alumnes solen tenir menys problemes que amb altres. En el cas 

del MP9 Cosmètica aplicada a estètica i benestar, l’informe de laboratori tractaria sobre la fabricació d’un cosmètic 

i un exemple d’alguns punts que podria tenir serien: 

TYPE OF COSMETIC: 

COSMETIC FORM: 

COSMETIC FORMULA_________________________________________________ 

LAB MATERIAL NEEDED_______________________________________________ 

PROCESSING PROTOCOL (ELABORATION TECHNIQUE)___________________ 

CONSIDERATIONS TO TAKE INTO ACCOUNT_____________________________ 

PACKAGING AND LABELLING__________________________________________ 

EXPIRATION DATE AND HOW TO KEEP IT________________________________ 

APPLICATION________________________________________________________ 

 

6.3    Ús de les TIC 

6.3.1    Elaboració d’un pòster científic o tríptic amb l’eina CANVA 

Una eina online de fàcil ús per a construir un pòster científic és l’eina CANVA [8]. En aquesta pàgina web l’alumnat 

tindrà al seu abast plantilles gratuïtes, imatges, etc i una sèrie d’eines que li permetran confeccionar pòsters, 

cartells publicitaris, portades de revistes ...  

6.3.2    Trivial de conceptes: Genially 

Aquesta web permet dissenyar concursos per a fer servir entre companys/es. Alguns exemples serien: quiz, trivial, 

pasapalabra, monopoly, jocs de taula, ruleta, jocs de portes, ... És intuïtiva i potencia l’aprenentatge mitjançant el 

joc [9]. 

6.3.3    Memory virtual: Apy. genzy 

Es pot elaborar un joc de memòria en cartes, compartir-lo i jugar-lo. Es pot proposar que el realitzin tant els 

alumnes com els professors. Pot suposar una bona eina per aprendre vocabulari [10]. 

 

6.3.4    Creació de núvols de paraules: Mentímeter i Menti 

Permet realitzar una representació visual en forma de paraules barrejades sobre aquells conceptes que més 

coneix l'alumnat. És una eina ràpida per a realitzar avaluacions inicials o vocabulari [11]. 
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7 AVALUACIÓ 

L’avaluació de l’alumnat es farà a través d’instruments d’avaluació (rúbriques, proves escrites i orals, activitats…). 

El pes de les diferents tasques serà decidit pel docent. Quan es parla d’AICLE hi ha controvèrsia pel que fa a 

l’avaluació de la llengua anglesa dins de la matèria que s’està impartint. Una de les formes de fer-ho seria de la 

mateixa manera en com s’avaluaria si la assignatura es treballés en la llengua materna de l’alumnat, la qual 

s’avalua a través de les diferents propostes d’activitats, ja sigui en l’elaboració de textos, en la defensa oral d’un 

treball… Hem de tenir en compte que en AICLE és més important la fluïdesa i la capacitat d’expressió que no pas 

que l’alumne utilitzi la llengua anglès de manera totalment correcte pel que fa a gramàtica, lèxic i vocabulari ja que 

l’anglès és una eina a través de la qual l’alumnat aprèn i s’hauria d’aprendre el mateix nivell de contingut fent 

l’assignatura amb metodologia AICLE que fent-la en la llengua mare amb la diferència que gràcies a l’AICLE a 

més del contingut de la matèria s’ha après anglès.  

 

8 CONCLUSIONS  

- L’anglès és l’idioma de les ciències. 

- La química és una matèria útil per aplicar la metodologia AICLE. 

- El tipus d’ensenyament (ESO, FP, GES…) i el domini de l’anglès no és tan important ja que s’adapta a 

l’alumne. 

- Vivim en un món globalitzat on el coneixement de la llengua anglesa és necessari. 

- Dins del currículum d’FP del CFGS d’estètica integral i benestar, concretament al MP9 Cosmètica aplicada 

a estètica i benestar, trobem continguts relacionats amb l’àrea de química. 

- Una pràctica de laboratori és una bona activitat per utilitzar la metodologia AICLE degut a les estructures 

necessàries per fer l’informe de laboratori. 

- Les TIC són un bon recurs per treballar l’anglès i alguns exemples d’aplicacions web que es poden emprar 

serien CANVA, genially, apy.genzy i mentimeter i menti. 

- L’avaluació hauria de ser adaptada al perfil de l’alumnat i hauria d’estar integrada amb l’avaluació de la 

resta de la matèria 
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Resum  

En aquest article es fa una breu explicació de les característiques dels programes ActivaFP i InnovaFP, programes 

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 (DGFPIERE), Generalitat de Catalunya i la seva 

implementació al INS Provençana, de l’Hospitalet de Llobregat.  
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Summary 

This article gives a brief explanation of features of the ActivaFP and InnovaFP programs  in Catalonia,  programs 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.  
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1 INTRODUCCIÓ 

InnovaFP és el programa de la DGFPIERE de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració 

d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de 

coneixement.  Per donar suport a la part metodológica d’aquest programa als centres, durant el curs  18-19 s’inicia 

a Catalunya un nou Programa d’Innovació amb el nom d’ActivaFP (1 - 3).  

 

Es crea per tal de potenciar, en el centres de formació professional, l’aprenentatge globalitzador i col·laboratiu. Es 

fa 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 

En un mercat global, on la competència arriba des de qualsevol part del món i per a qualsevol tipus d’empresa o 

entitat, la innovació és una peça clau en l’estratègia de les organitzacions. A l’hora de potenciar la innovació dins 

d’una organització, el nivell de formació dels treballadors és absolutament determinant. 

 

La finalitat del programa InnovaFP és col·laborar amb les empreses i entitats de l’entorn d’influència del centre, per 

desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l’actualització dels coneixements 

del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE 

FORMATIU – EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el 

programa.  

 

A més, l’article 14, del Decret 284/2011 (4), 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.  

3 ANTECEDENTS 

Les empreses necessiten, cada vegada més, professionals tècnicament qualificats i que, a més, disposin d’una 

sèrie de competències clau que aportin 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 la intenció d’enfortir les competències professionals i 

sempre vinculades al perfil professional dels cicles formatius. 
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4 OBJECTIU 

4.1 Els objectius clau del programa InnovaFP 
 

• Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que el centre acumula coneixement que després ha de revertir 

en el territori esdevenint un referent en aquesta matèria. 

 

• Contribuir a la millora de la competitivitat de les organitzacions. L’augment de la competitivitat de les 

organitzacions porta associat, en la majoria de casos, la necessitat de comptar amb tècnics qualificats, la qual 

cosa ha de revertir en una millor inserció de l’alumnat. Aquest fet ha de fer més atractiva la formació professional, i 

atraure més persones als centres educatius, sobretot als cicles de caire industrial que són els que tenen nivells de 

matriculació mes baixos. 

 

• Millorar les relacions Centre formatiu – Empresa. Aquesta millora de les relacions s’espera que contribueixi a 

optimitzar els currículums dels diferents cicles formatius, millorar la inserció dels alumnes a les empreses, així com 

renovar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de donacions de les empreses, o 

bé com a inversió de les quantitats aportades per les empreses per la prestació dels serveis. 

 

• Rendibilitzar les instal·lacions i l’equipament del centre formatiu.  

 

• Actualitzar permanentment els coneixements del professorat de formació professional, per tal contribueixi a 

l’augment de la motivació i la millora de la formació de l’alumnat. 

 

• Millora les competències clau de l’alumnat que participa en aquest tipus de projectes. Per millorar aquestes 

competències professionals, personals i socials de l’alumnat dels ensenyaments professionals són importants les 

metodologies d’aprenentatge col·laboratiu. Així, amb el programa ActivaFP, 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 es canalitza la formació i es 

fomenta la cooperació, el suport mutu i l’intercanvi de 

bones pràctiques entre 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.  
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4.2  Objectius específics del programa ActivaFP 
 

4.2.1. 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 diferents ensenyaments la responsabilitat envers el propi aprenentatge. 
 

-Augmentar la motivació de l’alumnat treballant a l’aula situacions semblants a les reals que trobaran en 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 escolar. 

 

4.2.2. 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. 

 

-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 i 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. 
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5  EL CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ELS PROGRAMES 

En el cas de InnovaFP les xifres actualitzades després de 10 anys 

són les següents: 
 

S’han realitzat més de 855 projectes amb 2670 alumnes, 610 

professors implicats i un total de 450 empreses. 
 

El curs 18-19, s’inicia el programa ActivaFP i 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.   

 

El curs 19-20, el programa incorpora 34 centres més. Amb un 

total de 65 centres de formació professional implicats en el 

programa ActivaFP.  A la primera figura es troben els logos 

dels centres del 18-19 i de la segona figura dels centres 19-

20. 

 

Cada curs s’obrirà una nova convocatòria per a que nous 

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 projecte (1,5) o de síntesi (1,6) 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. Poden ser en el mateix 

centre o entre centres diferents. 
 

Els programes s’estructuren 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. 
 

Per implicar en aquesta manera de fer a més professorat, cada centre disposarà d’un coordinador de programa, 

amb un equip impulsor i un membre de l’equip directiu serà responsable de cada programa. La persona que 

coordina el programa dins del centre serà el 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 a nivell ubicació dins 

de les xarxes de centres. 
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6  INDICADORS DE QUALITAT DELS PROGRAMES 

A partir de les evidències aportades pels centres es té un retrat de com estan en relació als programes. A la figura 

es mostra un estudi fet per l’institut Provençana en els darrers cursos en relació a l’abandonament dels cicles 

formatius de grau mitjà (GM), grau superior (GS) i el total (TOTAL).  Des dels curs 18-19 aquest centre està al 

programa activaFP, en uns anys es podrà veure l’evolució de cada indicador. 

 

En relació al programa ActivaFP es demana als centres; 

- Percentatge d'alumnat que hi participa. 

- Grau de satisfacció de l'alumnat en relació amb la formació. 

- Percentatge de professorat que fa servir les metodologies. 

- Grau de satisfacció del professorat en relació a la formació rebuda     
en el Programa. 

- Grau de satisfacció del professorat en relació a l'assoliment de les 
competències professionals i de les competències transversals per part de l'alumnat participant. 

- Percentatge d'absentisme de l'alumnat. Percentatge d'abandonament de l'alumnat. 

- Percentatge de promoció de curs. 

- Percentatge de titulació. 

- Índex d'inserció laboral de l'alumnat participant. 

Com que el programa ActivaFP només té un any, encara no es pot fer una anàlisi estadística. En el cas 

d’InnovaFP es poden presentar les següents dades que apareixen a la seva pàgina web 

http://www.innovafp.cat/dgfpiere/ca/: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

7 CONCLUSIÓ  

Aquests programes s’aniran ampliant a més centres de formació professional cada curs amb l’objectiu d’abarcar el 

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. 

http://www.innovafp.cat/dgfpiere/ca/
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 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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P, H I Na COM LES PRINCIPALS FONTS D’ENERGIA DE LES CÈL·LULES I 

IMPLICACIONS EN EL METABOLISME DEL CÀNCER 
 

Víctor Jiménez Martínez 

Estudiant de Bioquímica de la Universitat de Barcelona  

victorprat1905@gmail.com 

Resum  

Les cèl·lules necessiten energia útil per portar a terme les funcions vitals i altres processos metabòlics. El fòsfor, 

l’hidrogen i el sodi són els elements que constitueixen les tres principals monedes energètiques de la vida a partir 

de les quals es converteix l’energia de fonts externes en energia aprofitable. Aquestes són: ATP, el gradient de 

protons ( ) i el gradient de sodi ( ) i totes les cèl·lules n’han de posseir almenys dues, una sent soluble 

(ATP) i l’altra relacionada amb el potencial de membrana (  i/o ). A més, aquestes han de ser 

interconvertibles. El metabolisme energètic i les vies d’obtenció de l’energia útil (e.g. fosforilació oxidativa) es 

mantenen en una homeòstasi que es pot veure alterada en moltes malalties, com el càncer, on es redefineixen 

aquestes vies com a resposta al desenvolupament dels tumors. 

 

Paraules clau: fòsfor, hidrogen, sodi, energia, ATP, gradient, metabolisme, càncer.  

 

 

P, H AND Na AS MAIN CELL ENERGY SOURCES AND IMPLICATIONS IN 

CANCER METABOLISM  
 

Víctor Jiménez Martínez 

Biochemistry student at the University of Barcelona  

victorprat1905@gmail.com 

Abstract  

Cells need useful energy in order to perform vital functions and other metabolic processes. Phosphor, hydrogen 

and sodium are the chemical elements that constitute the three main energy currencies of life, from which external 

sources transform into available energy for the cell. These energy coins are: ATP, proton gradient ( ) and 

sodium gradient ( ) and all living cells must use at least two of them, one being soluble (ATP) and the other 

membrane potential related (  and/or ). Furthermore, these must be convertible. Energy metabolism and 

useful energy obtaining pathways (e.g. oxidative phosphorylation) maintain homeostasis, alterable in many 

diseases, such as cancer, in which these pathways are redefined in response to tumour development.  

 

Key words: phosphor, hydrogen, sodium, ATP, gradient, metabolism, cancer.  
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1  INTRODUCCIÓ 
 

L’any 2019 ha sigut l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics. Es commemoren els 150 

anys des que Dimitri I. Mendeleev [1] creà la primera versió moderna de la Taula Periòdica sobre la que es basa la 

actual. La Taula Periòdica, actualment, constitueix una classificació exhaustiva de tots els elements químics 

coneguts a diferents nivells i en funció de les seves propietats. 
 

Són les diferents propietats químiques de tots els anomenats bioelements les que han permès l’evolució de la vida 

a la Terra. El funcionament de la vida està fortament lligat a la termodinàmica dels seus processos. Per això, 

aquest article pretén explicar la implicació de tres dels seus elements: el fòsfor, l’hidrogen i el sodi com els 

principals elements químics implicats en subministrar a les cèl·lules l’energia necessària per dur a terme totes les 

seves funcions vitals.  

 

2  TAULA PERIÒDICA I SITUACIÓ DELS ELEMENTS 
 

La Taula Periòdica dels Elements és una eina gràfica [2] que, com s’ha dit, recull tots els elements químics 

coneguts (i per conèixer) per l’ésser humà. Per una banda, aquests es troben col·locats en ordre creixent del seu 

nombre atòmic (nombre de protons del nucli atòmic) en els anomenats períodes. Per l’altra banda, es té en compte 

la configuració electrònica, reflex de les seves propietats químiques, de tal manera que aquells que presenten una 

mateixa configuració electrònica a la capa més externa ocupada, es troben al mateixos grup, ja que presenten 

unes propietats químiques similars. La Taula Periòdica actualitzada per la IUPAC es pot veure a la Fig. 1.  

 
 

 

 

El fòsfor, hidrogen i sodi tenen unes propietats químiques que es relacionen amb les seves funcions a la vida, com 

es veu a continuació i a la Fig. 2.  

 

Figura 1. Taula Periòdica Font: https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/ 

https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/
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2.1  Fòsfor  
 

El fòsfor, amb símbol P i nombre atòmic 15 [3], és un element químic no metàl·lic del grup 5. És un element 

fonamental per una gran varietat de compostos, els més importants dels quals són els fosfats. El fòsfor està 

implicat en molts processos de transferència d’energia al metabolisme, la fotosíntesi, etc. a més de ser part 

integrant i estructural dels àcids nucleics i coenzims. Té també funcions estructurals als organismes (esquelet). 

 

2.2  Hidrogen 
 

L’hidrogen, amb símbol atòmic H i nombre atòmic 1, és un no metall i el primer element [3]. És un dels elements 

més abundats en els organismes vius i també el més abundant de l’univers. La vida es basa en el carboni, i aquest 

sempre va acompanyat estructuralment d’hidrogen. A més, és important el paper que té l’ió H
+
, el protó, en gran 

varietat de processos bioquímics, ja sigui en el pH, que defineix les condicions dels diversos compartiments, o els 

potencials de les membranes. 

 

2.3  Sodi 
 

El sodi, amb símbol Na i nombre atòmic 11 és un metall alcalí [3]. És un element electropositiu, i a la vida el solem 

trobar en forma de catió monovalent. És un ió necessari per mantenir els potencials de membrana, en transmissió 

d’estímuls i en el transport de diferents substàncies.  

 
 

 
 

 

3  PRETEXT I RELACIÓ DELS ELEMENTS  
 

Tots els processos de l’univers es regeixen per les lleis de la termodinàmica. Aquestes ens permeten estudiar les 

transduccions d’energia en les seves diferents formes i ens donen indicacions per estudiar com aquestes són 

possibles. Resumint:  

- La primera llei ens diu que l’energia interna d’un sistema tancat es conserva.  

- La segona llei de la termodinàmica afirma que l’entropia de l’univers sempre tendeix al màxim.  

- La tercera llei de la termodinàmica afirma que no es pot arribar al cero absolut, o dit d’una altra manera, 

que al 0 absolut l’entropia arriba a un valor mínim i constant.  

Figura 2. Resum d’algunes funcions implicades amb la vida dels elements esmentats durant l’article.  
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Tot organisme, doncs, és un sistema termodinàmic en què els processos segueixen aquestes normes. Així doncs, 

tots els organismes es defineixen com un sistema termodinàmic, i per tant, es poden estudiar des d’aquest punt de 

vista. La funció que es fa servir per estudiar els processos bioquímics és l’entalpia lliure, que ens indica els 

bescanvis d‘energia interna associats a un treball a pressió i volum constants. Són aquestes les condicions 

cel·lulars. La variació d’aquesta funció d’estat en un procés, i a una temperatura determinada, ens indica si aquest 

és possible o no: una variació negativa ens indica que un procés és exergònic i que per tant és espontani, mentre 

que una variació positiva ens indica el contrari, que el procés és endergònic i per tant no espontani.  

 

Ara bé, de tots els processos cel·lulars que mantenen la vida en funcionament, n’hi ha molts que són endergònics. 

Podria semblar, en un principi, que la vida, estant ordenada i portant a terme tota una sèrie de processos que a la 

natura o per si sols no es donen, contradiu la segona llei de la termodinàmica. La realitat és que tots els 

organismes obtenen energia dels nutrients que ingereixen de diverses formes. Però aquesta energia no és 

utilitzada directament, sinó que les cèl·lules la transformen en energia útil, d’aquella que permet aportar energia 

lliure per realitzar processos endergònics. I, aquí, és on entren el fòsfor, hidrogen i sodi.  

 

 

4  LLEIS DE LA BIOENERGÈTICA 
 

El funcionament energètic de les cèl·lules segueix tres lleis, que es coneixen com les lleis de la bioenergètica [4]. 

 

4.1  Primera llei de la bioenergètica 
 

La primera llei [4] postula que tota cèl·lula viva evita utilitzar fonts d’energia externa per realitzar treball útil. 

Transforma l’energia d’aquestes fonts en tres possibles monedes energètiques: l’ATP, les que després són 

gastades pels processos que consumeixen energia, o per acoblar-se a processos que en principi són endergònics.  

 

L’ATP, o adenosina trifosfat és la moneda energètica més coneguda. Estructuralment és un nucleòsid d’adenosina 

amb tres grups fosforil units per enllaços èster fosfat, com es pot veure a la Fig. 3. Aquests són enllaços d’alta 

energia, és a dir, en hidrolitzar-se, alliberen molta energia lliure, útil per realitzar processos endergònics (ja que en 

acoblar-se, globalment, és exergònic). 

 

 L’ATP és una moneda energètica química idònia, ja que permet l’ús de l’energia dels seus enllaços tant per 

conservar l’alliberada en altres processos com per aportar-ne quan es necessita. 

 

 

 
 

Figura 3. Estructuradel’ATP.Font:https://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
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4.2  Segona llei de la bioenergètica 
 

La segona llei [4] afirma que les cèl·lules sempre posseeixen almenys dues de les tres monedes energètiques, 

sent una soluble (ATP), i l’altra relacionat amb la membrana. Les monedes relacionades amb la membrana són el 

gradient electroquímic de protons ( ) i el gradient electroquímic de sodi ).  

Els mitocondris, cloroplasts i bacteris respiradors i fotosintètics poden aprofitar els gradients com a energia útil. Un 

gradient es defineix com la diferència de potencial electroquímic a banda i banda d’una membrana, de tal manera 

que la tendència a passar d’un costat a l’altre genera un procés exergònic, tal i com mostra la Fig. 4. El gradient de 

H
+
 principalment és utilitzat per formar ATP gràcies a l’ATP sintasa. L’energia lliure alliberada en transferències 

d’electrons és acumulada bombejant aquests protons, que, en acumular-se generen una força protonmotriu capaç 

de generar ATP, tal i com explica la teoria quimiosmòtica de Mitchell [5]. El gradient de Na
+
 es forma principalment 

per un antiportador de Na
+
/H

+
 (consumint, doncs, gradient de H

+
) i és utilitzat principalment per transportar soluts i 

estabilitzar altres gradients. 

 
 

 
 

4.3 Tercera llei de la bioenergètica 
 

La tercera llei [4] ens explica que els requeriments de les cèl·lules poden ser satisfets per almenys una d’aquestes 

tres monedes interconvertibles d’energia si, com a mínim, una d’elles és generada a partir de fonts d’energia 

externes. És a dir, la cèl·lula és competent amb les tres monedes, ja que són interconvertibles, com es pot veure a 

la Fig. 5, que relaciona totes les monedes energètiques.  

 
 

 
 

Figura 4. Representació esquemàtica d’un potencial de membrana i la seva tendència a l’equilibri. Font: https://es. 

khanacademy.org/science/biology/membranes-and-transport/passive-transport/a/diffusion-and-passive-transport 

   

Figura 5. Representació esquemàtica d’un potencial de membrana i la seva tendència a l’equilibri. Font: https://es. 

khanacademy.org/science/biology/membranes-and-transport/passive-transport/a/diffusion-and-passive-transport 

   

https://es.khanacademy.org/science/biology/membranes-and-transport/passive-transport/a/diffusion-and-passive-transport
https://es.khanacademy.org/science/biology/membranes-and-transport/passive-transport/a/diffusion-and-passive-transport
https://es.khanacademy.org/science/biology/membranes-and-transport/passive-transport/a/diffusion-and-passive-transport
https://es.khanacademy.org/science/biology/membranes-and-transport/passive-transport/a/diffusion-and-passive-transport
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Figura 6. Mapa de les vies metabòliques.  

Font: https://elhistoriadores.wordpress.com/2015/04/28/ruta-o-via-metabolica/ 

 

   

https://elhistoriadores.wordpress.com/2015/04/28/ruta-o-via-metabolica/
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5  METABOLISME 
 

El metabolisme és el conjunt de processos i reaccions de les cèl·lules implicades en les diferents funcions que 

realitzen, tan les bàsiques com les més especialitzades. El catabolisme està conformat per les vies que permeten 

degradar les fonts externes d’energia fins convertir-les en molècules senzilles i havent traspassat la seva energia a 

les monedes energètiques útils, que després poden ser usades en vies anabòliques per sintetitzar diverses 

molècules. El metabolisme es troba finament regulat per mantenir l’homeòstasi de l’organisme. El complex mapa 

de les vies metabòliques es mostra a la Fig. 6.  

 

5.1 Metabolisme del càncer i l’efecte Warburg 
 

Els desordres en el metabolisme energètic estan implicats en moltes malalties, com ara el càncer.   

 

És sabut que la glicòlisi (trencament de la glucosa) és la via metabòlica inicial de la respiració cel·lular. Aquesta 

converteix la glucosa en piruvat amb una lleugera producció d’energia. Després de la glicòlisi, i seguint una ruta 

catabòlica, hi ha dos possibles branques: l’aeròbica i l’anaeròbica. En condicions fisiològiques normals, amb 

abundància d’oxigen i per un manteniment a llarg termini, les cèl·lules porten a terme la respiració aeròbica. 

Aquesta implica l’entrada del piruvat en el cicle de Krebs (entrant primer al mitocondri) i l’entrada dels electrons a 

la cadena respiratòria (que generen gradient de protons i, amb això ATP). 

 

 

 
 

 

Aquest camí té un alt rendiment energètic, en concret, 38 ATPs per glucosa oxidada. Es requereix oxigen i 

s’eliminen carbonis en forma de CO2. En canvi, en el cas anaeròbic, al citoplasma, es sintetitzen només 2 ATP per 

glucosa. És energèticament molt menys eficient i no requereix oxigen, però és molt més ràpida. En mamífers, 

aquesta fermentació produeix lactat i es dona en situacions d’hipòxia (com per exemple, durant l’exercici al múscul 

esquelètic). 

 

Figura 7. Esquema metabòlic on es veu representat l’efecte Warburg i altres alteracions en vies com el cicle de 

Krebs, així com factors endògens que hi intervenen. https://sinapsismx.org/2015/06/30/the-cancer-therapeutic-

implications-of-the-warburg-effect/ 

 

   

https://sinapsismx.org/2015/06/30/the-cancer-therapeutic-implications-of-the-warburg-effect/
https://sinapsismx.org/2015/06/30/the-cancer-therapeutic-implications-of-the-warburg-effect/
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En principi, la disponibilitat de l’oxigen hauria de determinar la via catabòlica que es duu a terme. Tot i així, però, 

les cèl·lules canceroses en particular escullen el camí que permet una proliferació més ràpida, independentment 

de la disponibilitat de l’oxigen.  

 

L’efecte Warburg [6] descriu que les cèl·lules de càncer tenen una glicòlisi anaeròbica molt incrementada, fins i tot 

amb disponibilitat d’oxigen (20%). Això és interpretat com una acceleració en el metabolisme de la glucosa 

acompanyat per un increment dels enzims glicolítics, amb implicació d’altres vies, com es pot observar a la Fig. 7.  
 

Una possible explicació seria que en cèl·lules normals la necessitat de divisió és baixa, sent el metabolisme de la 

glucosa optimitzat per màxima producció d’energia (via aeròbica). En cèl·lules cancerígenes, la glicòlisi accelerada 

pot tenir la funció de produir intermediaris de la via de les pentoses fosfat, com a precursors de nucleòtids. Això 

resulta en un avantatge, perquè a més de ser ràpid, eviten la generació de ROS (cosa que alhora pot provocar a la 

mort cel·lular) [7]. La implicació de la via de les pentoses fosfat també genera poder reductor important per la 

generació de lípids. Això implica a més, que les cèl·lules del càncer s’adapten a l’acidosi làctica. Això no significa, 

però, que necessàriament les cèl·lules de càncer tinguin una respiració defectuosa, sinó més aviat que l’increment 

i acceleració del consum de glucosa tenen com a conseqüència la conversió del piruvat en lactat per tal de poder 

assimilar-la. Les altres vies romanen actives ja que a totes es troben intermediaris d’importància per la biosíntesi.  

 

6  CONCLUSIÓ 
 

Amb tot, s’ha vist que la vida té moltes formes d’aprofitar i produir energia útil seguint les normes termodinàmiques 

de la natura. A més, els desordres com el càncer impliquen canvis que requereixen la reprogramació total del 

metabolisme energètic de les cèl·lules a nivell de la seva regulació.  
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L'ÀCID ESTEÀRIC 

Oriol Güell Riera1,2 

1Secció Ensenyament CQC.  2Comercial Douma 

 

Resum 

L’àcid esteàric és un àcid gras saturat amb una cadena de 18 carbonis i té el nom IUPAC àcid octadecanoic. És un 

sòlid cerós i la seva fórmula química és C17H35CO2H. Les sals i èsters de l’àcid esteàric s’anomenen estearats. 

Com a èster, l’àcid esteàric és un dels àcids grassos saturats més comuns que es troben a la naturalesa després 

de l’àcid palmític. El triglicèrid derivat de tres molècules d’àcid esteàric s’anomena estearina. 

Paraules clau: àcid esteàric, triglicèrids, estearines, èsters. 

 

STEARIC ACID 

ORIOL GÜELL RIERA1,2 

1Secció Ensenyament CQC. 2Comercial Douma 

 

Abstract 

Stearic acid is a saturated fatty acid with a 18 carbon chain and has the IUPAC name octadecanoic acid. It is a 

waxy solid and its chemical formula is C17H35CO2H. Stearic acid salts and esters are called stearates and, as an 

ester, stearic acid is one of the most common saturated fatty acids found in nature after palmitic acid. The 

triglyceride derived from three stearic acid molecules is called stearin. 

Keywords: stearic acid, triglycerides, stearin, esters.  

 

1  DESCRIPCIÓ QUÍMICA DE L’ÀCID ESTEÀRIC 

 

L'àcid esteàric [1] és un sòlid blanquinós de tacte cerós molt poc soluble en aigua a temperatura ambient. Va ésser 

descobert pel químic francès Michel Eugène Chevreul (1786-1889) quan investigava els greixos animals, l’any 

1816, i el va anomenar àcid esteàric, ja que la paraula grega στέαρ (stéar) vol dir “greix”.  

Químicament, és una substància orgànica lipídica que pertany als àcids monocarboxílics. Es caracteritzen per 

disposar d’un sol grup funcional carboxil (-COOH) a una punta de la cadena.  

 

Responen a la fórmula general R-COOH, on R és un substituent format per una cadena hidrocarbonada alifàtica 

lineal i saturada de 17 carbonis, units per enllaços covalents senzills del tipus sigma (“σ”).  

L’àcid esteàric respon a la fórmula desenvolupada CH3-[CH2]16-COOH, que la IUPAC anomena àcid 

octadecanoic, derivat del nombre total de 18 carbonis de la molècula i, en Bioquímica se’l simbolitza amb el 

nombre lipídic (C18:0). 
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2 TRIACILGLICEROLS O TRIGLICÈRIDS. ESTEARINES 

D'ençà dels treballs de Chevreul sobre les substàncies grasses, que va publicar en 1823, se sap que els greixos 

animals que es generen a la natura són barreges majoritàriament formades per èsters de glicerina coneguts com 

triacilglicerols o triglicèrids [2, 3]. Aquestes molècules són el resultat de la reacció de tres molècules d'àcid gras 

amb una molècula de glicerina, perdent tres molècules d'aigua, tal com es pot veure a la figura següent de la Ref. 

[3]:          

 

 
 

Els triacilglicerols de l’àcid esteàric provenen majoritàriament dels greixos animals, però també en menor mesura 

dels olis vegetals, i tots ells s’anomenen estearines [3].  

 

La natura prioritza els triglicèrids amb estructures “mixtes” formades amb tres àcids grassos de longitud de cadena 

diferent, ja que les estructures “simples”, formades per tres àcids grassos idèntics, són molt excepcionals i 

escasses.  

 

Per a anomenar i caracteritzar els triglicèrids, posem nom de lletres greges a les posicions dels àcids a 

l’estructura, de forma que β és la posició central i α i α' els extrems. Així, la  β-palmitooleoestearina té l’àcid 

palmític en posició central i els àcids oleic i esteàric en els extrems. Si hi ha dos àcids diferents, com és el cas de 

la α-oleodipalmitina, l’àcid oleic resta en la posició central i els àcids palmítics ocupen els extrems.  

 

Tot i això, aquestes posicions no són sempre ocupades per àcids grassos, ja que també és possible que una o 

dues posicions romanguin amb els grups hidroxils de la glicerina. En aquests casos, si hi ha un grup hidroxil, tenim 

un diglicèrid com, per exemple, el dioleat de glicerina (GDO), i, si en queden dos, tenim un monoglicèrid com, per 

exemple, el monoestearat de glicerina (GMS). Ambdós exemples esmentats són d’alta importància industrial i cal 

sintetitzar-los, ja que no es produeixen fàcilment a la natura.  

 

El pes dels àcids grassos dins de la molècula del triglicèrid és de l’ordre del 95% del pes total. És per això que 

considerem que la química dels olis i dels greixos és una extensió de la dels àcids grassos.  

 

L’altre 5% restant són fosfàtids (sobretot, lecitina i cefalina), esterols, alcohols grassos, carotens, tocoferols, 

antioxidants i vitamines A, D i E entre altres productes minoritaris. 
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3 ÀCIDS GRASSOS SATURATS I INSATURATS. ESTEREOISÒMERS 

Els àcids grassos carboxílics que genera la naturalesa tenen una cadena alifàtica, que pot ser saturada o 

insaturada [4], amb una longitud de cadena que, normalment, va de 4 fins a 28 carbonis. Tots ells tenen un 

nombre parell d'àtoms de carboni, excepte l’àcid isovalèric, que té una cadena ramificada amb un nombre senar. 

 

Els àcids grassos difereixen entre ells en el nombre d'àtoms de carboni de la cadena i en el tipus i la posició de 

l’enllaç a la cadena alifàtica. Si els àtoms de carboni de la cadena estan units a no menys de dos àtoms d'hidrogen 

amb enllaços covalents simples ("σ"), l’àcid gras és saturat, mentre que són insaturats si tenen un o més enllaços 

covalents dobles (“π”) de naturalesa etilènica entremig de la cadena alifàtica. 

 

L’àcid gras insaturat de 18 carbonis més senzill és l’àcid oleic, que presenta una sola insaturació. Així doncs, 

aprofitarem per a comparar-lo amb l’àcid esteàric.  

 

Per cada doble enllaç a la cadena es poden tenir dos possibles estereoisòmers [5]. D’una banda, si els dos àtoms 

d'hidrògens adjacents al doble enllaç, que és planar, són al mateix costat de la cadena, tenim l’isòmer cis. D’altra 

banda, si són en costats oposats, tenim l’isòmer trans. Normativament, la IUPAC ho regula amb el sistema CIP 

segons les regles de Cahn, Ingold i Prelog [6], i els anomena estereoisòmers Z/E. El sistema CIP valora els dos 

extrems del doble enllaç per separat i determina quin substituent a cada costat té major prioritat. Si els substituents 

de major prioritat són al mateix costat del doble enllaç, s’anomena Z (de l'alemany zusammen, junts), mentre que, 

si es troben en costats oposats, els anomena E (de l'alemany entgegen, oposats). La natura prioritza les 

estructures Z per davant de les estructures E. 

 

Els estereoisòmers E (trans) formen cadenes lineals similars en propietats a les saturades, raó per la que avui dia 

tenen molts detractors. Amb relació als estereoisòmers Z, formen un doblegament de la molècula a cada doble 

enllaç a la cadena. 

 

Normativament, la IUPAC anomena l'àcid oleic [7] amb el nom sistemàtic de àcid (9Z)-octadec-9-enoic. 

Desglossant-lo, veiem que té una cadena de 18 carbonis amb la insaturació en la posició del carboni 9 i amb un 

canvi d’orientació Z, que és afavorida per la natura. Cal remarcar que el sistema CIP comença a numerar pel grup 

carboxil que és prioritari però, en Bioquímica, s’enumera de forma diferent, car es comença des del carboni metílic 

fins al doble enllaç que s’anomena Carboni Omega (ω). Es simbolitza amb el nombre lipídic (C18:1) i amb la 

insaturació a la posició del Carboni Omega ω−9. L’àcid oleic és un àcid gras de la família Omega ω−9. 

 

Com a exemples, l’àcid esteàric té una fórmula desenvolupada de CH3-[CH2]16-COOH i l’esquelet desglossat següent de 

la Ref. [1]: 

 

 

L’altre exemple, l’àcid oleic, té una fórmula desenvolupada de CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH, i l’esquelet 

desglossat següent de la Ref. [8]: 
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Els àcids grassos insaturats són més reactius que els saturats a causa de la capacitat reactiva del doble enllaç. 

Aquesta reactivitat pot augmentar segons la posició de la insaturació a la cadena. Quan augmenten les 

insaturacions a més de dos dobles enllaços, parlem d’àcids poliinsaturats, que són més reactius encara. Cal saber 

que, a cada insaturació afegida, tindrem dos nous possibles isòmers que aniran acompanyats de doblecs que es 

poden orientar de forma Z o E. Un exemple d’àcid gras poliinsaturat es l’àcid α-linolènic [9] de nombre lipídic 

(C18:3) i amb nom sistemàtic àcid (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic, on hi ha tres doblecs a la cadena 

orientats de forma Z en posicions ω−9, ω−12 i ω−15. 

 

4 PROPIETATS FÍSIQUES DELS ÀCID GRASSOS PALMÍTIC, ESTEÀRIC I OLEIC 
DESTIL·LATS 

 

Les propietats físiques més importants de l’àcid palmític, esteàric, i oleic destil·lats i la seva identificació estan 

anotades en la taula següent [1, 7, 10]. 

 

Propietats Àcid 

Palmític, 

(C16:0) 

Àcid 

Esteàric, 

(C18:0) 

Àcid Oleic, 

C18:1) 

Identificació CAS 57-10-3 57-11-4 112-80-1 

Aspecte a 25º C sòlid cerós i 

blanquinós 

sòlid cerós i 

blanquinós 

Líquid oliós 

groguenc 

Pes molecular g/mol 256,42 284,48 282,47 

Punt de fusió aproximat, ºC 62-63 69-72 10-13  

Densitat a 20ºC, g/cm3 0,852 0,941 0,895 

Punt d’ebullició a 760 mm Hg, º C 351,5 382,7 360 

Solubilitat amb aigua a 25º C g/100 ml 0,75 0,6 Insoluble 

Solubilitat en solvents orgànics apolars Soluble Soluble Soluble 

5 PREPARACIÓ, CONTROL DE QUALITAT I TIPUS D’ÀCID ESTEÀRIC INDUSTRIALS 
 

Les estearines [3] derivades dels greixos animals proporcionen concentracions del 30% d’àcid gras, mentre que 

els olis vegetals solament un 5-6%, encara que hi ha excepcions vegetals com les mantegues de cacau i de karité, 

on es pot arribar al 45%. Ambdues fonts, l'animal i la vegetal, s’empren per a fabricar l’àcid esteàric industrialment 

de forma habitual. 
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Es prepara per saponificació de les estearines amb aigua escalfada a uns 100º C i altes pressions, hidrogenació i 

posterior destil·lació. La indústria fa servir mètodes com el fraccionament, el premsat i la hidrogenació per a 

saturar al màxim possible els dobles enllaços fins a l’obtenció d’una textura trencadissa, ferma i dura, de màxima 

qualitat. La qualitat depèn directament de les fonts dels greixos i olis emprats, de l’hidrogen, del catalitzador i de la 

qualitat de l’enginyeria del reactor. 

 

L’avaluació d’aquesta qualitat es mesura controlant els índex d’acidesa, de saponificació, de iode i de coloració, la 

temperatura de liqüefacció de sòlid a líquid (el punt de fusió) i la distribució de la longitud de les cadenes d’àcid 

grassos que el formen. 

5.1 L’índex d’acidesa 
 

Es mesura per neutralització amb hidròxid de potassi. Un nombre d’acidesa de l’ordre de 210 mg KOH ens indica 

l’existència de cadenes C18 mentre, si s’acosten a 280 mg, ens indica l’existència de cadenes curtes tipus C14. 

5.2 L’índex de saponificació 
 

Mesura la quantitat d’àlcali afegit que reacciona amb el greix en medi aquós bàsic [12]. Serveix per a calcular el 

pes molecular mitjà de tots els àcids grassos presents i, per tant, també per a determinar el percentatge de 

substàncies no saponificables. Si la saponificació es fa específicament amb àcids grassos implica la mesura de 

l’índex de neutralització de l'àcid gras [13] fins a arribar a un medi neutre de pH 7. 

5.3 L’índex de iode 
 

Ens indicarà un grau d’insaturació mitjà. Dades inferiors a 1 g de iode per cada 100 g indica baixa existència 

d’insaturacions. L’àcid oleic té valors propers a 100.  

5.4 El punt de fusió 
 

Fa referència a la temperatura de transició de sòlid a líquid. Un àcid esteàric destil·lat del 99% té un punt de fusió 

d'entre 69-72º C; per tant, una mesura més baixa ens indicarà l’existència de cadenes més curtes o de 

insaturacions. Cal dir que la dada depèn de la pressió i que, normalment, aquesta és l’atmosfèrica. 

5.5 L’índex de color 
 

Pel que fa al color, es mesura amb l’índex de color Lovibond, on el valor groc màxim és 2,5 i el valor vermell 

màxim és 0,5. Hi ha també altres mètodes com la escala de Cobalt/Platí, també dita (APHA), l’escala Hazen i 

l’escala Gardner. 

5.6 Distribució de les longituds de la cadena 
 

Quant a la distribució de les longituds de la cadena s’utilitza la Cromatografia de Gasos, on es determina la 

composició exacte de l’àcid esteàric testat.  

L’ús de qualitats destil·lades d’alta puresa es reserva per a aplicacions analítiques.  

La majoria d’àcids esteàrics empren qualitats d’origen animal o vegetal, resultat directe de la composició mixta de 

les estearines, que varien en funció del seu origen i del procés de fabricació. Les composicions dels àcids  
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esteàrics d’ús industrial d’origen animal tenen concentracions d’àcid esteàric més altes (60-71%) que d’àcid 

palmític (25-35%), mentre que els àcids esteàrics d’origen vegetal tenen proporcions d’àcid palmític més altes (45-

65%) que d’àcid esteàric (35-45%) [11]. 
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Resum 

La reacció del semàfor és una reacció molt atractiva pels característics colors del semàfor que mostra al oxidar-se 

i reduir-se l’indicador. El mecanisme es complex i està explicat en un altre article d’aquesta revista, però aquí, 

aprofundim en com realitzar aquesta reacció a l’escola per tal d’aprofitar l’atractiu de la reacció i poder revisar 

múltiples conceptes de química i biologia. 

Paraules clau:  Ensenyament, Reacció del Semàfor, Indi de Carmí, Glúcids, reacció redox. 

 

 

TRAFFIC LIGHT REACTION AT SCHOOL 

Ignasi Folch1, Maria Saez1, Iker Benavides1 i Jana Bagan1 

1University of Barcelona – Faculty of Biology 

Ignasifolch22@outlook.com, masapa712000@gmail.com, iker.benavide.puy@gmail.com, 
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Abstract 

Traffic light reaction is a very attractive due to the traffic light colours showed by the redox indicator. The complex 

reaction mechanism is explained in another article in this issue, in this article we delve in the preparation of this 

reaction at school in order to get the most of the appealing of this reaction to revise multiple biology and chemistry 

concepts.  

Key words: Teaching, Traffic light reaction, Indi Carmine, Carbohydrate, Redox reaction. 

 

1 LA REACCIÓ DEL SEMÀFOR 

La reacció del semàfor és una reacció molt atractiva i senzilla de preparar, però funciona mitjançant un complex 

mecanisme amb múltiples etapes que creiem que permet revisar múltiples conceptes de química i biologia que es 

veuen a secundaria, batxillerat i alguns cicles formatius.  
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El mecanisme real encara no es coneix, però sí que s’ha descrit un possible mecanisme que explica tots els 

fenòmens observats, per això, ens basarem en aquest [1] per tal d’entendre què succeeix i la relació d’això amb el 

temari. 

1.1 Preparació de la reacció 

A continuació, s’explica com realitzar la reacció del semàfor amb petites variacions que ens  permetran observar 

resultats visuals que posteriorment relacionarem amb el temari. 

La variant de la blue bottle s’ha utilitzat en l’àmbit universitari relacionant-la amb el temari de cinètica, però en 

aquest cas fa falta ser molt precís amb la preparació. 

1.1.1 Material i Reactius 

Per a preparar la reacció del semàfor és indispensable utilitzar els 3 reactius següents:  

- Una base (en el nostre cas NaOH). Tot i que no importa si la aquesta és forta o feble, s’ha de tenir en 

compte que s’ha d’assolir un pH molt alcalí per a què la reacció d’oxidació de la glucosa sigui espontània, 

és per això que és recomanable utilitzar una base forta, ja que aquest s’assolirà amb major facilitat.  

- Un monosacàrid o disacàrid amb capacitat reductora (normalment glucosa) 

- Indi de Carmí. En estat sòlid és de color blau i al dissoldre-ho ens serveix com a indicador prenent el color 

blau en la seva forma àcida i groc en la forma bàsica. El rang de viratge el trobem entre pH 11,4 i 13 

(altres indicadors com funcionen però no donaràn els mateixos colors) 

Aquests reactius en diferents quantitats es dissoldran en aigua.  

Com que nosaltres volem fer algunes variacions, a part de la glucosa també necessitarem fructosa i sacarosa, i 

com veurem més endavant, també necessitarem àcid (nosaltres utilitzarem HCl). 

La reacció s’ha de poder preparar en un recipient de plàstic o vidre que es pugui agitar, es pot fer en un matràs 

aforat, en un tub falcon o qualsevol recipient que tingueu a mà al laboratori. És recomanable que aquest recipient 

tingui un cert volum per tal de poder observar els canvis de color sense problemes. 

És possible que per a manipular els reactius necessiteu equipament bàsic de laboratori químic: una balança, una 

espàtula, pipetes Pasteur, pipetes graduades, paper de tornassol, etc.  

1.1.2 Preparació 

Nosaltres hem decidit preparar 4 tubs diferents: 

1. Reacció aldosa (Glucosa) 

2. Reacció cetosa (Fructosa) 

3. Reacció disacàrid no reductora (Sacarosa) 

4. Reacció disacàrid hidrolitzat (Sacarosa hidrolitzada) 
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Els tres primers tubs es preparen seguint els següents passos: 

1) Preparar una dissolució mare de pH 13,3 mitjançant la base a un matràs. Posteriorment, comprovar amb 

paper de tornassol que sigui correcte. 

2) Pesar a la balança les quantitats de sucre necessàries per tenir una molaritat concreta (a nosaltres ens va 

funcionar amb 184mM) als tubs. 

3) Preparar la solució d’indi de Carmí a un 1% en massa en un matràs aforat. 

4) Retolar els diferents tubs on fem la reacció. 

5) Afegir els ml desitjats de solució bàsica. 

6) Afegir el glúcid corresponent a cada tub i dissoldre’ls bé. 

7) Afegir unes gotes d’indi de Carmí 1% als tubs. 

8) Deixar reposar fins que hagi virat a groc. 

9) Agitar per veure l’efecte del canvi de color. 
 

Per a obtenir resultats més concloents podem realitzar controls com una solució bàsica amb indi de Carmí sense 

cap glúcid, una solució bàsica amb glúcid sense indicador o una solució neutre amb indicador i glúcid. 
 

Per a preparar el tub de disacàrid hidrolitzat s’ha de fer el mateix que amb la resta però entre el pas 2 i 6 s’ha de 

preparar una solució àcida amb el disacàrid pertinent. Per preparar la solució àcida hem utilitzat HCl tot i que 

també es podria preparar usant el suc de llimona. Un cop hidrolitzat hem de tenir en compte que la solució és 

àcida i pot canviar el pH de la nostra solució final. Per això, caldrà neutralitzar la solució àcida abans d’afegir-lo al 

tub o tornar a pujar el pH del tub on farem la reacció. 

1.1.3 Resultats 

El que esperem veure als tubs 1, 2 i 4 és que en afegir l’indi el tub serà de color verd. Si observem mentre reposa 

es tornarà vermell i finalment groc. En aquell moment, el podem agitar energèticament amb el tap posat de tal 

manera que l’aire que hi ha entre el líquid i el tap es dissolgui i l’O2 oxidi l’indicador tornant-lo vermell. Si continuem 

agitant la solució es tornarà verda, i de nou observarem que si la deixem reposar retornarà al groc. Tot i així hi ha 

tubs que faran el viratge més ràpid que d’altres.  

En el tub 3 veurem que el tub es queda verd, ja que la sacarosa no té activitat reductora i el color groc s’obté per la 

capacitat reductora del glúcid que afegim. 

Si apart d’aquests 4 tubs, feu els controls proposats, observareu el paper dels components que es fan servir. En el 

primer control s’observa el color verd ja que no tenim cap sucre que redueixi l’indi, en el segon un tub transparent 

(tot i que la reacció si que succeeix) ja que no hem afegit indicador que és el que proporciona el color i en l’últim es 

veu el tub blau i no canvia de color ja que el pH alcalí és un requisit indispensable per al bon funcionament de la 

reacció.  

En cas de voler provar més coses o entendre el mecanisme amb més detall, podeu consultar una explicació 

detallada de la reacció del semàfor en un altre article d’aquestes mateixes Actes titulat: Traffic light reaction: 

Carbohydrates’ effect. 
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1.1.4 Residus 

Aquest experiment és de curta durada, unes hores després l’indi es degrada i fa falta afegir-ne per a que funcioni 

el canvi de color. No obstant això, al cap d’uns pocs dies no hi ha prou amb afegir indi i poc després les múltiples 

oxidacions espontànies dels components orgànics produïts associen per condensacions aldòliques i altres 

processos que donaran un color roig marronós, diferent al intermedi de l’indi. [1] 

Per aquest motiu ens hem de desfer dels residus un cop ja hem acabat l’experimentació. Seguint les directives de 

la generalitat [2] els residus d’aquest experiment es llencen a dissolvents orgànics no halogenats i a alcalins i sals 

de solucions inorgàniques. Els llençarem en un o en un altre en funció de si hi ha o no indi de Carmí. Si han 

quedat residus de la hidrolització, s’hauran de llençar a àcids i solucions àcides. 

1.2 Conceptes que es poden revisar amb aquesta reacció 

A continuació, comentarem múltiples conceptes que es poden veure a les classes de química i donar suport amb 

aquesta pràctica. Nosaltres en centrarem amb conceptes de biologia i química de batxillerat, però es possible que 

simplificant l’experimentació o fent el focus es altres punts es pugui portar a cursos inferiors o a cicles superiors on 

es treballin els conceptes següents: 

Química: Càlcul de dissolucions, Concepte de pH, Indicador de pH, Indicadors de redox i equilibris. 

Biologia: Oligosacàrids, grups funcionals, capacitat reductora, monosacàrids i disacàrids i l’enllaç O-glicosídic. 

La majoria dels conceptes de química es poden revisar al explicar l’experiment, treballar al laboratori i explicar els 

reactius i funcionament de la reacció, en canvi els conceptes de biologia són més importants a l’hora de parlar de 

perquè funcionen els monosacàrids i no la sacarosa que té els dos carbonis anomèrics participant a l’enllaç O-

glicosídic. 

2 ALTRES VARIANTS A LA REACCIÓ 

Aquesta reacció es molt versàtil i amb els mateixos reactius que hem utilitzat podem obtenir diferents colors. Per a 

aconseguir això ho hem de fer a un pH molt bàsic però inferior a l’utilitzat anteriorment, on el nostre color inicial no 

serà el verd sinó el blau ja que no tindrem la forma bàsica conjugada de l’indi. Amb aquestes condicions, quan 

l’indicador es vagi reduint podrem observar els colors blau, vermell i groc. Quan hi hagi el canvi entre aquests 

podrem veure lila i taronja. [3] 

Si enlloc de variar el pH canviem els reactius com per exemple l’indicador, el mecanisme de la reacció segueix 

sent el mateix però obtindrem diferents efectes. 

La més coneguda d’aquestes variants és la Blue Bottle que utilitza Blau de Metilè com a indicador.[1] Altres 

variants son: resazurina, safranina, fenantreoquinona colorant alimentari Blau brillant FCF [4].  

A més a més, hi ha una versió menys contaminant de la blue bottle que utilitza vitamina C (àcid ascòrbic) [5][6] i 

ions metàl·lics enlloc del glúcid. Aquesta té una variant específica com la Purple Flask que usa Tionina com a 

indicador [7] però també funciona amb els altres indicadors [6].  
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Una altre variació del reductor és mitjançant la benzoïna com a reductor. [8] 

 

Imatge de l'experiment 
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TXONGILAREN HOZTE MEKANISMOA 

Alaitz Astiz Haranburu, Onintza Alza Goenaga 
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astizalaitz@gmail.com, onintza.alza@gmail.com 

Laburpena 

Txongila aspalditik erabili izan da klima bero eta lehorreko lurraldeetan ura hozteko. Txongilaren barruko uraren 

tenperaturaren jaitsiera uraren lurrunketaren ondorio da, horregatik, hozte mekanismoaren azterketa interesgarria 

suerta liteke etorkizunean ingurugiroarekin jasangarriak diren errefrigerazio metodo merke eta berriak sortzeko.  

 

MECANISME DE REFREDAMENT DEL CÀNTIR 

Alaitz Astiz Haranburu, Onintza Alza Goenaga 

Estudiant de Bioquímica a la Universitat de Barcelona 

astizalaitz@gmail.com, onintza.alza@gmail.com 

Resum 

El càntir ha estat utilitzat des de l´antiguetat enn climes secs y calents per a refredar l´aigua. La disminució de 

temperatura dins del càntir es deu a l´evaporació d´aigua. Per tant, l´estudi del mecanisme de refredament podría 

ser útil per a generar nous mètodes de refrigeració sostenibles i econòmics.  

 

BOTIJO´S COOLING MECHANISM  

Alaitz Astiz Haranburu, Onintza Alza Goenaga 

Biochemistry Undergraduate at Universitat de Barcelona 

astizalaitz@gmail.com, onintza.alza@gmail.com 

Abstract 

The “botijo” has been used since ancient times in hot and dry climates to cool water. The decrease in temperature 

inside the bottle is due to the evaporation of water. Therefore, the study of the cooling mechanism could be useful 

to generate new sustainable and economical ways of refrigeration.  
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1  TXONGILA  
 

Txongila kultura mediterranearreko ontzi tradizional da,  buztin egosi porotsuz eginda dago, eta ura edateko 

diseinatu bazen ere, ura fresko mantentzeko erabili ohi da batik bat. Gorputz esferoideko ontzia da;  goiko aldean 

helduleku bat dauka eta bi zulo edo gehiago izan ditzake: zulo handienari "ahoa" deritzo eta txongila betetzeko 

erabiltzen da;  zulo txikienari "muturra" edo "mokoa" deitzen zaio eta bertatik edaten da ura.  

 

Txongila oso ohikoa da Gaztela eta Leonen, Aragoin eta, batik bat, penintsularen hegoaldean, klima bero eta 

muturrekoak gehiago irauten duen eremuetan, hala nola, Extremaduran, Gaztela-Mantxan, Valentzian, Murtzian, 

Andaluzian eta Balear uharteetan. 
 

 

1.1  Historia 

 

Antzinako kultura mesopotamikoetan du jatorria txongilaren historiak; han aurkitu zituzten gaur egungo ontzien 

antzeko formak dituzten ontzien lehen aztarnak. Iberiar Penintsulan aurkitutako alerik zaharrena kultura 

argarikokoa da eta Puntarron Chico nekropolian (Beniajan) agertu zen, Murtziako hiriburutik gertu.  

 

Mediterraneoko Brontze Aroan eta Grezia helenistikoan izan zuen goraldirik handiena, apaingarri gisa erabili izan 

baitzen garai haietan. Txongilaren gainbehera XX. mendearen bigarren erdialdean  hasi zen, etxeko hozkailuak 

agertzearekin batera. Hala ere, Espainian tradizioz erabilera handia izan duenez, oraindik ere apaingarri gisa 

erabili ohi da. 

 

2  HOZTE MEKANISMOA 
 

Kimikaren ikuspuntutik txongilaren hozte mekanismoa bi eratan azal daiteke, termodinamikaren  bidez eta zinetika 

kimikoaren bidez.  

 

2.1  Termodinamika 

Prozesu fisiko zein kimikoetan gertatzen diren energia-aldaketak aztertzen dituen kimikaren atala da, Energia-

aldaketa horiek ulertu ahal izateko ezinbestekoak dira honako kontzeptu hauek:   

 

2.1.1 Entalpia (H). 
 

Sistemak daukan energia gisa defini daiteke. Entalpia aldaketak hasierako egoeratik amaierako egoerara arteko 

bilakaeran ingurunearekin trukatutako energia neurtzen du.  

 

Presio konstantepean gertatzen diren erreakzio kimikoetan, entalpiaren aldakuntza erreakzioan trukatutako beroa 

neurtuz determina daiteke, izan ere, H= Qp  betetzen da. Trukatutako beroaren arabera 2 prozesu mota 

ezberdintzen dira: prozesu exotermikoak eta prozesu endotermikoak. Prozesu exotermikoetan sistemak energia 

kanporatzen du bero moduan eta ondorioz entalpiaren gutxipena gertatzen da (H<0). Aitzitik, prozesu 

endotermikoek beroa xurgatzen dute eta  horrelakoetan entalpia handitu egiten da (H>0). 
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Txongilaren hozte prozesua presio konstantean egiten da, besteak beste, irekita dagoen ontzia denez, sistemaren 

gainean presio atmosferikoak konstante dirauelako. Ontziaren barruan ura lurrun dadin ezinbestekoa da sistemak 

energia xurgatzea, ondorioz prozesu endotermikoa (H>0) dela esaten dugu: H= Hura(g) - Hura (l) > 0 

 

 

 
 

Lurrunketa gertatzeko ezinbestekoa den energiari (Q) bero-latentea deritzo, eta definizioz egoera likidoan dagoen 

sustantzia bati gas egoerara pasatzeko eman beharreko energia da. Bero latentea molekulen arteko elkarrekintzen 

eta euren arteko loturen indarraren araberakoa da; zenbat eta indartsuagoak izan loturak orduan eta energia 

gehiago behar da molekulak apurtu eta gas egoerara pasatzeko eta alderantziz.  

 

Uraren kasuan molekulen artean sortzen diren H-zubiak apurtzeko eman beharreko energia altua da (2257 kJ/Kg).  

 

2.1.2 Entropia (S). 

 

Sistemen desordena molekularraren maila neurtzen duen magnitudea da. Oro har, entropia handitu egiten da 

sistemaren desordena handitzen denean eta txikitu ordena molekularra handiagoa denean. 

 

                                               S =  

Txongilaren barruko ura lurruntzean, likido egoeratik gas egoerara pasatzearen ondorioz entropia aldatu egiten da.  

 

Ura lurruntzeko bero latentea presio konstantean trukatuz gero H= Qp  betetzen da. Sistemak beroa xurgatzen 

duenez (H>0), entropia-aldaketa magnitude positiboa izango da, hots, desordena molekularra handitu egingo da.  

Presio eta tenperatura konstanteko prozesua dela suposatuz gero:  

 

                                  S =  =   =  > 0 

 

2.1.3. Energia askea (G). 

 

Energia askearen kontzeptuak prozesu bateko entalpia aldakuntzaren (H) eta entropia aldakuntzaren (S) arteko 

erlazioa ezartzen du.  

 

Energia askea (G) ezin da esperimentalki neurtu, baina prozesu baten energia askearen aldakuntza (G) 

ezagutzea posible da. Gibbs eta Helmholtz-en ekuazioak tenperatura eta presioa konstante mantentzen direneko 

energia askearen aldakuntza adierazten du:  

                                                 G = H -T·S 

Energia askearen aldakuntzak energia-aldakuntza totalaren (H) eta erabilgarria ez den energia aldakuntzaren (T 

S) arteko diferentzia adieraztez du. Horrez gain, tenperatura konstanteko prozesuen espontaneotasuna 

aurresateko ere balio du.   

H2O (l) + Q  → H2O 

(g) 
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H S G Espontaneotasuna 

H<0 S>0 G<0 Espontaneoa 

H<0 S<0 T altua G>0 Ez espontaneo 

T baxua G<0  Espontaneoa 

H>0 S>0 T altua G<0  Espontaneoa 

T baxua G>0 Ez espontaneoa 

H>0 S<0 G>0 Ez espontaneoa 

 

1.Taulan ikus daitekeen moduan, txongilaren barruko ur-lurrunketaren espontaneotasuna kanpoko tenperaturaren 

araberakoa da, izan ere, aurrez azaldu dugun moduan lurrunketan H>0 eta S>0 betetzen da. Hori horrela, 

prozesua tenperatura altua denean soilik (klima beroetan, udan…) izango da espontaneoa.   

 

2.2  Zinetika kimikoa 
 

Zinetikak txongilaren barruko uraren tenperaturaren jaitsiera kualitatiboki ulertzea ahalbidetzen du.  

 

Tenperatura etengabe mugitzen ari diren partikulen batezbesteko energia zinetiko gisa defini daiteke, hortaz, bero 

dagoen substantziak (gasa, likidoa) molekulen mugimenduak sortutako energia edo tenperatura dauka. Energia 

zinetiko hori handitu egiten da partikulen abiadura handitu ahala, molekulen arteko talkak  ugariagoak baitira.  
 

Txongilean ur beroa sartzen dugunean, uraren partikulak, bai gainaldekoak zein azpialdekoak, norabide guztietan 

mugitzen dira. Molekulek euren artean talka egiten dutenean, talkak orientazio egokia izan badu, lotuta mantentzen 

dituzten elkarrekintzak (H-zubiak) apurtzeko energia lortzen dute. Ondorioz, uraren gainazalean dauden partikulak 

airearekin nahasten dira. Txongila buztinez eginda dagoenez, gas egoeran dauden ur molekulak gai dira 

paretetako poroak zeharkatu eta kanpoko airearekin nahasteko. Gainazaleko partikulak gas egoerara pasatzen 

doazen neurrian, barruko uraren tenperatura jaitsi egiten da, partikula energetikoenak baitira txongiletik 

kanporatzen diren lehenengoak. Ur galera horrek, era berean, bolumenaren eta pisuaren murrizketa dakartza.  

 

Ikus dezakegunez, uraren tenperaturaren jaitsiera lurrunketaren ondorio da, izan ere, lurrun fasera pasatzearen 

ondorioz hozten da ura. Ura lurruntzeko behar den energia  (535,64 Kcal) urak berak eskaintzen du, barne energia 

deitutakoaren bidez.  

 

Lurrunketa gertatzeko ordea, kanpoan baldintza metereologiko jakinak behar dira: uraren eta ur lurrunaren arteko 

oreka edo hezetasun erlatiboa hain zuzuen. Txongilaren barrunbean dagoen hezetasuna kanpokoa baino 

handiagoa bada urak poroak zeharkatuko ditu eta lurrunketa gertatuko da. Barruan eta kanpoan dagoen lurrun 

fasea berdina bada orekan egongo da eta ez da truke netorik izango. Azkenik, kanpoko hezetasuna barrukoa 

baino handiagoa bada ez da lurrunketarik gertatuko. Lurrunketak ura hozten duela ikusita, kondentsazioak ura 

berotzeko balio dezakeela pentsa genezake. Txongila hermetikoki itxita eta aireztapenik gabeko gela batean utziko 

bagenu, txongilaren paretako poroak saturatu egingo lirateke, haizerik ezean ez baita kanporatutako ur lurruna 

ezabatzen.  

 

1.Taula: erreakzioen energia askea eta 

espontaneotasuna 
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Ondorioz, txongilaren kanpoaldeko ur-molekulen eta txongilaren barrukoen artean likido- bapore oreka lortuko 

litzateke eta lurrunketarik ez legokeenez tenperaturak gora egingo luke. Berdina gertatzen da inguruko hezetasuna 

barrukoa baino handiago denean. Lehenengo kasuan, ura gehiago hozteko txongila kanpoan edo aireztatua 

dagoen leku batean jarri beharko genuke haizeak haren paretaren kanpoaldeko ur-lurruna lehor dezan.  

 

2.3  Hozte gaitasuna 
 

Gabriel Pinto, Madrilgo Industria Eskola Teknikoko Unibertsitate Politeknikoko kimikako irakaslea bera, edozein 

txongil motaren ura hozteko gaitasuna kalkulatzeko balio duen eredu matematiko bat eraikitzen saiatu zen. 

Horretarako, 39ºC tenperaturan zegoen 3,2 litro urez bete zuen txongil bat, eta tenperatura berean eta %42ko 

hezetasun erlatiboa zeukan laborategiko labe batean sartu zuen denbora tarte jakin batez tenperatura eta masa 

nola aldatzen ziren neurtzeko. Lortutako datuetatik abiatuta eredu matematiko bat garatu zuen. Garatutako 

ekuazioek txongilari hozteko ahalmen mugagabea ematen zioten arren, esperimentuan ordea ez zen halakorik 

gertatu. Jose Antonio Zubizarretak ekarpen bat gehitu zion Pintok planteatutako ereduari: ontziaren barruan 

dagoen aireak ematen duen erradiazio-beroa ere kontuan hartu behar zela proposatu zuen.   

 

Emaitzak An ancient method for cooling water explained by means of mass and heat transfer artikuluan argitaratu 

ziren 1995ean, Chemical Engineering Education aldizkarian. Artikulu horrek ekuazio diferentzial pare bat garatzen 

ditu txongilaren hozte-ahalmenean zerikusia duten parametro guztiak erlazionatuz: 

 

 

 

 

3  APLIKAZIOAK 
 

Hozteko duen ahalmenari esker, "txongil -efektua" deritzona hainbat gailutan aplikatu izan da: 
 

Kantinplorak: feltrozko oihal batekin forratutako kantinplora metalikoek txongilaren oinarri bera dute: oihala busti 

egiten da hartzen duen ura lurruntzean barruko ura freskatzeko. 
 

Ur banatzaileak: water savers konpainiak ura hartzeko gailuak saltzen ditu. Gailu horiek txongil bat  dira funtsean, 

ura emateko giltza eta iragazkiz hornituta. Gailu horietan, goiko aldetik isurtzen da ura, eta zeramikazko eta ikatz 

aktibatuzko iragazki bat zeharkatu ondoren ur hori azpialdean duen zeramikazko edukiontzi batean biltzen da. 

Edukiontzi horrek txongilaren funtzio bera betetzen du.   

 

Pot-in-pot: 2000. urtean Mohammed Abbak hozte lurrunkorra aplikatu zuen elikagaiak kontserbatzeko “pot-in-pot 

"sistema  sortzeko, eta horri esker, " Rolex Award for Enterprise" saria jaso zuen. Sistema hori oso erabilgarria da 

garapen bidean dauden herrialdeetan, klima lehorra dutenetan eta elektrizitaterik ez dutenetan. 

 

 

Sistemak diametro ezberdineko bi ontzi ditu bata bestearen barnean sartuta. Bien arteko espazioa hondarrarekin 

betetzen da, eta hondar hori bustita eduki behar da beti, paretak heze daudela ziurtatzeko. Frutak, barazkiak eta 

gainerako elikagaiak barruko ontzian sartzen dira. 
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Hozte-prozesuaren azalpen fisikoa erraza da: bi ontziak bereizten dituen hondarrean dagoen ura kanpoko aire 

lehorraren zirkulazioak aireztatzen duen ontzi nagusiaren kanpoalderantz lurruntzen da. Lurruntze-prozesuak 

hondarraren tenperatura murrizten du; horrek hoztu egiten du barruko ontzia, eta atzeratu egiten du elikagaiak 

deskonposatzen dituzten organismoen ugalketa, elikagaiak luzaroago kontserbatzea ahalbidetuz.  Metodo sinple 

honi esker, alberjinien kontserbazioa, esaterako, 3 egunetik 27 egunera luzatu zen, eta tomate eta piperrena, hiru 

aste edo gehiagora. Txongil etxeak: Andaluziako ikastetxe ezberdinetako arkitekturako eta ingeniaritzako zenbait 

irakasle eta ikasleren artean Patio 2.12 etxebizitza adimentsua diseinatu dute. Etxebizitza horrek gelen barruko  

tenperatura potin efektuan oinarrituta erregulatzen du eta energia aurreztea du helburu.  
 

Zeramikazko aire ganberaz estali dituzte gelen kanpoko paretak. Ganbera horien barruan tantaz-tantazko ur-isuria 

sortzen duten hodi  batzuk daude. Paretetako zeramika horrek asko hozten du fatxada hezetu eta izerdia 

kanporatzen duenean (txongil efektua). Neguan, aldiz, estalki  zeramikoak beroa metatzen du aire ganberan eta 

ureztatze sistema eten egiten da, tenperatura bere horretan mantentzea ahalbidetuz.  

 

Ureztatze sistema: Ureztatze teknika honek Txinan du jatorria (Kristo aurreko lehen mendean). Lokatz egosiz 

egindako ontzi bat lurrazpian sartzean datza funtsean.  

 

Hidrologia eta hidraulikan katedraduna den Andrés Martínez de Azagra Paredesek honela azaltzen du ontzi 

horreen erabilera Los riesgos de apoyo y de socorro en repoblaciones forestales lanean: “Lokatz egosiz egindako 

edozein ontzik ura izerditzeko joera du. Ontzia lurperatzen bada, barruan duen ura gutxika-gutxika lurrera isuriko 

da eta ureztatze lokalizatu, geldo, iraunkor eta segurua ahalbidetuko du. Sistema hau oso segurua eta eraginkorra 

da eremu azpidesertikoetan edo berez oso idorrak diren lurzoruetan sortzen diren lur arrakalak saihesteko. Ontzi 

horien paretetako ur jarioa  potentzial hidrikoaren diferentziaren arabera eta lurrak duen beharraren arabera 

(idortasuna/hezetasuna) erregulatzen da, beraz, oso ureztatze sistema eraginkorra da. Hori horrela, landare 

bakoitzaren ondoan litro bat eta hiru litro arteko edukierako buztinazko ontzi txiki bat lurperatuz eta aldian-aldian 

urez betez, haien biziraupena eta hazkundea ziurtatuko dugu urterik makurrenetan ere. Nahikoa da ontzia noizean 

behin betetzea eta erraz aurkitzeko moduan eta ongi estalita uztea, ura ez lurruntzeko, animaliek edantoki bezala 

ez erabiltzeko, edo animaliarik bertan ito ez dadin.”  
 

Esan beharra dago, Iberiar penintsulako nekazariek asko erabiltzen duten sistema dela lehorreko zuhaitzak 

jartzeko (almendrondoak, olibondoak, algarroboak, intxaurrondoak, masusta arbolak…) 

 

4  ZATI PRAKTIKOA 
 

4.1  Helburua 
 

Txongilaren funtzionamendua frogatzeko asmoz saio esperimental bat burutu genuen, bi helburu nagusirekin: 

batetik, ontziaren barruan dagoen uraren tenperaturaren jaitsiera lurrunketaren ondorio dela erakustea, eta 

bestetik, uraren tenperaturaren aldaketan kanpoko baldintzek (tenperatura, hezetasuna…) daukaten eragina 

neurtzea.  

 

Neurketetan denborak aurrera egin ahala txongilaren barruko uraren tenperatura nola aldatzen den eta zenbat 

masa galtzen duen neurtu genuen. Horretarako 4 egoera simulatu genituen:  
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 Udako gau bateko baldintzak (C1): txongila aireztatu gabeko gela batean utzi genuen 10-12C-ko 

batazbesteko tenperaturan.  

 Klima heze eta hotz bateko gaueko baldintzak (C2): txongila gau batez kanpoan utzi genuen 0C-tik 

beherako giro-tenperaturan.  

 Klima heze eta hotz bateko eguneko baldintzak (C3): txongila egun argiz kanpoan utzi genuen eguzki-

izpien eraginpean eta hezetasun erlatibo altuko baldintzetan (%76).  

 Klima heze eta bero bateko eguneko baldintzak (C4 eta C5): txongila kanpoan utzi genuen eguzki izpietatik 

babestuta, klima bero eta heze batean (20-25C). 

 

4.2  Materialak 

Prozedura aurrera eramateko honako materialak erabili genituen:  

Termometroa,   Balantza,   Txongila (margotu edo bernizatu gabea) 

Kronometroa,  Ura (giro-tenperaturan) 
 

4.3  Metodoa 

Simulatutako egoera bakoitzean honako urratsak errepikatu genituen:  

Kanpoko tenperatura neurtu. 

Urik gabeko txongila pisatu (m0). 

Txongila urez bete eta pisatu (m0´). 

Uraren hasierako tenperatura neurtu (T0) 

Lehenengo 30 minutuak pasa ondoren uraren tenperatura neurtu eta pisatu.  

Prozesua errepikatu: 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h eta 8h. 

Emaitzak eta ondorioak 

 

Nuerketa ezberdinetan lortutako datuak 2. Taulan daude bilduta eta 1 eta 2 irudietan grafikoki adierazita.  

 

 

 

 

2.Taula: Txongilaren masa eta temperaturaren datuak denboran zehar  
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Denboran zehar uraren tenperatura jaitsierak izan duen bilakaerari erreparatzen badiogu (2, irudia), gauez  

kanpoan eta 0C -tik beherako tenperaturan utzitakoan (C2 baldintza) soilik hoztu da (-16C) txongilaren barruko 

ura. Gainerako kasuetan urak ez du tenperatura jaitsierarik jasan edota konstante mantendu da: C1 baldintzan 

lehenengo 2 orduetan 23Ctik 21C-ra pasa da ura, hau da, 2C-ko tenperatura galera izan du, dena den, 

ondorengo orduetan tenperatura konstante mantendu da. Espero izatekoa zenaren aurka C3, C4 eta C5 

baldintzetan txongilaren barruko ura berotu egin da. C3 egoeran 23C-tan zegoen ura hasieran eta amaieran 

26,5C-tan, beraz, 3,5C-ko igoera izan du. C4 eta C5 baldintzetan 1,5C igo da uraren tenperatura hasierako 

tenperaturarekin alderatuta, 21C-tik 22,5C-ra hain zuzen ere.  

 

Masari dagokionez (1, irudia), denborak aurrera egin ahala, baldintza guztietan izan da ur galera. Masa jaitsiera 

hori, ordea, ez da berdina egoera guztietan. Ur galerarik handiena, hots lurrunketa gehien C4 baldintzetan izan du: 

0,095 Kg. C4-ren atzetik, C2 eta C3 baldintzetan gertatu da galerarik handiena: 0,077 Kg eta 0,076 Kg hurrenez 

hurren. C1 eta C5 baldintzetan 0,0036 Kg eta 0,0080 Kg ur besterik ez dira lurrundu. 

 

Aipagarria da ingurugiroko-baldintza berdinak simulatzen dituzten C4 eta C5 egoeretan galdutako ur kantitatea 

horren ezberdina izatea, izan ere, C5 eta C4 baldintzetako emaitzak alderatuta, C4 egoeran lurrundutakoaren 

%8,42 baino ez du galdu C5 egoeran. Bestalde, C4 baldintzetako galerarekin alderatuz C2 eta C3 egoeretan ia ur 

kantitate bera galdu da (%81,05 galera). C1 baldintzetako neurketari dagokionez, C4 egoeran galdutakoaren 

%37,89 galdu da. Datuak alderatuz gero, C1 egoeran lurrundutako ura (0,0036 Kg), C2 eta C3 egoeretan 

galdutakoaren erdia da (0,077 Kg).  

 

Baldintza bakoitzean txongilak izan dituen masa eta tenperatura aldaketa honela azal daitezke:  
 

Udako gau bateko baldintzak (C1): 0,036 kg ur lurrundu dira eta tenperatura ia konstante mantendu da. 

Esperimentua gauzatzeko txongila 10-12C-ko tenperaturan zegoen gela itxi batean utzi genuen. Egoera horretan 

ez dagoenez aire korronterik txongilari darion hezetasuna txongilaren paretan  gelditzen da. Paretan ur-lurruna 

pilatzearen ondorioz, txongilaren barruko eta kanpoko aldean likido-bapore oreka lortzen da eta lurrunketa eten 

egiten da.  

 

1. irudia: Txongilaren masa aldaketa denboran 

zehar 

2. irudia: Txongilaren tenperatura aldaketa denboran zehar 
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Uraren tenperatura eta txongilaren masa murriztu izanak, lehen fasean, hau da, likido-bapore oreka lortu bitartean, 

lurrunketa izan zela ematen du aditzera. Bi orduak pasa ondoren, likido-bapore oreka lortuta, lurrunketa eten 

egiten da;  sistemak ez duenez uraren energiarik xurgatzen tenperatura konstante mantentzen da. 

 

Klima heze eta hotz bateko gaueko baldintzak (C2): gainerako egoerekin alderatuta tenperatura galera handiena 

gertatu da ( -16C) eta masa-galera ere handienetakoa izan da (0,077Kg).  

 

Saiakera gauzatu genuen gauean kanpoko tenperatura oso hotza zen, -3C-koa batez beste eta hezetasuna 

handia. Tenperatura baxuaren ondorioz, txongilaren paretetan zegoen ur-lurruna kondentsatu egin zen eta tanta 

moduan jalki zen txongilaren kanpoko paretan behera.  

 

Kondentsatutako ur-lurrun hori txongilaren azpiko gainazalean (platera, mahaia…) metatu izana izan liteke masa 

galeraren arrazoi nagusia. Baldintza horietan bakarrik kondentsatu zen ura tanta moduan, izan ere, gainerako 

kasuetan txongilaren azpiko aldean, ipurdian (platera, lurra…) ur-lurruna agertzen zen, baina ez ur likidorik.  

 

Espero izatekoa zen moduan uraren tenperaturak nabarmen egin zuen behera, dena den, kasu honetan 

tenperatura jaitsiera hori kanpoko giro-tenperaturaren ondorio izan zen, lurrunketarena baino gehiago. Aipagarria 

da 0C-z azpiko giro tenperaturan egon arren ura ez zela izoztu uraren amaierako tenperatura 7C-koa izan zen.  

 

Horrek buztina beroaren eroale txarra dela erakusten du eta ahalmen isolatzaile ona daukala. Bestalde, ura ez 

izoztu izanak hezetasun erraboileko tenperaturarekin dauka zerikusia, izan ere, faktore horrek txongilaren barruan 

lor daitekeen tenperatura minimoa determinatzen baitu. 

 

Klima heze eta hotz bateko eguneko baldintzak (C3): txongilak masa galdu duen arren (0,076 Kg), uraren 

tenperaturak gora egin du: amaierako tenperatura hasierakoa baino 3,5C altuagoa da.  

 

Kasu honetan uraren lurrunketa eguzki energiari esker gertatzen da (1,36 Kw/m2) eta ez txongilaren barruko 

uraren barne energiari esker. Hori azalduko luke lurrunketa izan arren (masa galera izan da) tenperatura handitu 

izanak.  

 

Klima heze eta bero bateko eguneko baldintzak (C4 eta C5): bi neurketetan txongilak ur galera izan du, kasu 

batean 0,095 Kg galdu ditu eta bestean 0,008. Bestalde, bi kasuetan uraren tenperaturak gora egin du (+1,5C). 

 

Azpimarragarria da bi neurketak antzeko baldintzetan egin genituen arren, galdutako masa horren desberdina 

izatea. Horren arrazoi nagusia hezetasuna izan liteke: zenbat eta giro hezeagoa izan orduan eta errazago 

saturatzen da txongilaren pareta ur-lurrunez eta ondorioz azkarrago lortzen da txongilaren barruko eta kanpoko 

aldeen artean uraren eta ur-lurrunaren arteko oreka. Horregatik, C4 neurketak egin genituenean giroa C5 

neurketak egin genituenekoa baino lehorragoa zela ondoriozta dezakegu.  
 

Lortutako emaitzen balizko arrazoiak azaldu ondoren, nabarmendu behar da emaitza horiek urrun daudela J. 

Ignacio Zubizarretak eta Gabriel Pintok beren esperimentuan lortu zituztenetatik; 400 g ur lurrunduta txongilaren 

barruko urak 15C jaistea lortu zuten.  

 

Aurreko guztia kontuan hartuta, txongila klima heze eta hotzetan erabiltzeak ez daukala zentzurik ondoriozta 

dezakegu.   
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DIVULGACIÓ DE LA QUÍMICA, NPQ  

Josep M. Fernández Novell1, Carme Zaragoza Domenech2  
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Resum  

S'ha plantejat l'objectiu de promoure la difusió de la ciència, la química, mitjançant la confecció d'una revista, 

Notícies per a Químics NPQ, del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. Arreu del món, científics i investigadors 

estan intentant resoldre el problema de l'alfabetització científica de la societat a partir de la “divulgació de la 

ciència”, nosaltres ho intentem a partir de la "divulgació de la Química" a través d'una comunicació més 

comprensible per a tothom però mantenint el rigor científic. Aquesta revista trimestral s'edita en format digital, es 

publica a la pàgina web del Col·legi  Oficial de Químics de Catalunya. La seva distribució és gratuïta i arriba a tots 

els col·legiats i associats així com al professorat i alumnat universitaris i de l'ensenyament secundari obligatori i 

postobligatori de Catalunya. Els continguts inclouen materials didàctics innovadors, experiments i projectes 

inspiradors en la difusió i promoció científica, a més de notícies sobre els nous avenços en el camp de la química. 

 

Paraules clau: Disseminar, revistes, alumnat, professorat, químics i societat.  

 

SPREADING CHEMISTRY, NPQ  

Josep M. Fernández Novell1, Carme Zaragoza Domenech2  

1Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i Universitat de Barcelona. 2Generalitat de Catalunya 

jmfernandeznovell@ub.edu, carme.zaragoza.domenech@gmail.com  

Abstract  

The aim has been to promote the dissemination of science, chemistry to be precise, through the creation of a 

journal the News for Chemists NPQ of the Official College of Chemists of Catalonia. Scientists and researchers 

around the world are trying to solve the problem of scientific literacy in society by "spreading science", and through 

"spreading chemistry" by preparing a communication that is more understandable to everyone but maintaining 

scientific rigor. This quarterly journal is published in digital format and is published on the website of the Official 

College of Chemists of Catalonia. Its distribution is free and reaches all members and associates, as well as the 

university teaching staff and students, as well as secondary education in Catalonia. Contents include innovative 

teaching materials, experiments and projects that inspire scientific dissemination and promotion of chemistry.  

Keywords: Disseminate, magazines, students, teachers, chemists and society. 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

120 

 

1  INTRODUCCIÓ 

Actualment, Europa construeix una economia basada en el coneixement, perquè entén que en aquest segle XXI el 

progrés és impossible sense la ciència. Sovint rebem notícies sobre avenços científics i tecnològics que permeten 

imaginar un món amb més esperança de vida o amb accés il·limitat al coneixement disponible. Però d'altra banda 

les notícies sobre els límits dels aliments disponibles o les conseqüències de l'escalfament global projecten grans 

ombres sobre el nostre futur. 

 

La nostra societat necessita un llindar de coneixement científic que garanteixi la seva seguretat i permeti una bona 

qualitat de vida. Per això, hi ha molts programes per augmentar l’interès per la ciència de tothom. Un d'ells és el 

programa europeu Horizon 2020 i el proper Programa Marc d'Investigació i Innovació de la UE 2021-2027 [1]  
 

Però ara, arreu del món, científics i investigadors estan intentant resoldre el problema de l'alfabetització científica 

de la societat a partir de la “divulgació de la ciència” utilitzant festivals o fires de ciència, teatres científics, Internet, 

conferències, entrevistes a científics, notícies, revistes, llibres, programes de ràdio i TV, qualsevol mitjà és adient. 

Així com a exemple la Figura 1 ens mostra algunes d'aquestes activitats de divulgació de la química 

protagonitzades pels autors.  

 

Figura 1. D'esquerra dreta i de d'alt a baix, llibre d'Actes HSCI2018, festival (fira infantil a una escola), taller amb 
adults en un centre cívic i presentació d'un pòster en un congrès internacional. 

 
 
 

 

És possible comunicar la ciència de forma senzilla mentre es manté el rigor científic? La resposta és "sí" (2), La 

literatura científica és sovint inassolible per al públic en general. Encara que alguns diaris i revistes intenten fer 

arribar la ciència de forma més comprensible, és urgent desenvolupar una intensa tasca de divulgació científica 

que permeti traslladar la ciència en general i els avenços científics a la nostra societat per combatre la 

desinformació o falses afirmacions contra la vacunació i a favor de pseudociències sense base científica (3). 
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Altres països fan servir revistes de divulgació científica per a millorar el nivell científic de la societat. Així, als Estats 

Units d'Amèrica (EEUU) la popularització científica s'ha posat a un nivell molt elevat gràcies a la revista Scientific 

American [4].  

 

Mentre que en el Regne Unit, on l’estat va donar suport a la divulgació de la ciència, han fet un canal especial de 

televisió que s’ocupa exclusivament de la promoció del coneixement científic. Però també tenen molt bones 

revistes, entre moltes publicacions populars, cal destacar British Journals Nature [5] i New Scientist [6]. Com a 

resultat, l'interès de gran part de la joventut britànica es dirigeix cap al camp de la ciència.  

 

Des del Col·legi de Químics de Catalunya (CQC) [7] s'intenta augmentar l'interès per la química i la ciència en 

general entre el nostre entorn a partir de la "divulgació de la Química" mitjançant llibres "Una petita història de la 

Química per a petits i grans [8]" o "Una breu història de l'energia. Del Big Bang als nostres dies [9]"; l'organització 

de l'Olimpíada de Química a Catalunya [10] i, potser la més important,  la revista "Notícies per a Químics" (NPQ) 

[11]. En aquesta revista digital es vol promoure la divulgació de la ciència mitjançant el foment de la comunicació 

entre científics, professorat, estudiants i tota la societat. 

2  CONDICIONS PER A UNA BONA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

Els científics exploren les maneres més efectives per resoldre el problema de divulgació de la ciència, però, 

malauradament, a més és necessària una participació activa del professorat implicat així com dels Instituts de 

ciències d'educació, ICE, ja que aquesta possible solució també depèn del nivell educatiu a on es vol fer aquesta 

divulgació. Per tot això cal tenir present que: 

 És important tenir coneixement de les peculiaritats del procés educatiu català i també de la recerca 

científica que es pot aplicar a cada nivell educatiu tot associat a les diverses àrees científiques, la química 

per a nosaltres.  

 Una condició important per millorar la divulgació de la Química entre els estudiants de secundària, cicles 

formatius i Universitat és la seva possibilitat a l’accés a la informació científica específica adaptada per a 

ells especialment.  

 Per l'etapa de primària pot ser interessant proporcionar petits coneixements dels descobriments i dels 

invents amb format de contes i petites experiències.  

 Els missatges que es donin d'un determinat fenomen científic, químic, físic, biològic i altres, han de tenir 

certa dosi d'emotivitat, així s'arriba a més alumnat.  

 Es proposa l’adaptació, a cada nivell educatiu i, per tant, a l'edat de l'alumnat, del fenomen científic a 

divulgar i comparar el fenomen científic amb la vida quotidiana, de manera que el primer quedi clar i sigui 

entenedor. 

 Cal una dosificació rigorosa de la profunditat amb què es vol tractar el fenomen científic. 

Totes aquestes condicions i la seva aplicació han de formar part de l'NPQ i allò que des del CQC es vol 

aconseguir sobre la divulgació de la Química.   
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3  RESULTATS 

Fa quaranta-vuit anys va aparèixer la primera impressió de la "Revista per a químics NPQ" del Col·legi Oficial de 

Químics de Catalunya (COQC). En els millors anys d'aquest Col·legi la revista era mensual i centrada en els 

problemes de la professió de químic o de química. Com ja es pot imaginar, en aquells temps, la revista, només 

podia ser en format paper. 

 

Avui en dia, l'NPQ és una revista trimestral i digital que aborda la difusió i educació en química. Es pot destacar la 

presència d'investigació d'avantguarda i l'ensenyament experimental, tot això centrat a fomentar la divulgació i 

comunicació de la química a tots els nivells.  

 

Els trets de la revista, que l'equip editorial creu que són imprescindibles i que gràcies a ells es poden aconseguir 

els objectius proposats, es poden resumir en: 

 

 1. Assegurar que totes les oracions siguin comprensibles per a tot el públic, científic i no científic. Cal 

 avaluar-ho amb preguntes com:  

  Cal un article per aquest tema/motiu?  

  Està ben escrit, és clarificador i empra un vocabulari adient?  

  És adequat a la franja de públic a qui va dirigit?  

  La seva lectura contribueix a mantenir l'atenció del lector? 

   ... 

 

 2. Difondre la informació que ens hagués agradat tenir quan érem estudiants, sovint és una demanda dels 

 professionals. Posar-se en la pell dels estudiants actuals i tractar d'esbrinar els seus interessos en el camp 

 de la química i de la ciència en general. 

 

 3. Entretenir les persones a través de la química. Evitar que els lectors només llegeixin els títols dels 

 articles i els acudits finals, cal presentar articles i notícies actuals que siguin atractius per la majoria de la 

 nostra societat. 

 

Totes aquestes característiques i més, es tenen presents en l'elaboració de cada número de la revista NPQ [12], 

que es publica a la pàgina web del CQC [11] amb el suport i finançament del mateix col·legi professional i de 

col·laboradors que es publiciten en ella. La revista està dissenyada per, mantenint el rigor científic, atraure a 

estudiants i professorat d'Universitat i de secundària (ESO, Batxillerat i CF), així com al públic en general. 

 

Com s'observa en la figura 2, en el sumari (en blau de fons) es publiquen articles en català, castellà i anglès. En 

les col·laboracions hi ha des d'experiments dirigits al professorat o l'estudi dels plàstics fins a l'apartat d'història de 

la química amb els articles sobre els Premis Nobel de química, de física i de medicina o fisiologia de cada any.  

 

En l'apartat de notícies s'intenta visualitzar aquelles que han esdevingut les més importants durant el trimestre en 

qüestió, per exemple, notícies sobre cinc químiques que han triomfat o com s'ha desenvolupat l'Olimpíada 

Nacional de Química i sempre per finalitzar amb un toc d'humor gràfic o amb un entreteniment.  

 

Es pot accedir a l'últim número de la revista i als anteriors des del web del COQC: www.quimics.cat. 
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Figura 2. Es mostra, a l'esquerra la portada de l'NPQ número 478 del primer trimestre del 2018 . A la dreta un 
compendi del sumari amb els punts més importants i, a sota, un dibuix característic de l'apartat d'entreteniment del 

dibuixant Jepi. 
 

La revista està dissenyada per divulgar la química i intentar canviar la falsa idea que la química és la culpable de 

tots els problemes, per això es vol interessar al professorat i estudiants de secundària i als universitaris, així com 

al públic en general. Per a això, s'intenta fomentar l'intercanvi d'idees entre el professorat i inspirar a d’altres amb 

les seves activitats pràctiques és a dir, ressaltar les formes en què els mestres i educadors es poden involucrar 

amb la revista.  
 

Com destaquen alguns dels nostres lectors: "Em sembla que els articles de l'NPQ són útils per obtenir noves idees 

i inspiració", "m'agrada especialment llegir sobre notícies científiques i exemples de com podem utilitzar aquesta 

informació a l'aula, bàsicament els experiments", "els nostres estudiants troben alguns articles molt interessants i, 

de fet, molts em demanen còpies"... 

 

 

És molt important no perdre mai el contacte directe entre el professorat, l'alumnat i els editors de la revista. 

Aquestes crítiques, bones i no tan bones, ens permeten millorar en el contingut, exposició i, en definitiva, en la 

divulgació de la química.  
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4 CONCLUSIONS 

 

Després d'uns quants anys s'ha aconseguit millorar l'estil gramatical utilitzat pels científics en els seus articles de 

l'NPQ. L'ús excessiu de la veu passiva afecta l'atenció i enfosqueix el missatge que es vol donar, s'ha substituït per 

frases més directes i senzilles mantenint el rigor científic. Amb això es manté l'atenció dels lectors i es difon la 

informació que ha d'arribar a tota la societat. 

 

Els continguts rellevants en el camp de la química, per als lectors universitaris, han d'incloure des dels avenços 

científics fins a temes més generals com l'explicació dels premis Nobel de química i també els de medicina o 

fisiologia amb les seves aplicacions. 

 

Per a l'alumnat i professorat de Secundària (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius (Grau Mitjà i Grau Superior) els 

continguts han d'incloure materials didàctics innovadors al seu abast, experiments nous i, els de sempre, amb una 

mirada o presentació "moderna", ressenyes sobre els avenços científics i entrevistes amb científics i científiques 

de debò, que poden influir en l'actitud dels joves i les joves estudiants i mostrar una visió més real, parlant de 

gènere, de la química.  

 

Cal incloure projectes sobre l'educació química que siguin inspiradors, sobretot, per al professorat qui ha de poder 

fer front als treballs, de bona part del seu alumnat, sobre química que, cada any, cal desenvolupar als diferents 

nivells educatius com els:  

 Treballs de síntesi a l'ESO  

 Treballs de Recerca del Batxillerat  

 Projectes d'innovació i emprenedoria a la Formació Professional (CFGM i CFGS)  

 Treballs Finals de Grau dels Graus de Química. 

 Treballs de Final de Grau, TFG 

 Treballs Final de Màster, TFM i Treballs de tesis doctorals. 

 

No s'oblida al professorat universitari i al seu alumnat, molts futurs químics, que també llegeixen l'NPQ, per tots 

aquests i pels químics que treballen a la indústria química també hi ha el seu espai a la revista amb notícies dels 

últims avenços en el camp de la química. 
 

Com a petit reconeixement a tothom que ha participat, participa o participarà en la revista NPQ, cal mencionar, els 

científics i divulgadors que fan la feina de redacció, edició i revisió dels articles. 
 

Finalment, també valorar les crítiques (bones i dolentes), demandes i suggeriments que a cada número ens 

arriben dels nostres lectors, col·legiats i associats del COQC, professorat, alumnat i de la societat en general. Tot 

aquest intercanvi representa un important estímul per millorar la nostra aportació i per aconseguir l'objectiu 

principal d'aquesta revista, LA DIVULGACIÓ DE LA QUÍMICA. 
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EXPORECERCA JOVE, UNA SORTIDA AL TREBALL DE RECERCA 

Pol Saludes Peris 

Coordinador de subvencions de MAGMA 

polsaludesperis@gmail.com 

Resum 

Exporecerca Jove és una fira internacional organitzada per l’entitat MAGMA on joves d’entre 12 i 18 anys 

presenten treballs d’investigació d’àmbits diversos durant tres dies. En aquest article explicaré de forma breu la 

meva experiència a la XX Exporecerca Jove en la qual hi vaig participar el febrer del 2019, així com de MAGMA, 

Associació per Promoure la Recerca Jove de la qual en soc membre. 

Paraules clau: Exporecerca Jove, MAGMA, Treball de Recerca (TdR).  

 

EXPORECERCA JOVE, THE SOLUTION FOR A YOUNG RESEARCHER  

Pol Saludes Peris 

Finance coordinator of MAGMA 

polsaludesperis@gmail.com 

Abstract 

Exporecerca Jove is an international scientific exhibition organized by the MAGMA association, where young 

people between 12 and 18 years old present their research projects for three days. In this article I will briefly 

explain my experience at the XX Exporecerca Jove in which I participated in February 2019, as well as about 

MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove (association for the promotion of investigation among young 

people) in which I am a member. 

Keywords: Exporecerca Jove, MAGMA, Research Work (TdR).  

 

 

 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove 

MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove és una organització no governamental catalana sense ànim 

de lucre fundada l’any 2005 a Barcelona que té com principal objectiu promoure el gust i la passió per la 

investigació i la recerca entre els joves i l’intercanvi d’experiències amb altres associacions similars de caràcter 

nacional i internacional. Per dur-ho a terme s'organitzen diverses activitats de caràcter nacional, estatal i 

internacional, un exemple és l'Exporecerca Jove, una fira de recerca per joves des dels 12 fins a 18 anys, la qual  



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

128 

 

es celebra cada any. L’associació està integrada dins del MILSET, federació internacional que promou la recerca 

entre el jovent. L'organització està formada per una cinquantena de persones, en la seva majoria joves que 

col·laboren en les diverses activitats de l'associació. Tots ells són voluntaris, és per això que es necessita una 

estructura interna molt ben organitzada per aconseguir que tot tiri endavant. L'associació està dividida en diferents 

comitès cadascun dels quals està format entre una i deu persones, una d'elles és el cap de comitè que és qui 

s'encarrega de repartir les tasques i vetlla pel compliment d'aquestes. A més a més, dotze d'aquests voluntaris 

formen la junta directiva de l'associació. [1] 

1.2 Exporecerca Jove 

L’Exporecerca Jove és una fira de recerca internacional oberta al públic celebrada des de l’any 2000, on joves de 

secundària i batxillerat d’arreu del món poden presentar els seus projectes d’investigació durant tres dies. Els 

participants presenten els seus treballs en stands personalitzats per ells mateixos, on tenen l’oportunitat de 

difondre i donar a conèixer el seu projecte d’investigació al públic visitant. Són benvinguts treballs de tots els 

àmbits, no només aquells de caràcter científic. Durant els tres dies de la mostra, els treballs són avaluats per un 

jurat qualificat independent i aliè a MAGMA. Arribat l'acte de cloenda, s'atorguen premis d'acord amb aquestes 

valoracions, gràcies a la inestimable col·laboració de les entitats patrocinadores. Tot i que la majoria de 

participants són catalans, també hi participen estudiants d’altres comunitats autònomes i d’altres països del món, 

fet que converteix l’Exporecerca Jove en una oportunitat enriquidora tant en l’àmbit acadèmic com cultural. [2] 

 

Figura 1 Participants internacionals a l’Exporecerca Jove 

 

 

1.3 Experiència personal 
 

1.3.1 La fira 
 

Abans de començar a redactar i investigar pel meu TdR, a l’institut ens van venir a fer unes xerrades sobre com 

realitzar el treball, com dur a terme una bona part pràctica i quines eren les possibles utilitats o sortides d’aquest 

projecte d’investigació. En una d’aquestes xerrades van venir dos nois de MAGMA i ens varen explicar què era 

aquesta entitat i quina era la seva principal activitat: l’Exporecerca Jove. Només acabar la presentació ja vaig 

saber que volia intentar participar en aquesta fira. 
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Després de pensar-hi molt, al final vaig encaminar el meu TdR cap a l’enginyeria genètica realitzant un estudi 

sobre la biosíntesi de la proteïna GFP en la bactèria E. coli mitjançant la transformació del plasmidi pGLO. A finals 

de gener vaig haver d’entregar la memòria escrita i defensar el treball davant d’un jurat.  

 

Seguidament vaig començar els tràmits per poder participar en la XX Exporecerca Jove on, finalment, després 

d’enviar una memòria i un vídeo explicatiu del treball i d’un procés de selecció, jo i tres companys més del meu 

institut vàrem ser acceptats. 
 

 

Figures 2 i 3 Alguns participants de l’Exporecerca Jove explicant els projectes en els seus stands 

 

Durant els dies 27, 28 de febrer i 1 de març vam estar exposant els nostres Treballs de Recerca a la fira. Hi van 

participar joves de l’Estat i d’altres països com Itàlia, Xina, Turquia o Holanda. En aquestes tres jornades hi va 

assistir tota mena de gent: alumes de totes les edats, professors, famílies, doctors, polítics... Entre ells hi havia un 

jurat el qual s’encarregava d’avaluar els projectes i, al final de la fira, atorgar els premis que Exporecerca oferia.  

 

En les diferents jornades hi havia un continu flux de gent que passava i preguntava sobre el teu treball, llegia els 

pòsters que nosaltres havíem col·locat als stands i nosaltres els hi explicàvem de la millor manera possible el 

projecte.   
 

A part de les hores de presentacions també ens van convidar a una sortida guiada per Barcelona i pel 

CosmoCaixa en les quals vam poder conèixer la resta de gent que estava participant en Exporecerca. 

 

En acabar les jornades de presentacions es realitzà un acte de cloenda on es van atorgar tots els premis. Aquests 

variaven segons l’edat i l’àmbit en el qual s’havia realitzat l’estudi. Els premis podien ser diplomes o mencions, 

estades o visites a diferents centres o fins i tot viatges a l’estranger per presentar el teu projecte a altres fires 

internacionals. Dos dels meus companys van ser premiats i jo també vaig ser guardonat amb el Premi Ciències de 

la Salut – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

 

1.3.2  Premi Ciències de la Salut - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Com ja he comentat en l’anterior apartat, en la fira d’Exporecerca vaig ser guardonat amb el Premi Ciències de la 

Salut atorgat per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquest premi em permetia treballar durant tot un mes amb 

un equip d’investigadors de l’Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
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Figura 4 Moment en el que rebia el Premi Ciències de la Salut – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 

En acabar l’acte de cloenda, Jordi Virgili, cap de la Unitat de Qualitat i Sistemes d’Informació de l’Institut 

d’Investigacions Biomèdiques de Sant Pau i responsable de dictaminar la resolució del Premi Ciències de la Salut, 

em comentà que li enviés el meu Treball de Recerca i ell ja em diria quins serien els possibles equips de recerca 

on hi podria treballar. 

 

Un cop enviat el meu treball, el Dr. Virgili em comentà que hi havia un equip a l’Institut de Recerca de Sant Pau 

que utilitzava algunes de les tècniques emprades en la part pràctica del meu TdR. Aquestes pràctiques em 

permetrien aplicar tot el que havia après durant la realització del treball en l’àmbit d’investigació professional. Així 

doncs, vam acordar que durant tot el mes de juliol estaria amb un grup especialitzat en les bases moleculars de 

les malalties el qual estava encapçalat pel Dr. Pablo Fuentes-Prior. Durant aquest mes, vaig poder formar part 

d’aquest equip i continuar amb l’estudi que estaven duent a terme sobre el constructe T396-Q574 del gen Ten-

Eleven-Translocation-2 (gen TET-2).  
 

1.3.3 Coordinador de subvencions de MAGMA. 
 

Comentar també que, en acabar l’Exporecerca Jove, MAGMA em donà l’oportunitat de participar activament dins 

de l’entitat. Després d’algunes reunions amb els diferents comitès de MAGMA vaig decidir implicar-me en el 

comitè de patrocinadors. Més concretament, en coordinar l’equip responsable de redactar i enviar les sol·licituds 

per a les possibles subvencions que algunes entitats ofereixen. Aquesta és una part important dins de MAGMA, ja 

que suposa gestionar i demanar tots els ingressos perquè Exporecerca es pugui dur a terme.   

 

Actualment el meu equip i jo hem realitzat algunes sol·licituds per a subvencions amb l’Ajuntament de Barcelona, 

amb el Departament d’Ensenyament de Catalunya o amb la Federació Espanyola de Ciència i Tecnologia 

(FECYT) entre d’altres, les quals són la principal font d’ingressos de l’entitat.   

 

2 CONCLUSIONS 
 

Tenint en compte tot el que suposa aquesta fira i MAGMA, puc dir que Exporecerca Jove és un lloc on un té 

l’oportunitat de donar a conèixer un treball d’investigació propi a una gran quantitat de gent. A més, aquesta fira 

permet conèixer gent amb els mateixos interessos que tu, fer nous amics, trobar persones que et poden donar  
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l’oportunitat de fer pràctiques a l’empresa que representa... Per últim, també comentar que a l’Exporecerca Jove 

tens l’oportunitat de poder guanyar un premi i donar-te un reconeixement a tot el temps invertit en el teu treball 

d’investigació. 

 

A part de tot el que aporta la fira, si un entra a l’equip de MAGMA tindrà l’oportunitat de veure com un grup de gent 

emprenedora fa possible, amb molt d’esforç, un acte d’unes dimensions realment grans i a escala internacional. A 

més de poder ajudar a promoure la investigació juvenil de tots els àmbits possibles. 
 

Per finalitzar, comentar que Exporecerca Jove i tot el que ha implicat a aquesta, m’ha permès donar una 

continuïtat al meu Treball de Recerca que tant d’esforç m’ha suposat, he pogut fer nous contactes importants, en 

l’àmbit personal i acadèmic gràcies a haver de presentar un treball a tota mena de gent i d’haver pogut treballar a 

un equip d’investigació professional.  

 

Per tant, animo a tots els que estigueu fent un treball d’investigació i us agradaria compartir-lo amb la resta de la 

gent, que us presentéssiu a Exporecerca i desfruitéssiu d’una experiència realment inoblidable. 
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ISOTOPE SYNTHESIS AND ISOTROPIC LABELLING 
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Abstract  

There are three posible methods for synthesizing elements heavier than iron: R-process, S-process and RP-

process. Since 1950, 21 new elements have been synthesized. Now scientists are working on the synthesis of 

element 119. Isotopes can be very useful in the laboratory, as we use them in isotropic labelling so we can study 

chemical reactions, metabolic pathways… Tritium and carbon 14 are two examples. 

Key words: isotropic labelling, synthesis, atomic number, tritium, carbon-14.  

 
 

SÍNTESI D’ISÒTOPS I MARCATGE ISOTRÒPIC 
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Resum 

Per sintetitzar elements més pesats que el Ferro hi ha tres mètodes possibles: procés R, procés S i procés RP. 

Des de l’any 1950 s’han sintetitzat 21 nous elements i actualment s’està treballant en la síntesi de l’element 119. 

Els isòtops poden ser molt útils per treballar a un laboratori ja que, entre d’altres, els utilitzem en marcatge 

isotròpic i així podem estudiar reaccions químiques, vies metabòliques... El triti i el carboni 14 en són dos 

exemples. 

Paraules clau: marcatge isotròpic, síntesi, nombre atòmic, triti, carboni-14.  

 

1 INTRODUCTION 

In nature the last stable element, the heaviest one that we find, is iron. If we want to obtain heavier elements we 

need to create them by some reactions that can only occur in stars or in the laboratory. 

 

Atoms have two parts, the nucleus (positive charge) and the electrons (negative charge). Nucleus is formed by two 

different particles, protons and neutrons. Neutrons are not charged, but protons carry a positive charge. An atom is 

defined by the proton number.  

 

Hydrogen has one proton, oxygen eight and iron twenty-six.  
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In an atom the number of neutrons can change as you can see en the next figure. These are the element isotopes, 

for example hydrogen has got three isotopes with zero, one or two neutrons but all of them with just one proton and 

one electron.  

 

 

2 ISOTOP SYNTHESIS  

There are two possible ways of nucleosynthesis to synthetize elements heavier than iron. 

 

The first one is by neutron capture; this one has two different process: 

 

- R-process (rapid neutron-capture process) requires of a seed nucleus, an isotope that is the starting point 

for the chain reaction. The neutron captures must be rapid because if not, the isotope goes to a radioactive 

decay. This sequence of neutron capture only stops when the increasingly neutron-rich nuclei cannot 

physically retain another neutron. In this process we have approximately 100 captures per second, so it 

must occur in locations with a high density of free neutrons. A limited R-process of neutron captures occurs 

in thermonuclear weapon explosions. This led to the discovery of some elements in nuclear weapon fallout. 

 

- S-process (slow neutron-capture process) is a process that occurs in stars where the neutron flux is 

enough to cause captures every 10-100 years. In this process, the seed nucleus captures neutrons to form 

an isotope of one higher atomic mass. If the isotope is stable, the mass increases, but if it is unstable a 

beta decay occurs producing an element of the next atomic number. If there is a high density of neutrons, 

the decay does not occur before the nucleus captures another neutron.  A lot of isotopes can be produced 

by this process because of the alpha decay steps along the chain reaction. The reaction terminates at a 

cycle with lead, bismuth and polonium. S-process occurs where the S-process is secondary. It requires 

pre-existing isotopes as seed nuclei to be converted in heavy atoms. R-process creates its own seed 

nuclei.  

These two processes together account for almost the entire abundance of chemical elements heavier than iron. 

 

The second way of nucleosynthesis in these heavy elements is by protons capture: 

 

- RP-process (rapid proton capture process) consists of proton captures into seed nuclei to produce heavier 

elements. The final point of RP is unknown, but some recent studies found that in neutron stars is not 

possible to obtain heavier elements than tellurium. The alpha decay inhibits this process. The RP-process 

happens in a medium rich in protons and in very high temperature condition, so it can pass the potential 

barrier that is necessary to introduce the protons in the nucleus. These reactions take place in a cyclotron, 

which is the most powerful particle accelerator technology. It accelerates charged particles from the centre 

along a spiral path; they are held to a spiral trajectory by a static magnetic field and accelerated by a 

rapidly varying electric field. 
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3 ELEMENTS DISCOVERED SINCE 1950 

Since 1950 scientist have discovered twenty-one different elements: 

Element - Isotope Z   Electron config  

Date 

 

Discovered by 

 

Name's origin  Synthesis reaction 

Californium-245 98 [Rn] 5f
10

7s
2
 

1950 

Stanley Thompson, 
Kenneth Street, 
Albert Ghiorso and 
Glenn Seaborg 

University of California, 
where the element was first 
made 

 

Einsteinium-253 99 [Rn] 5f
11

7s
2
 

1952 

Albert Ghiorso, 
Gregory Choppin, 
Stanley Thompson 
Bernard Harvey 

Albert Einstein 
found in radioactive follout 

Fermium-255 100 [Rn] 5f
12

7s
2
 

1953 

Albert Ghiorso, 
Bernard Harvey, 
Gregory Chopin, 
Stanley Thompson 
and Glenn Seaborg 

Enrico Fermi, nuclear 
phisicist 

found in radioactive follout 

Mendelevium-254 101 [Rn] 5f
13

7s
2
 

1955 

Albert Ghiorso, 
Bernard Harvey, 
Gregory Chopin, 
Stanley Thompson 
and Glenn Seaborg 

Dmitri Mendeleev, who 
produced one of the first 
periodic tables 

 

Nobelium-254 102 [Rn] 5f
14

7s
2
 

1963 

Gregory Flerov at 
Dubna, and by 
Albert Ghiorso at 
Berkeley, 
independently 

Alfred Nobel 

 

Lawrencium-258/9 103 [Rn] 5f
14

7s
2
7p

1
 

1965 

Gregory Flerov at 
Dubna, and by 
Albert Ghiorso at 
Berkeley, 
independently 

Ernest Lawrence, the 
inventor of the cyclotron 

 

Rutherfordium-260 104 [Rn] 5f
14

6d
2
7s

2
 

1964 

Gregory Flerov at 
Dubna, and by 
Albert Ghiorso at 
Berkeley, 
independently 

Ernest Rutherford, one of 
the first to explain the 
structure of atoms 

 

Dubnium-260 105 [Rn] 5f
14

6d
3
7s

2
 

1968

-

1970 

Scientists of 
Berkeley and 
Dubna 

Town of Dubna 

 

Seaborgium-263 106 [Rn] 5f
14

6d
4
7s

2
 

1974 Albert Ghiorso and 
other scientists 

Glenn Seaborg, who 
synthesised several 
elements 

 

Bohrium-258 107 [Rn] 5f
14

6d
5
7s

2
 

1981 
Peter Armbruster 
and Gottfried 
Münzenberg 

Niels Bohr, the atomic 
physicist 
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Hassium-266 108 [Rn] 5f
14

6d
6
7s

2
 

1984 
Peter Armbruster 
and Gottfried 
Münzenberg 

German state of Hesse, 
where Hassium has first 
made  

Meitnerium-266 109 [Rn] 5f
14

6d
7
7s

2
 

1982 
Peter Armbruster 
and Gottfried 
Münzenberg 

Lise Meitner, an Australian 
physicist 

 

Darmstadtium- 269 110 [Rn] 5f
14

6d
9
7s

1
 

1994 

Sigurd Hofmann, 
Peter Armbruster 
and Gottfried 
Münzenberg 

Town of Darmstadt, where 
the element was first 
produced 

 

Roentgenium-272 111 [Rn] 5f
14

6d
10

7s
1
 

1994 
Peter Armbruster 
and Gottfried 
Münzenberg 

Wilhelm Conrad Röntgen, a 
German physicist 

 

Copernicium-278 112 [Rn] 5f
14

6d
10

7s
2
 

1996 

Sigurd Hofmann, 
Peter Armbruster 
and Gottfried 
Münzenberg 

Nicolaus Copernicus, 
Renaissance scientist 

 

Nihonium-278 113 
[Rn] 

5f
14

6d
10

7s
2
7p

1
 

2004 Scientists from 
RIKEN 

Japanese name for Japan 

 

Flerovium-289 114 
[Rn] 

5f
14

6d
10

7s
2
7p

2
 

1999 

Scientists from the 
JINR in Dubna, 
Rusia and the LLNL 
in California 

Georgy Flerov, Russian 
physicist 

 

Moscovium-288 115 
[Rn] 

5f
14

6d
10

7s
2
7p

3
 

2010 

Scientists from the 
JINR in Dubna, 
Russia, the LLNL in 
California and 
ORNL in Tennesse 

Moscow region 

 

Livermorium-292 116 
[Rn] 

5f
14

6d
10

7s
2
7p

4
 2000 

Scientists from the 
JINR in Dubna, 
Russia and the 
LLNL in California 

LLNL 

 

Tennessine-293 117 
[Rn] 

5f
14

6d
10

7s
2
7p

5
 

2010 

Scientists from the 
JINR in Dubna, 
Russia, the LLNL in 
California and 
ORNL in Tennesse 

US state of Tennesse 

 

Oganesson-294 118 
[Rn] 

5f
14

6d
10

7s
2
7p

6
 

2006 

Scientists from the 
JINR in Dubna, 
Russia and the 
LLNL in California 

Yuri Oganessian, Russian 
nuclear physicist 
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Ununennium (Uue) is the hypothetical chemical element with atomic number 119; hypothetical, because it has not 

yet been synthesized. It is expected to be situated in the group 1 and period 8. 

In 1985, scientists tried to synthesize the element with atomic number 119: 

 

In 2012, they try again to synthesize two isotopes of ununennium, but from different elements, without results: 

 

The experiments stopped to confirm the synthesis of Tennessine. 
 

In December 2017 at RIKEN, in Japan, scientists returned to search for element 119, without results yet: 

 

4 ISOTOP LABELLING 
 

Isotope labelling is a technique used to track the pas of an isotope through a chemical reaction, a metabolic 

pathway or a cell. To study the reactant, it is marked replacing atoms with an isotope that we can detect. The 

isotopes used must be stable nuclides or radionuclides. We can detect them by the difference of mass with mass 

spectrometry, the vibrational modes with infrared spectroscopy or by the radiation decay with a ionization chamber 

or the autoradiography gels. 

4.1 Tritium 

Tritium is a radioactive isotope of hydrogen that has a nucleus formed by one proton and two neutrons. It has an 

average life of 12.4 years, and emits a low energy β radiation, so it does not have any radiotoxicity. It’s very used in 

macromolecular labelling, as the macromolecules are large, the difference in weight between the isotope and 1H is 

not significant. We detect it thanks to the electrons emitted when it disintegrates radioactively, without causing 

damage. It can be formed by bombarding lithium, boron or nitrogen, with neutrons. In the space, it is continuously 

formed due to the impact of cosmic rays with the atoms in the atmosphere. 

 This isotope has been used to demonstrate that the hydrogen bonds that 

bind the DNA strands break and form constantly, this process receive the name of “respiration” of the nitrogenous 

bases. If we add water labelled with tritium, 3H2O, to a DNA solution and extract it later with gel exclusion 

chromatography, we observe how 3H appears in the DNA. With other experiments in which the kinetic exchange 

and the effects of various denaturant agents are studied, it is demonstrate that the hydrogen bonds are very 

dynamic.  
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4.2 Carbon 14 

 

The formation of Carbon 14 and the largest source to obtain it occurs in the higher layers of the troposphere and 

the stratosphere. The reaction is: 

   Carbon 14 is an unstable isotope with a half-life of 5730 ± 40 years. 

 

The main application of the isotope is the Carbon 14 dating, which is mostly used in archaeology. This technique 

was developed by Willard Libby in 1949. It is based in the idea that as plants fix carbon during the photosynthesis, 

the amount of Carbon 14 in a plant or animal in the moment of its death is equal to the atmospheric. Due to the 

radioactive decay, we can estimate the date of death. 
 

Another application is the labelling with carbon 14. It is very useful because most molecules have carbon so it 

might be replaced for this isotope, thus we can see it in metabolic pathways, cells or chemical reactions.  
 

Labelling with carbon 14 is used for medical diagnosis. An example would be to detect if a patient is infected with 

Helicobacter pylori. First of all, carbon 14 is fed to the patient who could be infected with the bacteria, the urease 

enzyme breaks down urea into ammonia and carbon dioxide, these last one is marked with the isotope and can be 

detected in a breath test. Nowadays this test is being replaced for the carbon 13 which has no radiation issues. 
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UBIQÜITINA: PROTAGONISTA EN MALALTIES NEURODEGENERATIVES? 

Dennis Royo Benito 

Universitat de Barcelona- Facultat de Biologia 

dennisroyo77@gmail.com 

Resum  

La ubiqüitina ha estat un dels principals focus d’interès per a molts equips d’investigació durant els últims anys 

degut a la seva importància en el metabolisme cel·lular i la degradació de proteïnes.  

 

No obstant, des del descobriment de la seva implicació en diverses malalties neurodegeneratives, s’està estudiant 

cada cop més el seu paper en el desenvolupament d’aquestes i el seu futur com a possible diana terapèutica per a 

tractar-les. Aquest article es centra en quina és la implicació de la ubiqüitina en les malalties de l’Alzheimer i el 

Parkinson. 

 

Paraules clau: Ubiqüitina, Parkinson, Alzheimer, Proteasoma i Agregat. 

 

 

 

UBIQUITIN: IS THIS A PROTAGONIST IN NEURODEGENERATIVE 

DISEASES? 

Dennis Royo Benito 

University of Barcelona- Biology faculty 

dennisroyo77@gmail.com 

Abstract 

Ubiquitin has been a big interest for a lot of research teams during the lasts years. This is because the protein has 

an important role in cellular metabolism and in degradation protein process.  

However, since the discovery of its implication in neurodegenerative diseases, it is also studied for its role in the 

development of these diseases and its future like a possible therapeutic target. This article talks about que 

implication of the ubiquitin in Alzheimer disease and Parkinson disease.  

Key words: Ubiquitin, Parkinson, Alzheimer, Proteasome and Aggregate.  
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1. ESTRUCTURA DE LA UBIQÜITINA 

 

La ubiqüitina (Ub) és una proteïna globular exclusiva d’eucariotes formada per 76 aminoàcids (8.56 kDa). Es tracta 

d’una proteïna altament conservada ja que només hi ha una variació de 3 aminoàcids entre la seqüència del llevat 

i l’espècie humana. Intervé en el procés de la ubiqüitinació, que consisteix en modificar post-traduccionalment les 

proteïnes mitjançant l’addició d’un o més monòmers d’ubiqüitina mitjançant un enllaç covalent. La principal funció 

d’aquest procés és marcar a les proteïnes perquè siguin degradades posteriorment pel proteasoma 26S.  

1.1  Procés d’ubiqüitinació 

El procés d’ubiqüitinació es pot dur a terme de diverses formes sobre una mateixa proteïna diana, i això la 

conduirà a diferents vies dins del metabolisme cel·lular. Aquest procés està regulat per 3 proteïnes que actuen de 

forma consecutiva una darrere de l’altra.  

1.1.1  Rol de E1, E2 i E3 

En el procés (fig.1) hi intervenen 3 enzims:  

 

- E1 o enzim d’activació: El primer pas consisteix a incorporar la ubiqüitina a l’enzim E1. Això succeeix de la 

següent forma: 

 Primerament, E1 s’uneix a un ATP i a la ubiqüitina. A continuació, catalitza un enllaç entre el grup C-

terminal de la ubiqüitina (pertanyent a una glicina) i l’ATP. 

 Seguidament, la cisteïna catalítica d’E1 reacciona amb el complex Ub-AMP a través del seu grup tiol, de 

tal forma que es forma un enllaç tioèster i s’allibera l’AMP i una molècula d’aigua.  

 Finalment, E1 transfereix la ubiqüitina a E2 a través d’un procés anomenat trans-tioesterificació. En aquest 

una cisteïna de E2 ataca el complex Ub-E1 d’igual forma que al pas anterior.  

 

- E2 o enzim de conjugació: E2 només forma el complex Ub-E2. Tot i això, aquest complex és molt important 

perquè posteriorment serà utilitzat per E3 per a catalitzar la reacció entre Ub i la proteïna diana.  

 

- E3 o Ub-lligasa: Hi ha una àmplia varietat d’aquest tipus d’enzims en els organismes eucariòtics (podem 

agrupar-les segons el seu domini RING-finger, HECT o U-box). Això és degut a què les E3 són les implicades en 

el reconeixement de les proteïnes diana que han de ser marcades. El procés que duen a terme és:  

 Primerament, E3 s’uneix al complex Ub-E2 i a la proteïna diana, actua com una mena de pont.  

 A continuació, el següent pas varia depenent del domini que posseeixi l’enzim. Si és RING-finger la Ub es 

transfereix directament a la proteïna diana. Però, si és HECT, hi ha una transtioesterificació addicional on 

la ubiqüitina primer s’uneix a una cisteïna catalítica especial de E3, i després a la proteïna diana.  

 Finalment, la Ub s’uneix a una lisina de la proteïna diana mitjançant un enllaç isopeptídic entre l’extrem C-

terminal de la Ub i el grup amino de la lisina.  

 

- E4: Aquests enzims s’inclouen a les Ub-lligases que presenten el domini U-box i s’encarreguen de l’allargament 

de la cadena de poliubiqüitines. Per aquesta raó juguen un paper fonamental en el procés de degradació de 

proteïnes, que s’explicarà més endavant.  
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Figura 1: Procés general d’ubiqüitinització 

 1.2 Diferències entre els diferents tipus d’ubiqüitinació 

La ubiqüitina pot unir-se de diferents formes a les proteïnes. Consegüentment, hi ha una gran varietat de senyals 

associades a aquest procés. En general, podem parlar de: 

 

- Monoubiqüitinació: És el procés explicat prèviament on només s’uneix 1 molècula de Ub a la proteïna diana. 

Està relacionat amb la regulació de les proteïnes de membrana relacionades en processos d’endocitosis, 

reparació del DNA, etc.  

 

- Multiubiqüitinació: Consisteix en afegir molècules de Ub de forma singular a diferents lisines de la mateixa 

proteïna diana. Està relacionat amb la reparació del DNA. 

 

- Poliubiqüitinació. Consisteix en afegir diverses molècules de Ub a la mateixa lisina de la proteïna diana. El 

procés consisteix en què una E3 catalitza un enllaç isopeptídic entre el grup C-terminal d’una nova Ub i una lisina 

de la Ub col·locada prèviament. Aquest procés és molt important en la degradació de proteïnes ja que el 

mecanisme Ub-proteasoma reconeix aquesta senyal i degrada les proteïnes marcades, tot i això, també 

s’associen a altres vies cel·lulars. 

2 PROTEASOMA 26S 

 

El proteasoma 26S (fig.2) és un complex proteic encarregat de la degradació de la major part de proteïnes 

cel·lulars, incloses les que estan marcades amb una cadena de poliubiqüitines. Aquest està format per una 

subunitat 20S i dues subunitats 19S reguladores.  

 

La subunitat 20S té forma de cilindre buit per l’interior i és el centre del complex, ja que és allí on es degraden les 

proteïnes. Està format per 4 heptàmers que adopten la forma d’un anell, n’hi ha de 2 tipus  α o β.  
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- Les subunitats α tenen una funció estructural i es situen a la part més externa, constitueixen com una 

espècie de porta que regula l’accés dels substrats a la cavitat interior. La càmera interior té una mida d’uns 

53A, mentre que l’entrada tan sols mesura 13A, el què suggereix que les proteïnes ja han d’entrar 

desplegades a l’interior. 
 

- Les subunitats β són les catalítiques i es troben en els anells més interiors. És en aquests anells on les 

proteïnes són degradades. Perquè això succeeixi, és necessari que els grups N-terminal de les subunitats 

β continguin un centre actiu amb funció proteasa, el qual catalitza el trencament de les proteïnes que 

arribin a l’interior del complex.  

A més, a l’exterior d’aquests anells ens trobem amb les subunitats 19S, les quals contenen diversos centres actius 

en funció de ATPases i diversos llocs per a què s’uneixi la ubiqüitina i poder detectar així les proteïnes 

poliubiquïtinades. La hidròlisi de l’ATP és necessària per a desplegar les proteïnes diana, de tal forma que puguin 

accedir al centre catalític del proteasoma.  

 

Figura 2: Proteasoma 26S 

 

2.1 Via Ub-proteasoma 

Aquesta via és el principal mètode de degradació de proteïnes que utilitza el metabolisme cel·lular. Mitjançant la 

utilització d’una senyal a base de molècules de Ub sobre una proteïna diana (explicat anteriorment), la cèl·lula ho 

reconeix i l’envia fins al proteasoma on serà degradada. No obstant, aquest procés només succeeix si la proteïna 

diana està marcada amb al menys una cadena de 4 Ub, on cada Ub està unida a la lisina situada en la posició 48 

de la Ub anterior. A aquest tipus de senyalització se l’anomena poliubiqüitinació K48. 

 

Un cop la proteïna diana està marcada, és reconeguda per la subunitat 19S en un pas que depèn de l’ATP. Allí la 

proteïna és desplegada total o parcialment perquè pugui accedir al centre catalític del complex, en un pas 

anomenat translocació. Aquest succeeix únicament després que la proteïna diana s’hagi desubiqüitinitzat (aquest 

pas és essencial per al reciclatge de les molècules de Ub a través de les deubiqüitinases, que les separen en 

molècules individuals un altre cop).  

 

Quan la proteïna accedeix a les subunitats β de la subunitat 20S, és degradada en petits pèptids (3-25 

aminoàcids). A continuació, aquests pèptids abandonaran el proteasoma a través de l’altra subunitat 19S cap al 

citoplasma, on les peptidases finalment els degradaran en aminoàcids individuals.  

 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

143 

 

 

És important saber que aquest mecanisme presenta activitat proofriding mitjançant enzims especialitzats que 

s’asseguren d’inhibir o estimular la degradació en funció de si detecten que realment la proteïna presenta algun 

error o s’ha poliubiqüitinzat de forma incorrecta, situació en la qual retiren la cadena de Ubs i la proteïna retorna al 

citoplasma.  

3 MALALTIES NEURODEGENERATIVES RELACIONADES AMB LA UBIQÜITINA 

La major part de malalties neurodegeneratives s’associen amb la mort neuronal causada per diferents factors. Un 

de molt important és la formació d’agregats de proteïnes a l’interior o exterior de les cèl·lules que acaba per matar-

les. S’ha estudiat la implicació de la Ub en la formació i degradació d’aquests agregats al Parkinson i a l’Alzheimer, 

i en quin paper juguen realment en el desenvolupament de la malaltia. 

3.1 Parkinson 

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa molt present sobretot en persones de la tercera edat. Sorgeix per 

la pèrdua de neurones en la substància negra del cervell, el que provoca problemes motrius en els qui la sofreixen: 

tremolors, rigidesa muscular i  bradicinèsia. Tot i que pot tenir diferents orígens, a nivell cel·lular se sol relacionar 

en l’aparició d’uns agregats de proteïnes anomenats cossos de Lewy, amb els quals la ubiqüitina està relacionada. 

 

Els cossos de Lewy són uns agregats de proteïnes formats principalment per sinucleïna-α. S’ha vist que aquestes 

unitats de sinucleïna-α es troben modificades per mono o diubiqüitinació en algunes de les seves lisines, el que ha 

fet que es relacioni la ubiqüitinació amb l’augment de la toxicitat i de la taxa d’agregació d’aquesta proteïna. Tot i 

això, no és clar que en tots els casos aquesta ubiqüitinació estimuli el procés, ja que s’ha vist que es tracta d’un 

procés lloc-dependent, de forma que en funció de la lisina a la qual s’uneixi la Ub es pot estimular o inhibir la 

formació d’aquests cossos.  

 

D’altra banda, un altre factor important en l’aparició de la malaltia és un excés de destrucció mitocondrial. S’ha 

estudiat que diferents mutacions en els DNA cel·lulars poden estar relacionades amb el Parkinson. Una 

d’aquestes mutacions és la que succeeix en el centre catalític i autoinhibidor d’un enzim E3 lligasa anomenat 

Parkin. Aquest enzim (Parkin) juntament amb un altre anomenat PINK1 (que té activitat quinasa) s’encarreguen de 

marcar els mitocondris danyats i eliminar-los per autofàgia. Per a fer-ho, PINK1 fosforila a Parkin perquè afegeixi 

molècules de ubiqüitina a diverses proteïnes de la membrana externa dels mitocondris, de tal forma que passin a 

ser degradades i, conseqüentment, es destrueixi el mitocondri. El problema succeeix quan aquesta lligasa està 

mutada, ja que sinó s’autoinhibeix correctament, pot destruir mitocondris de forma descontrolada, el que 

provocaria la mort cel·lular. 

 

Per tant, s’ha vist que la ubiqüitina està implicada en 2 processos característics del Parkinson, tant en la formació 

dels cossos de Lewy com en la destrucció mitocondrial. És per aquest motiu que és una potencial diana 

terapèutica per a tractar aquesta malaltia en un futur. 

3.2 Alzheimer 

L’Alzheimer és la malaltia neurodegenerativa més comuna dels últims anys i apareix, com en el cas del Parkinson, 

en persones de la tercera edat majoritàriament. Es caracteritza per la mort neuronal i la reducció del nombre de  
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sinapsis entre aquestes, fet que provoca pèrdues de memòria i de funcions cognitives que poden desembocar en 

alguns casos en demència. Aquesta malaltia està provocada principalment per l’aparició de 2 tipus d’agregats 

proteics diferents a nivell cerebral. 

 

D’una banda, tenim les plaques de β-amiloides. Aquestes són agrupacions extracel·lulars de petits fragments de la 

proteïna β-amiloide. Aquesta es troba formant un complex proteic a les membranes que envolten les neurones 

(APP), motiu pel qual és molt abundant en el sistema nerviós. Quan aquest complex muta, es fragmenta donant 

lloc a la proteïna Aβ42 que tendeix a agregar-se fàcilment i formar així les plaques de β-amiloides. Finalment, 

aquests agregats s’acumularan a l’espai extracel·lular augmentant la toxicitat de la matriu que envolta les 

neurones. 

 

D’altra banda, hi ha els agregats neurofibril·lars. Aquests consisteixen en un conjunt de proteïnes Tau unides entre 

sí que s’acumulen al citoplasma cel·lular. Tau és una proteïna molt abundant en el SNC i SNP, ja que s’encarrega 

d’unir els microtúbuls dels axons neuronals i també ajuda al correcte moviment de les senyals químiques a través 

de l’axó. El problema apareix quan Tau passa a estar hiperfosforilada, ja que es desprèn dels microtúbuls i 

comença a formar agregats on també atrapa a molècules d’ubiqüitina que s’uneixen a aquesta. Això succeeix en 

els casos en què es desequilibra la regulació metabòlica de les quinases encarregades de fosforilar-la i 

desfosforilar-la.  
 

El primer problema de la formació dels agregats de Tau és que poden interferir en el transport axonal de senyals i 

provocar desequilibris citoplasmàtics que desemboquen en mort neuronal.  

 

El segon, és que la cèl·lula té molts problemes per a eliminar-los, ja que els mecanismes convencionals que 

aquesta presenta són lents o ineficaços en alguns casos. Una cèl·lula té 2 vies per a l’eliminació proteica: 

 

- UPS (via proteasoma-ubiqüitina): Com ja s’ha explicat aquesta és la principal i més ràpida. El proteasoma 

reconeix les cadenes de poliubiqüitines que marquen una determinada proteïna i la degrada. El problema és que, 

tot i ser altament eficaç a l’hora d’eliminar monòmers de Tau, el proteasoma és incapaç d’eliminar grans agregats 

proteics, ja que no poden accedir al lumen d’aquest.  

 

- Autofàgia (fig.3): Consisteix en degradar un orgànul a través d’englobar-lo en una vesícula d’autofàgia i fusionar-

lo amb un lisosoma. Per a fer-ho, la cèl·lula utilitza una proteïna anomenada p62 que s’uneix a la Ub i fa de pont 

per a què la vesícula englobi l’orgànul. Aquest procés, que a priori només s’utilitza en orgànuls, és necessari 

perquè la cèl·lula destrueixi de forma eficaç els agregats de Tau que es formen en el citoplasma.  

 

Figura 3: Esquema del procés d'autofàgia 
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Per tant, s’ha vist que la Ub torna a ser present en els agregats neurofibril·lars que causen la mort neuronal en les 

persones amb Alzheimer. La qüestió radica en quin és el paper que juga la ubiqüitina en aquests agregats i si en 

promou la formació o la dificulta, ja que d’una banda, és possible que estimuli l’agregació de Tau, però per l’altra 

és present en el mecanisme d’autofàgia que ajuda en l’eliminació. 
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Resum 

L’alumnat del S.XXI es troba en un marc social globalitzat tant a nivell cultural com econòmic i tecnològic. L’ús de 

la metodologia AICLE permet integrar l’anglès com a eina a partir de l’aprenentatge d’una altra matèria. S’exposa 

una proposta d’aplicació de l’AICLE en els mòduls de química del Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

(GESO). S’aprofundeix en els avantatges i inconvenients de la seva aplicació a partir de la marc teòric d’educació i 

la seva comparativa amb el context real de l’alumnat GESO. Es destaca la importància de la gamificació, la 

generació de material de suport i l’ús de les TIC a partir de propostes d’activitats i recursos online per tal de captar 

l’atenció de l’alumnat i enriquir l’ensenyament. Es destaca la reticència de l’alumnat davant l’aprenentatge de les 

ciències mitjançant l’ús de l’anglès i la controvèrsia que hi ha  per avaluar de manera integrada. 

Paraules clau: anglès, AICLE, GES, química, activitats, TIC, constructivisme, globalització. 
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Abstract 

 

21st century students are in a globalized social framework, both cultural and economic and technological. The use 

of CLIL methodology allows integrating English as a tool for learning another subject. It sets out a proposal for 

applying CLIL in chemistry modules of the Degree in Compulsory Secondary Education (GESO). It delves into 

advantages and disadvantages of its application from theoretical framework of education and it’s comparison with 

the real context of GESO students. It emphasizes the importance of gamification, the generation of support 

materials and the use of TIC activities and online resources proposals in order to capture the attention of students 

to enrich their learning. Students reluctance to learn science is emphasized through the use of English and the 

controversy that exists to perform an integrated evaluation 
 

Keywords: english, CLIL, GES, chemistry, activities, TIC, constructivism, globalization 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’alumnat del S.XXI es troba immers en un marc social globalitzat tant a nivell cultural com econòmic i tecnològic. 

Aquesta nova societat ha generat la necessitat d’ús de llengües vehiculars que permetin la ràpida comunicació 

entre la població mundial. I per altra banda també s’ha requerit de l’aparició de nova tecnologia per a permetre la 

ràpida comunicació i l’accés a grans depositaris d’informació on-line. Seguint aquestes premisses, l’ús de la 

metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) i de les TIC (Tecnologies de la 

'Informació i la Comunicació) en educació s’ha tornat pràcticament un requisit indispensable per a la formació dels 

nous membres de la societat. 

1.1  Per què l’anglès com a llengua AICLE? 

L’anglès és una de les llengües més parlades i estudiades arreu del món, per tant s’ha utilitzat com a idioma 

principal per emmagatzemar coneixement. Un alumnat que domini la llengua anglesa serà capaç de millorar la 

seva competitivitat professional i podrà accedir a coneixement internacional més fàcilment. Per altra banda alguns 

articles [1]
 
indaguen en  algunes diferències trobades a nivell cognitiu i de plasticitat cerebral en persones bilingües 

en comparació a les monolingües. Cal destacar també l’ús de l’anglès com a idioma predilecte per a comunicar en 

l’àmbit científic i per tant els avantatges que pot tenir la seva aplicació en les matèries d’aquest àmbit són 

innegables. 

 

2 LA METODOLOGIA AICLE o CLIL 
 

La metodologia AICLE consisteix en l’aprenentatge integrat de contingut i llengües estrangeres (en aquest cas, 

l’anglès). L’objectiu d’aquesta metodologia és l’ensenyament del contingut d’una matèria fent servir una llengua 

vehicular diferent de la llengua mare. Segons l’AICLE l’aprenentatge del contingut i la llengua ha de ser simultani 

[2] , és a dir la llengua no ha de ser un obstacle, sinó només una eina per treballar el contingut i les competències 

de la matèria. En aquesta metodologia l’aprenentatge tècnic de la llengua passa a un segon pla, sent la clau 

fonamental l’ús aplicat de la mateixa. Les llengües, al cap i a la fi, s’aprenen quan som infants, en el moment en 

què es genera una  necessitat de comunicació i d’aprenentatge envers l’entorn. Quan s’aplica l’AICLE les llengües 

mare  i estrangera  s’alternen en alguns moments de l’aprenentatge. Per a que els resultats siguin òptims, 

convindria aplicar la metodologia en més d’una matèria i durant totes les etapes d’escolarització, i no només de 

manera aïllada, per tant la temporització de l’AICLE és un factor important pel seu èxit. 

 

El/la docent que faci servir aquesta metodologia ha de tenir molt clar, què vol treballar amb els alumnes i com ho 

vol dur a terme. És necessari que conegui els conceptes previs i concepcions alternatives que l’alumnat pugui tenir 

sobre el contingut a treballar, així com del seu nivell d’anglès.  
 

No és necessari que l’alumnat tingui un nivell d’anglès determinat per a treballar amb la metodologia AICLE, però 

sí que és necessari que el/la professor/a el conegui per tal de preparar els materials i les classes en funció del seu 

grup. Tal i com succeeix en la docència en llengua mare, el docent adapta la matèria al grup i context del seu 

alumnat.  
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2.1  Les 4Cs de l’AICLE 

La metodologia AICLE es desglossa en 4 peces clau, anomenades les 4Cs [3]: 

 

● Contingut: comprèn no només aprendre anglès i un contingut sinó desenvolupar progressivament una 

sèrie de competències i habilitats que permetin a l’alumnat construir el seu coneixement. Aquest tipus de 

tractament de l’aprenentatge es fa sota un punt de vista constructivista en el que l’alumnat elaborarà el seu 

aprenentatge en base a petits reptes que s’aniran resolent a partir d’unes eines i materials treballats i 

proporcionats, i de la col·laboració entre iguals[4]. S’ha de tenir ben definit: què es vol ensenyar, què es 

vol que aprenguin els alumnes, quins són els objectius d’aprenentatge i quins resultats espero. 

 

● Comunicació: l’aprenentatge es duu a terme a partir de la interacció alumne-professor i alumne-alumne, 

que es farà en la llengua estrangera. L’aprenentatge de l’anglès es basarà en el seu ús comunicatiu i 

s’allunyarà una mica de la gramàtica o l’ortografia, que ja es treballaran a la matèria corresponent.  
 

● Cognició: l’objectiu de l’AICLE no és transferir coneixement d’un professor/a a l’alumnat, sinó fer que els 

alumnes pensin, raonin i construeixin nou coneixement a partir del reptes proposats. A l’hora de dividir allò 

que esperem de l’alumnat s’acostuma a fer servir la taxonomia de Bloom [5]: 

○ Nivell alt: pertany a allò que s’hauria d’aconseguir de manera més destacada per garantir un bon 

aprenentatge. Aquest nivell inclou que l’alumnat adquireixi competències per a: analitzar, avaluar i 

crear 

○ Nivell baix: correspon a allò que l’alumnat ha de treballar però que per si sol no garanteix un 

aprenentatge ni adquisició en profunditat de competències vinculades al tema. Inclou: 

memorització, comprensió i l’aplicació. 
 

● Cultura: l’alumnat aprendrà la llengua i això contribueix a la comprensió de les diferents cultures i a la 

tolerància en aquest món globalitzat. 
 

2.2  El material i l’AICLE 

Per a que l’alumnat pugui treballar el contingut de manera paral·lela a la llengua és imprescindible que el docent 

prepari un material de suport [6] (scaffolding). Encara que en AICLE la part comunicativa oral és la peça central en 

l’aprenentatge de la llengua, per a que la metodologia funcioni cal reforçar i guiar a l’alumnat també en altres parts 

com l’escriptura, la comprensió auditiva i la comprensió lectora. 

El material preparat ha de permetre aprendre el contingut a la vegada que es dóna suport a necessitats pròpies de 

la llengua, de manera que ambdós coneixements siguin simultanis. Es poden fer servir fitxes, gràfics, completar 

textos, etc. Un recurs habitual és l’ús de la gamificació i de les TIC.  

Mitjançant el joc, l’alumnat pot aprendre més fàcilment i de manera més motivadora. Fent ús de les TIC es pot 

potenciar aquesta idea i a més permet fer servir múltiples recursos per a treballar la llengua i/o els continguts i 

d’aquesta manera fer servir diferents maneres d’expressió (escrita, jocs, visual,...) per tal d’arribar a la major part 

d’alumnat possible. Més endavant es proposaran exemples d’activitats AICLE i TIC per a exemplificar aquesta 

part. 
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3 L’AICLE EN QUÍMICA AL GES 
 

3.1  El GES i la química 

El GES correspon a uns estudis d’ensenyaments bàsics de secundària obligatòria per adults destinats a obtenir 

una titulació de graduat/ada en GESO [7] (Graduat en Educació Secundària Obligatòria). Aquests estudis es 

poden cursar de manera presencial o semipresencial en centres o aules de formació de persones adultes o bé 

combinant-ho amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 

El currículum del GES s’estructura en matèries, anomenades mòduls, que s’organitzen per àmbits temàtics, alguns 

d’ells són optatius i d’altres obligatoris. La durada de l’ensenyament és de dos cursos acadèmics. L’alumnat que hi 

assisteix ha de tenir un mínim de 18 anys o bé poden accedir-hi amb 16 anys si compleixen uns requisits 

específics [8]. 

Entre els mòduls a impartir dins de l’àmbit cientificotecnològic en trobem tres vinculats amb la  química: 

● Obligatoris: física i química I i física i química II  

● Optatius: química i societat 

L’alumnat de GES és un perfil de l’alumnat que presenta una elevada diversitat. En un mateix grup classe pot 

haver persones que han cursat EGB (educació general bàsica), han realitzat un PFI (programes de formació i 

inserció), que procedeixen d’altres països i tenen estudis similars, que van abandonar l’ESO durant el primer o 

segon cicle (GES 1 o GES 2), etc. Per tant la diferència d’edats, cultures i nivell de coneixement, no només de la 

matèria sinó general pot suposar un handicap a l’hora d’impartir un mòdul. Per altra banda, també pot ser una 

experiència positiva on l’aprenentatge entre iguals pot arribar a ser molt enriquidor i profitós.  

Els continguts que es treballen es resumeixen en la taula 1: 

 

Taula 1. Resum dels continguts de química del currículum de GES 

Cal destacar també les instal·lacions de les que disposen els centres de formació d’adults. La majoria només 

tenen aules ordinàries amb projector de diapositives i aules d’informàtica, per tant no hi acostuma a haver un espai 

dedicat a laboratori per l’alumnat que cursa mòduls d’aquest àmbit. 
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En aquest context, ens trobem amb un perfil d’alumnat que requereix la titulació en GESO per tal de millorar les 

condicions laborals i/o continuar la seva formació posteriorment. En la societat actual l’anglès suposa una 

avantatge al currículum a l’hora de trobar feina, ja sigui a nivell nacional o internacional, per tant la metodologia 

AICLE pot suposar una bona eina per aquest alumnat.  

Avantatges d’aplicar l’AICLE en el GES: 

● Els grups d’alumnes acostumen a ser reduïts (15-20 alumnes) 

● La diversitat cultural a l’aula suposa una oportunitat per aprendre en una nova llengua i una nova cultura. 

● L’ambient promou la interacció social, la participació i la col·laboració. L’aprenentatge entre iguals (amb 

experiències tan diferents) és enriquidor. 

● El currículum és menys extens que a l’ESO. 

● L’alumnat acostuma a ser més manupalitiu; aquest fet pot ser bo per aplicar metodologies constructivistes. 

● Pel fet de no disposar de laboratoris, l’ús de les TIC és un recurs indispensable. 

Desavantatges d’aplicar l’AICLE en el GES: 

● La matrícula es troba oberta tot l’any, els grups no són fixes durant el curs. Hi ha noves incorporacions 

constantment i també baixes. Això pot dificultar els progressos del grup fent servir aquesta metodologia. 

● Els estudis només duren dos anys i hi ha alumnes que s’incorporen directament al GES 2 i d’altres que no 

tornen a incorporar-se al segon curs  malgrat haver aprovat el GES 1. 

● Existeix un perfil d’alumnat absentista que no realitza un seguiment continu de la docència. 

● Al ser alumnat adult hi ha resistència a aprendre en llengües estrangeres per la por de no obtenir el 

certificat en GESO. 

● El nivell d’anglès, redacció, comprensió, etc., serà molt diferent n un mateix grup. 

● La química és una assignatura que provoca respecte a l’alumnat degut a experiències anteriors. 

 

3.2  Per què ciències en anglès? 

Les matèries de ciències acostumen a ser les més escollides a l’hora d’impartir la metodologia AICLE en un centre 

educatiu. Per què són bona opció? alguns dels motius s’exposen a continuació: 

● Les ciències són universals: es treballen en totes les cultures i llengües i per tant el seu contingut és 

extrapolable arreu del món. 

● L’anglès és la llengua de les ciències: és la llengua usada per excel·lència per les principals publicacions 

científiques, xerrades, documentals, llibres de text,.. 

● La ciència promou la interacció social i l’elaboració de discursos orals i debats. 

● L’aprenentatge de les ciències potencia la construcció de nou coneixement a partir d’experimentació i 

abstracció, per tant l’ ús de la llengua servirà per a construir nou coneixement en base a reptes. 

● El vocabulari i text científic acostuma a ser senzill i fàcilment comparable entre llengües. 

● No és necessari el domini perfecte la llengua ja que tant llengua com ciències s’aprenen al mateix temps. 

● Es pot aplicar a qualsevol ensenyament, la fluïdesa serà més important que l’exactitud. 

● Els textos a confeccionar no acostumen a ser extensos ni d’alta complexitat gramatical. 
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● Es requereix l’ús de comprensió escrita interpretativa per analitzar enunciats científics. 

● Cal cercar, seleccionar i gestionar la informació en la llengua i consulta lingüística (diccionaris,...). 

● Es requereix comprensió auditiva i escrita en recursos escrits, audiovisuals, TIC,... 

● Es treballarà l’elaboració de textos argumentatius, descriptius, etc. (ex. informe de laboratori), seguint 

coherència, cohesió i adequació dels mateixos. 

● L’alumnat haurà de fer ús d’estratègies de correcció i revisió de textos. 

● Promouen l’aprenentatge de nou lèxic, semàntica i estratègies verbals així com l’elaboració de 

construccions gramaticals. 

● Permeten el desenvolupament creatiu de material en la llengua estrangera. 

 

 
4  RECURSOS I ESTRATÈGIES AICLE: 
 
4.1  Estratègies o propostes d’activitats: 
 
Algunes propostes d’activitats per a treballar amb l’alumnat a l’aula podrien ser: 
 

 

4.1.1 Dictats memorístics:  

 

On l’alumnat escoltarà el dictat d’un text i a partir d’unes cartes amb vocabulari i paraules clau hauran d’endreçar i 

recrear el text escoltat de memòria. 
 

 

4.1.2  Debats dirigits:  
 

Es proposen imatges, un tema de debat i diverses frases en targetes per tal de poder començar argumentacions, 

l’alumnat haurà d’elaborar uns arguments i conversar en petits grups i a nivell de grup classe. 
 

 

4.1.3  Fer servir models incomplets per elaborar escrits:  
 

Es pot realitzar qualsevol tipus de text amb l’alumnat. En ciències alguns dels més emprats són el text descriptiu, 

informes de laboratori,...  

 

Per a fer-ho alguns recursos de scaffolding són textos incomplets on l’alumnat pugui completar-ho amb la seva 

pròpia informació triant  la conjugació verbal adequada. 
 

 

4.1.4  Grups tècnics:  
 

És una tasca completa que promou la interacció social, la cerca d’informació, el treball col·laboratiu, etc. En 

aquesta activitat es divideix la classe en grups més petits. A cada membre del grup se li assigna un número i un 

tema a estudiar.  
 

L’alumnat amb el mateix número s’agruparà, llegirà el text proporcionat i contestarà unes preguntes, tot cercant 

informació i debatent.  
 

Una vegada completada l’activitat tornaran al seu grup original i allà hauran d’explicar les conclusions als seus 

companys (que a la vegada seran experts en altres temes), i tots junts completaran l’activitat. Per finalitzar es farà 

una posada en comú i s’arribarà a una conclusió global de tots els temes treballats. 

 

 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

153 

 

4.1.5 Vídeos guiats:  
 

Es poden projectar vídeos o contingut audiovisual i donar una guia a l’alumnat amb frases iniciades, vocabulari, 

etc. Es pot proposar als alumnes ordenar diferents frases que descriguin el contingut del vídeo, omplir textos amb 

paraules clau, relacionar imatges del vídeo amb el seu significat, etc. 

 

4.1.6 Crear un producte:   

La part més elevada de la taxonomia de Bloom diu que la part més complexa i completa de l’aprenentatge es dóna 

quan l’alumnat ha d’aplicar el coneixement après per a crear un producte. Alguns exemples de productes que es 

poden elaborar mitjançant petits projectes col·laboratius o individuals són: 

○ Role playing: entrevistes en vídeo, un noticiari, recrear un programa de tertúlies (talking show),... 

○ Elaborar una publicació: diari, revista científica, blog,... 

○ Crear un canal de youtube en anglès amb experiments científics, documental,... 

○ Crear un podcast 

○ Construir un pòster científic en anglès,etc. 

 

4.2  Eines TIC per a fer servir en AICLE: 
 
La metodologia AICLE i les TIC acostumen a utilitzar-se conjuntament. Les eines digitals, a la societat actual, cada 

cop tenen més pes i formen part del context directe de l’alumnat. Per a potenciar la inserció laboral de l’alumnat 

GESO, entre d’altres, s’ha de garantir que adquireixin una competència digital suficient com per a poder adaptar-

se a diferents situacions laborals.  

 

Per altra banda, el perfil de l’alumnat d’aquest ensenyament acostuma a ser divers i té un percentatge elevat 

d’abandonament escolar i absentisme.  

 

El joc i el treball manipulatiu i col·laboratiu pot suposar una bona estratègia per a captar l’atenció i proposar 

maneres diferents de presentar un contingut per a fer-lo més assimilable. Alguns exemples de recursos 

disponibles podrien ser: 

 

4.2.1 Elaboració d’un pòster científic, tríptic,...:  
 

Una eina online de fàcil ús per a construir un pòster científic és l’eina CANVA [9]. En aquesta pàgina web a partir 

de l’ús d’un compte gratuït l’alumnat tindrà al seu abast plantilles gratuïtes, imatges, ... i una sèrie d’eines que li 

permetran confeccionar presentacions, targetes, pòsters, cartells publicitaris, portades de revistes, currículums, 

diaris, collage de fotografies, etc.  

 

L’eina és intuïtiva i a més disposa d’aplicació tant per Android com per iOS per tant es pot aplicar en aules amb 

pocs recursos informàtics. 
 

4.2.2 Concursos:  
 

A internet hi ha diverses eines que propicien la gamificació. Una d’elles per exemple és la pàgina web Genially 

[10]. Aquesta web després del registre, permet dissenyar concursos per a fer servir entre companys/es. Alguns 

exemples serien: quiz, trivial, pasapalabra, monopoly, jocs de taula, ruleta, jocs de portes, etc.  A les imatges 1 i 2 

es pot observar una mostra del Trivial de Genially. 
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  Figura 1. Mostra del Panell Trivial de Genially       Figura 2. Resolució mostra del Trivial de Genially. 

 

4.2.3 Elaboració d’un memory digital:  
 

Es pot elaborar un memory virtual per aprendre, per exemple, vocabulari fent servir una pàgina web com Ginzy 

[11] que ens permet confeccionar el joc, compartir-lo i jugar-lo. A la figura 3 s’observa una mostra del joc. 

 

       

 

 

 

 

              Figura 3.  Exemple de Memory dels Elements en anglès 

 

4.2.4  Creació de núvols de paraules:  
 

Per a realitzar avaluacions inicials de manera visual i ràpida sobre els coneixements previs de l’alumnat pot ser útil 

la confecció ràpida d’un núvol de paraules sobre aquells conceptes que més coneixen de la unitat didàctica que 

s’iniciarà. Una eina que permet això és Mentimeter [12]. 

 

4.2.5 Concurs tipus test:  
 

L’eina més popular per a realitzar concursos online amb alumnes és el Kahoot [13]. El kahoot permet dissenyar 

una sèrie de preguntes i respostes amb temporització. L’alumnat a través d’un codi i un dispositiu mòbil podran 

participar, sent el vencedor del joc aquell que respongui més preguntes correctament en menys temps. És una 

bona eina per a fer repàs d’una unitat didàctica. 

 

4.2.6 Lletrejar fent servir la taula periòdica:  
 

Existeix una eina, Chemspeller [14], per lletrejar qualsevol paraula (podria ser vocabulari en anglès) fent servir 

símbols de química o de la taula periòdica. A la figura 4 es veu un exemple de l’eina: 

 

 

 

 

Figura 4. Exemple de paraula creada amb Chemspeller. 
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5 AVALUACIÓ 
 

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà a través d’instruments d’avaluació com ara rúbriques, exàmens, treballs 

orals, activitats, etc. El pes d’aquestes activitats serà definit pel docent. Un dels temes més controvertits sobre 

l’AICLE és com s’avalua l’anglès dins de l’assignatura en la qual es treballa. Una de les formes d’avaluar-lo seria la 

mateixa en què s’avalua la llengua mare, que de manera secundària és avaluada a través de les diferents 

propostes didàctiques que es realitzen a la matèria, ja sigui elaboració de textos, exposicions orals, construcció de 

raonament científic, etc.  

 

En definitiva en AICLE s’ha de valorar la fluïdesa i l’ús vehicular de la llengua com a instrument per a expressar el 

seu coneixement. La part d’anglès enfocada a l’aprenentatge formal de la mateixa: gramàtica, ortografia, etc. 

s’avaluarà més detalladament a la pròpia assignatura dedicada a aquesta llengua. 

 
6 CONCLUSIONS 
 
● L’anglès és l’idioma de les ciències i pertany a la societat globalitzada actual. 

 

● La química és una matèria útil per aplicar la metodologia AICLE . 
 

● El tipus d’ensenyament (GES, FP, ESO, primària, etc.) o nivell d’anglès és indiferent. 

 

● El GES és un ensenyament divers i de curta durada que presenta una sèrie d’avantatges i desavantatges a 

l’hora d’aplicar la metodologia AICLE. 

 

● L’alumnat adult acostuma a presentar més neguit davant de l’aprenentatge a través d’una llengua estrangera 

per la por de no aconseguir el certificat dels estudis. 

 

● L’ús d’activitats TIC, cooperatives, constructivistes, gamificació,... promouen l’aprenentatge i motivació de 

l’alumnat i l’aprenentatge significatiu. 
 

● L’avaluació de la llengua és la major dificultat que presenta per al professorat i genera debat. 

 

● L’avaluació hauria de ser adaptada al perfil de l’alumnat i hauria d’estar integrada amb l’avaluació de la resta 

de la matèria. 

 

● Per a què la metodologia AICLE suposi un aprenentatge més significatiu per l’alumnat hauria de formar part 

d’un projecte lingüístic del centre que comprengués diverses matèries i fos aplicat a totes a les etapes 

d’escolarització. 
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CATÀLISI DE LA LACTASA PELS IONS DE MAGNESI 

Iker Benavides Puy1, Maria Sàez Palma1, Jana Bagan Costa1 

1Universitat de Barcelona – Facultat de biologia 

Iker.benavides.puy@gmail.com , masapa712000@gmail.com , janabagan@gmail.com 

Resum 

La lactasa és l’enzim que hidrolitza la lactosa en els seus monòmers. Estudiant la seva estructura, es va observar 

la presència d’ions com el Mg
+2

 al seu centre actiu. Així doncs, podria ser que aquests estiguessin involucrats en la 

catàlisi d’aquesta reacció enzimàtica.
 
A partir d’aquesta hipòtesi, es van plantejar una sèrie d’experiments per 

observar exactament el seu efecte en la velocitat de la reacció. Per tal de saber-ho vam mesurar la absorbància de 

la glucosa de diferents mostres a les quals se li afegien ions de Mg
2+

 o bé EDTA (calador de cations divalents que 

podria actuar doncs com a inhibidor de la reacció) a diferents concentracions i a diferents temps. 

Paraules clau: Lactasa,  cations Mg
2+

, catàlisi, espectrofotometria, EDTA. 

 

 

CATALYSIS OF LACTASE BY MAGNESIUM IONS  

Iker Benavides Puy1, Maria Sàez Palma1, Jana Bagan Costa1 

1University of Barcelona – Faculty of biology 

Iker.benavides.puy@gmail.com , masapa712000@gmail.com , janabagan@gmail.com 

Abstract 

Lactase is the enzyme responsible for lactose’s hydrolysis into its monomers. Studying its structure, the presence 

of magnesium ions in its active site was observed. Thus, those could be involved in the catalysis of this enzymatic 

reaction. From this hypothesis, a series of experiments were planned in order to observe which were its effects on 

the rate of the reaction. To do so, we measured the absorbance of glucose in different samples, in which 

magnesium ions or EDTA (a chelating agent which could act as an inhibitor of this reaction) were added at different 

concentration and timing. 

Key words: Lactase, Mg
2+

 cations, catalysis, spectrophotometry, EDTA. 
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1 INTRODUCCIÓ 

La lactasa (β-galactosidasa) és l’enzim hidrolític responsable del trencament de l’enllaç O-glicosídic de la lactosa 

obtenint els seus monòmers: glucosa i galactosa. Les condicions en què s’assoleix una activitat òptima són a un 

pH al voltant de 6 i a 37ºC aproximadament.  

1.1 Estructura de la lactasa 

La lactasa humana és un enzim de membrana que trobem a les vellositats intestinals i que és no soluble. Per als 

nostres experiments hem utilitzat un homòleg seu de Escherichia Coli, la β-galactosidasa (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

La β-galactosidasa és un homotetràmer. Això significa que consta de quatre subunitats idèntiques entre elles. 

Aquest enzim requereix de ions sodi o potassi (monovalents) i magnesi o manganès (divalents) per tenir una 

activitat màxima. Aquests ions són importants tant per les interaccions com per la reactivitat però no són 

imprescindibles ja que sense ells encara hi ha una mica d’activitat residual. 

Els ions sodi afecten a la estabilitat dels estats de transició i de l’intermediari covalent. Això ho fa un punt important 

del centre actiu. Els ions magnesi poden tenir dues funcions, afecten directament a la activitat o tenen una 

importància estructural. Com més a prop del centre actiu es trobin, tindran més influència en l’activitat de l’enzim 

modulant-ne els seus components. Els ions sodi es poden substituir pels de potassi i els de magnesi, per ions 

manganès. 

A l’estructura de la β-galactosidasa hi trobem ions sodi (figura 2) i magnesi (figura 3). A partir d’aquí, vam decidir 

observar la influència d’algun d’aquests dos ions, que són els que trobem a la molècula, en la seva activitat. Per al 

nostre treball vam decidir treballar amb els ions magnesi observant la seva influencia al disminuir o augmentar la 

concentració d’aquests ions.   

  

  

 

 

 

 

 Figura 2: Ions Mg
2+

 de la β-galactosidasa Figura 3: Ions Na
+
 de la β-galactosidasa 

Figura 1: Subunitats de la β-galactosidasa 
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2 MATERIAL I MÈTODES 

 

Per poder fer els experiments principals, primer, vam haver de determinar la concentració de lactosa que havíem 

d’utilitzar. Primer vam marcar un temps fix i vam preparar diferents concentracions del lactosa i vam llegir la seva 

absorbància. A partir d’aquesta concentració vam mirar com evolucionava en el temps per tal de saber a quin 

temps obteníem millors resultats. A partir dels resultats d’aquests experiments vam poder fer els altres. 

 Experiment 1: Vam mantenir constants les concentracions de lactosa, lactasa, Mg
2+

 i EDTA i vam mirar 

com evolucionava la seva absorbància al llarg del temps. 

 Experiment 2: Vam preparar diferents concentracions de Mg i EDTA i vam llegir la seva absorbància als 15 

minuts  

Vam utilitzar la tècnica de la espectrofotometria, ja que ens permet llegir l’absorbància de la glucosa a un temps 

determinat. Això, ens permet calcular la concentració de glucosa a aquest temps i, així, podem veure de forma 

indirecta l’activitat de la lactasa: com més concentració de glucosa, més lactosa s’haurà hidrolitzat i, per tant, major 

activitat de l’enzim. Cal dir que, per tal  que la glucosa pugui ser detectada amb aquesta tècnica, s’ha d’utilitzar un 

reactiu de glucosa que transforma la glucosa en NADPH, que sí que és llegible per l’espectrofotòmetre.  

3 DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

En aquest gràfic (figura 4) podem observar les diferents absorbàncies al llarg del temps de mostres de EDTA, 

Mg
2+

, EDTA +Mg
2+

 i només pastilla. La nostra hipòtesi era que el Mg
2+

 catalitzava la reacció, per tant, els resultats 

que esperàvem obtenir eren que la mostra amb més Mg
2+

 assolis la concentració final de glucosa més ràpid, 

mentre que la de EDTA assoliria aquesta concentració final més lent degut al seu efecte calador. Els resultats que 

esperàvem obtenir de la mostra de EDTA + Mg
2+

 eren els mateixos que amb el control de només pastilla, ja que 

vam afegir la mateixa quantitat de EDTA i de Mg
2+

 i, per tant, esperàvem que els efectes d’un contrarestessin els 

de l’altre.  

 

Figura 4: En aquest gràfic podem observar les diferents absorbàncies al llarg del temps de mostres de 

EDTA, Mg2+, EDTA  +Mg2+ i nomes pastilla. 
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Com es pot observar, els resultats que vam obtenir no són concloents, ja que hi ha valors de la mostra de EDTA 

que són més alts que la resta de mostres en un mateix temps. Aquest error l’atribuïm a una falta de rèpliques de 

l’experiment.  

 

En les figures 5 i 6 podem observar que quan s’augmenta la concentració de Mg
2+

 hi ha una tendència a 

augmentar també l’absorbància de glucosa i, per tant, l’activitat de la lactasa augmenta. Així doncs sembla ser 

que, efectivament, el Mg
2+

 estaria involucrat en la catàlisi de la lactasa. Tot i així, s’haurien de fer més rèpliques 

per acabar de determinar aquest efecte catalític. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests gràfics (figures 7 i 8) podem observar com en augmentar la concentració de EDTA hi ha una tendència 

a disminuir l’absorbància de glucosa de la mostra i, per tant, a disminuir l’activitat de la lactasa. Això corrobora els 

resultats anteriors ja que en augmentar la concentració de EDTA estem disminuint la de Mg
2+

, i per tant, podem 

veure com la falta de Mg
2+

 fa baixar l’activitat de la lactasa. 

 

 

Figura 5: variació de l’absorbància de 

glucosa en relació a la [Mg
+2

] 

Figura 6: Variació de l’absorbància de glucosa en 

relació a concentracions més baixes de Mg
2+

.  

Figura 7: variació de l’absorbància de 

glucosa en relació a la [EDTA]. 

Figura 8: variació de l’absorbància de glucosa en 

relació a concentracions mes baixes de EDTA. 
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4 CONCLUSIONS 

En base a aquests resultats podem concloure que, en augmentar la concentració dels ions magnesi, 

l’activitat enzimàtica de la β-galactosidasa augmenta fins a arribar al seu màxim. En afegir EDTA i 

eliminar els ions, l’activitat de l’enzim es redueix. Tot i els nostres resultats, seria important tenir 

rèpliques de l’experiment per estar segurs que els resultats obtinguts són fruit d’aquesta catàlisi i no pas 

de l’atzar.  

Per a comparar l’efecte del magnesi podria ser interessant de cara a futurs experiments plantejar la 

diferència amb el manganès, ja que aquest ió no el trobem a l’estructura i potser té efectes diferents. 

També podríem veure com varia l’activitat de l’enzim si el que observéssim fos la influència de ions 

monovalents, sodi o potassi, en comptes de divalents. 
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LA TAULA PERIÒDICA AL SEGON PIS DE L’INSTITUT 

Rosa M. Melià Avià 

INS Infanta Isabel d’Aragó 

apFQc Associació de Professors de Física i Química de Catalunya 

rmelia@xtec.cat 

Resum 

La Taula Periòdica dels Elements Químics s’ha convertit en una eina indispensable per a l’ensenyament de la 

Química, “és una eina única, que permet als científics predir l'aparença i les propietats de la matèria a la Terra i a 

la resta de l'Univers”. Presentem l’origen i desenvolupament de l’exhibició sobre la taula peridòtica en el INS 

Infanta Isabel d’Aragó amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de la Taula Periòdica (AITP).  Aquesta 

exposició inclou taules curioses i elements més acadèmics i té com objectiu engrescar l’alumnat a conèixer més a 

fons la taula periòdica i  fomentar la col·laboració entre els alumnes més gran i els més joves a través de guiatges i 

de l’ajut que el primers puguin proporcionar als segons. 

 

Paraules clau: taula periòdica, divulgació, propietats, col·laboració entre estudiants 

 
 

THE PERIODIC TABLE ON THE SECOND FLOOR OF THE INSTITUTE 

Rosa M. Melià Avià 

INS Infanta Isabel d’Aragó 

apFQc Associació de Professors de Física i Química de Catalunya 

rmelia@xtec.cat 

Summary 

The Periodic Table of Chemical Elements has become an indispensable tool in the teaching of Chemistry, "it is a 

unique tool, which allows scientists to predict the appearance and properties of matter on Earth and in the rest of 

'Universe'. We propose an exhibition around the Periodic Table from its origin, through the development, to the 

more recent proposals, in the INS Infanta Isabel d’Aragó to celebrate the International Year of the Periodic Table 

(AITP). This exhibition includes curious tables and more academic elements, aiming to encourage students to get 

to know the periodic table more thoroughly and to encourage collaboration between older and younger students 

through guidance from the former who can provide help to the young students. 

 

Keywords: periodic table, outreach, properties, student collaboration 
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1  INTRODUCCIÓ 

La Taula Periòdica dels Elements Químics va representar un gran avenç científic i es va erigir en una eina 

indispensable per a l’ensenyament de la Química, però també per a la resta de ciències i branques dels 

coneixement donat que, en un espai reduït, era capaç de presentar una gran quantitat d’informació sobre els 

elements. Com proclama l’Assemblea General de les Nacions Unides, la Taula Periòdica “és una eina única, que 

permet als científics predir l'aparença i les propietats de la matèria a la Terra i a la resta de l'Univers” [1] 1869 és 

considerat com l'any del descobriment del Sistema periòdic amb Dmitri Mendeleiev com a descobridor. Per aquest 

motiu, i en motiu del 150é aniversari del fet, l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) ha proclamat el 

2019 Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics (IYPT 2019) 

L’AIPT 2019 és una oportunitat per reflexionar sobre molts aspectes de la taula periòdica, incloent-hi la seva 

història, el paper de la dona en la recerca, les tendències i perspectives globals de la ciència per al 

desenvolupament sostenible i els impactes socials i econòmics d’aquest camp. 

Així doncs, amb motiu d’aquesta celebració, a tot el món i també al nostre territori s’ha proposat una gran diversitat 

d’activitats, algunes d’elles per al públic en general i d’altres adreçades específicament als estudiants. El paper 

dels centres docents ha estat bàsic per donar a conèixer la importància i l’interès d’aquest fet ja que, a través de 

les activitats realitzades pels alumnes, la informació ha arribat a les famílies i al barri. 

Tot i això, és ben conegut al món de l’ensenyament secundari que la capacitat de realització d’activitats situades 

més o menys fora del març lectiu i del propi currículum es veu limitada a causa de l’elevat nombre de matèries 

cursades pels estudiants. Per aquest motiu, els centres han de treure partit de jornades educatives, com ara Sant 

Jordi, per donar visibilitat i ressaltar aquestes iniciatives. 

2  UNA MICA D’HISTÒRIA 

La proposta que hem portat a les aules de 2n i 3r d’ESO inclou la possibilitat de realitzar algunes de les 

experiències de laboratori a casa en lloc de fer-ho al centre. D’aquesta manera, s’amplia el conjunt d’activitats 

pràctiques que l’alumnat veu durant aquests dos cursos de secundària. 

A mitjan segle XIX a bona part d’Europa, Gran Bretanya i Estats Units, el progrés mirava cap a la ciència i la 

tecnologia. La industria i els interessos econòmics, no sempre agermanats amb l’interès per la llibertat, els que 

ajudaven a impulsar la ciència, el comerç i la llibertat humana. 

En aquest context, Dmitri Mendeleiev a la Sibèria russa i Julius Lothar Meyer a Alemanya, encaminaven les seves 

vides cap a l’ensenyament de la Química, proporcionant als seus alumnes llibres escrits per els mateixos que ja 

contenien les primeres versions de la Taula Periòdica. 

De sistemes per ordenar els elements van sorgir diversos durant la dècada de 1860. Els científics van trobar 

fàcilment relacions entre diversos elements sempre treballant a partir dels pesos atòmics, però no va ser fins 

després de la primera gran conferència internacional de química, celebrada a Karlsruhe el 1860, amb assistència 

tant de Meyer com de Mendeleiev, que els químics van estandarditzar aquests pesos atòmics. 
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Meyer i Mendeleiev van rebre conjuntament la medalla Davy de la Royal Society el 1882 i fins i tot els llibres de 

text de química esmentaven a Meyer i a Mendeleiev com a creadors del sistema periòdic [2]   

3  LA CELEBRACIÓ DE L’AITP 
 

En el marc de les activitats proposades per celebrar l’AITP des del Seminari de Física i Química del nostre centre, 

s’ha proposat incloure, juntament amb altres activitats com les Entrevistes a Científics [3] i les Petites recerques, 

un concurs sota el nom de “El meu element preferit”. En aquest concurs, els estudiants presenten un pòster en 

format DIN A3 sobre l’element de la taula periòdica escollit. L’objectiu és ajudar als nostres alumnes a valorar la 

importància de la informació que conté la taula periòdica, ja sigui ordenada des del punt de vista dels elements 

com de les substàncies  elementals [4] 

 

A part del seguiment de les diverses activitats proposades per la Societat Catalana de Química (SCQ) i la proposta 

de l’assistència a conferencies i exposicions, el centre ha organitzat una modesta exposició al segon pis de la 

taula periòdica per encuriosir als alumnes més joves i per treballar-la amb els alumnes dels darrer cursos d’ 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de Batxillerat. 

3  UNA SENZILLA EXPOSICIÓ SOBRE LA TAULA PERIÒDICA 
 

Des de l’Any Internacional de la Química venim cercant on poder col·locar diverses exhibicions que organitzacions 

que promouen la divulgació científica ofereixen als instituts. Aquestes exposicions permeten treballar la ciència 

des del punt de vista interdisciplinari i contextualitzar-la, ampliant els coneixements dels nostres alumnes. 

Tot i això, el nostre centre presenta una dificultat clara alhora d’acollir aquestes propostes ja que la seva mida i 

distribució no presenta espais prou amplis com per col·locar els diversos panels. Finalment el Seminari de Física i 

Química ha considerat oportú dedicar el passadís del segon pis a “sala d’exposicions”. 

 

La intenció és produir una exposició anual en format DIN A3. Aquestes exposicions s’orienten en l’entorn de la 

Física i de la Química i, es volen tenir en compte altres propostes de seminaris de l’àmbit de les ciències de la 

naturalesa. La intenció original és que les exhibicions les desenvolupi el propi professorat de física i química però 

no es descarta la possibilitat de que el propi alumnat presenti i exhibeixi la seva pròpia proposta,  sempre sota 

supervisió d’algun membre del claustre.  
 

Què hem considerat que han de ser els objectius principals de la nostre proposta? Interessar i encuriosir a tota la 

comunitat educativa i sobretot a tot l’alumnat amb la finalitat de acostar aquesta eina a tothom. 

L’exhibició sobre la taula periòdica que hem desenvolupat inclou: 

 Alguns elements curiosos 

Taules periòdiques curioses en quan a forma i contingut i taules periòdiques en diverses llengües. 

 Alguns elements divertits 

Taules periòdiques divertides com les taules còmiques o relacionades amb altres activitats del coneixement. 

Considerem que aquests dos blocs són els primers que captaran l’atenció del nostre alumnat que, a partir d’aquí 

es mostrarà interessat sobre la resta de l’exposició. 
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 Informació  sobre el món de la ciència adreçada al públic en general 

Com pot ser una línia temporal sobre el descobriment dels diversos elements, els nom dels elements i el seu 

origen, els elements en perill, etc. 

 Informació sobre la taula periòdica adreçada a alumnes de ciències 

I sobre tot als alumnes de química de batxillerat ja que inclouríem l’estudi d’algunes de les propietats periòdiques i 

l’estudi dels diversos grups de la taula periòdica. 

5 QUINES PROPIETATS PERIÒDIQUES S’ESTUDIEN ALS INSTITUTS? 

La taula periòdica organitza els elements segons les seves propietats periòdiques, tant físiques com químiques, 

mostrant les tendències a créixer o decréixer al llarg de períodes i grups per cadascuna de les propietats 

estudiades. Aquestes tendències es poden explicar i comprendre analitzant les configuracions electròniques dels 

elements. Els elements poden guanyar o perdre electrons de valència per aconseguir una formació estable amb 

capes plenes (regla del octet) o capes i subcapes semiplenes.  

 

Estudiem, a través de la taula periòdica, la periodicitat de propietats com els radis atòmics i iònics, l’energia de 

ionització, l’afinitat electrònica i l’electronegativitat. 

 

Ens centrem en propietats com la necessitat de guanyar electrons, d’un en un, analitzant l’atracció que 

experimenten els electrons de la closca més externa provocada pel nucli i com aquesta atracció varia en funció del 

nombre atòmic i del nivell quàntic que ocupen aquests electrons.[5]. També estudiem la pèrdua dels mateixos, que 

dóna lloc a l’efecte contrari. Treballem, doncs, l’afinitat electrònica i l’energia d’ionització conjuntament amb 

l’electronegativitat; i a partir d’aquestes propietats la relació entre el radi atòmic i el radi iònic. 
 

Una gran part de l’exhibició esta basada en les infografies que es poden trobar en “Compound Interest”, un lloc 

web que té com a objectiu fer una ullada més detallada dels compostos químics relacionats amb diversos àmbits i 

amb el dia a dia, explicant-los amb infografies atractives i fàcils d’entendre. El lloc web va guanyar el premi de la 

“Association of British Science Writers’ Dr Katharine Giles Science blog” en el 2018 i es dirigit per Andy Brunning 

que modestament es presenta com educador en química [6] 

 

La majoria del gran públic no llegeix documents de química perquè els considera inintel·ligibles i sense massa 

l’interès, i el mateix passa amb els estudiants més joves. Un gràfic atractiu pot cridar l’atenció i transmetre una part 

de la informació de manera concisa, fàcil de entendre i exacta encara que no presenti tota la informació completa. 

Això és el que ens ofereixen les infografies de Andy Brunning. 

6 QUIN ÚS EN FEM? COM PROMOVEM L’EXHIBICIÓ? 
 

S’ha decidit treballar l’exhibició a tres nivells, tenint en compte els interessos dels alumnes de 4t d’ESO i de 

batxillerat científic, fomentant la participació més activa dels alumnes de batxillerat i dels de 3r d’ESO, i tenint en 

compte que són aquest últims els que passaran a ser els futur alumnes de química al batxillerat. Aquestes tres 

propostes les poden resumin de la següent forma: 

 1a proposta dirigida als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat científic; la realitzarà el professorat 
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 2a proposta dirigida als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO; pels alumnes de batxillerat científic 

 3a proposta en forma de visita guiada feta pels alumnes de 3r d’ESO i dirigida a la resta d’alumnes de 

batxillerat i als alumnes que no han participat en les primeres 

Cadascuna de les propostes inclourà un breu qüestionari que l’alumne haurà de respondre.  
 

Preguntes adreçades a alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat Científic 

 

1. Quants elements s’havien descobert quan Mendeleiev va crear la seva Taula Periòdica? 

2. Quins són els 14 elements més antics? Per què? 

3. Quins són els elements alquímics? 

4. Quina és l’evolució del radi atòmic dins la TP? I la del radi iònic? Relaciona’ls i justifica-ho 

5. Quins són els elements que tenen un nom bàsicament diferents en les diverses llengües europees? 

Analitzant les infografies dels diversos grups...... 

6. Metalls alcalins: explica la seva reactivitat. 

7. Halògens: què els classifica com no metalls? 

8. Metalls de transició: escull un metall de transició que t’interessi i descriu-lo 

9. Oxigen: què representa en el món del compostos químics? 

10. Carboni: per què es conegut com l’element de la vida? El carboni és bàsicament un element de la química 

orgànica? 

Finalment: On és l’hidrogen? 

 

El qüestionari adreçat als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat científic ha de ser simple i breu ja que té com a únic 

objectiu despertar l’interès i fomentar la participació dels estudiants en la segona proposta. Tot i això no deixarem 

sols als nostres alumnes i els proporcionarem una curta guia orientativa perquè proposin les seves pròpies 

qüestions. 
 

Propostes pels alumnes més joves 
 

 Buscar algun element en funció de l’any de descobriment, del país, etc 

 Descriure un element usant una altre llengua 

 Analitzar l’associació d’un element amb alguna curiositat 

 Cercar en les infografies l’ús quotidià d’algun element 

 Cercar en les infografies un elements que tingui aplicacions més actuals 

 

7 CONCLUSIÓ 

L’equip de professors es mostra satisfet de l’interès que ha despertat en l’alumnat en general la iniciativa a partir 

de recollir els comentaris rebuts i la curiositat expressada per alguns dels pòsters. Però només han anat més enllà 

d’aquesta primera curiositat els alumnes que actualment cursen química a batxillerat i els alumnes als quals el seu 

professor a proposat realitzar una activitat concreta.  
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Considerem interessant explorar més a fons la tercera proposta: “Un visita, guiada pels alumnes de 3r d’ESO, i 

dirigida a la resta d’alumnes de batxillerat (no científic) i als alumnes que no han participat en les primeres”, de 

manera que siguin els propis estudiants els que mostrin la bellesa de la Taula Periòdica als seus companys. 

 

Finalment, tot i el poc temps disponible, és de remarcar l’interès mostrat per alguns pares durant les jornades de 

portes obertes del centre en l’exposició. 

 

Tot això ens encoratja a mantenir l’exposició una temporada més i a plantejar la possibilitat  de passar aquestes 

propostes a un lloc més accessible per al públic en general. 
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PLEGAMENTS ANÒMALS DE PROTEÏNES: LA NATURALESA DE L’ENLLAÇ 

PEPTÍDIC 

Nil Salvat Rovira 

Estudiant de Bioquímica a la Universitat de Barcelona 

nilsalvat@gmail.com 

Resum 

Durant l’etapa de síntesi proteica, les cadenes polipeptídiques adquireixen el que es coneix com una estructura 

terciària, que determinarà en gran part la funcionalitat de la proteïna. Per poder assolir la funció per la qual està 

dissenyada, els enllaços peptídics de la proteïna han d’estar disposats en una orientació determinada, que es pot 

calcular mitjançant dos angles: phi (φ) i psi (ψ). L’enllaç peptídic (format per carboni, oxigen i nitrogen), l’estructura 

terciària i les diferents modificacions post-traduccionals doncs, determinaran el plegament normal o anòmal d’una 

proteïna. Això es de vital importància, doncs una proteïna no funcional pot formar agregats proteics perjudicials per 

la cèl·lula i desenvolupar patologies com la malaltia de Huntington. 

 

Paraules clau: enllaç peptídic, phi, psi, estructura terciària, plegament anòmal, malaltia de Huntington 

 

 

PROTEIN MISFOLDING: THE PEPTIDE BOND 

Nil Salvat Rovira1 

1Biochemistry student at the University of Barcelona 
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Resum 

During the protein synthesis stage, polypeptide chains acquire what is known as a tertiary structure, which largely 

determines the functionality of the protein. In order to achieve the function for which it is designed, the peptide 

bonds of the protein must be arranged in a certain orientation, which can be calculated using two angles: phi (φ) 

and psi (ψ). Peptide binding (consisting of carbon, oxygen and nitrogen), the tertiary structure, and the various 

post-translational modifications determine the abnormal or abnormal folding of a protein. This is vitally important 

because a non-functional protein can form protein aggregates that are detrimental to the cell and develop 

pathologies such as Huntington's disease. 

 

Key words: peptide bond, phi, psi, tertiary structure, misfolding, Huntington’s disease 
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1 UN GRAN MON: LES PROTEÏNES 

Des de fa una eternitat, ens han ensenyat que hi ha quatre grans grups de macromolècules que són 

indispensables per a la vida. Aquests corresponen als polisacàrids, els lípids, els àcids nucleics i les proteïnes. 

Tots els éssers vius necessiten aquests quatre tipus per poder sobreviure.  

 

Els polisacàrids (o glúcids) poden tenir moltes funcions diferents, encara que la més coneguda sigui la d'obtenció 

d'energia.  

 

Els lípids acostumen a ser el component majoritari de les membranes cel·lulars i dels orgànuls, encara que també 

poden utilitzar-se com a font d'energia, entre altres funcions.  

 

Els àcids nucleics tenen la funció de codificar tota la informació d'un organisme, i són el precedent a les proteïnes 

mitjançant el procés de síntesi proteica.  

 

Tot i aquesta gran varietat de funcions, les proteïnes són el grup més present i variat de tots, ja sigui parlant en 

termes d'estructura com en termes de funcionalitats.  

 

Aquesta gran versatilitat les ha fet ser un gran objecte d'estudi al llarg de la història, i avui en dia encara en queden 

molts aspectes per determinar. En aquest article, però, només ens centrarem en un petit detall de la seva 

estructura: l'enllaç peptídic. 

1.1 L’estructura proteica: els aminoàcids 

Com tots els grups de macromolècules, les proteïnes estan formades principalment per monòmers. En el cas de 

l’esquelet proteic, aquests monòmers són els aminoàcids.  

 

Un aminoàcid, segons Kauslendra Tripathi [1], és “una molècula que conté un grup amino (NH2), un grup d’àcid 

carboxílic (R-C=O-OH) i una cadena lateral (normalment anomenada R) que varia entre els diferents aminoàcids”. 

Amb aquesta definició es poden descriure una immensitat de molècules, però el fet que acota una mica més la 

seva presència en els nostres organismes és que els aminoàcids que utilitzem són α-aminoàcids, és a dir, tenen el 

grup àcid adjacent al carboni anomèric central.  
 

Un altre fet limitant per la utilització d’aminoàcids és la seva isomeria òptica, una propietat relacionada amb la seva 

estructura química i la desviació d’un feix de llum polaritzada, que limita la nostra utilització als L-aminoàcids. Així i 

tot, alguns D-aminoàcids poden ser importants pel nostre organisme com la D-serina, que actua com a 

neuromodulador.  

 

A totes aquestes limitacions n’hi afegirem una última determinada empíricament: els aminoàcids que utilitzem 

realment. Encara que moltes molècules passin el filtre de tenir el grup àcid en posició α i tenir isomeria òptica L, 

continua havent-hi massa molècules disponibles.  

 

Dels vint-i-dos aminoàcids definits com a estàndards, vint-i-un d’aquests es poden trobar en eucariotes (vegeu la 

Figura 1) i, d’aquests, vint poden ser sintetitzats, però no per tots els organismes vius, a partir del codi genètic 

universal . 
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Figura 1: Classificació dels aminoàcids presents en eucariotes segons la seva cadena lateral (Dan Cojocari, 

Department of Medical Biophysics, University of Toronto, 2010) 
 

1.2 L’estructura proteica: l’enllaç peptídic 

 

Un cop observada la naturalesa dels monòmers constituents de les proteïnes, el següent pas és estudiar-ne la 

connectivitat. L’enllaç que connecta els diferents aminoàcids entre si per conformar l’estructura primària de les 

proteïnes involucra els dos grups funcionals presents a tots els aminoàcids: el grup àcid (COOH) i el grup amino 

(NH2).  
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El producte d’aquesta reacció de condensació és un enllaç amida i l’alliberament d’una molècula d’aigua, que 

biològicament té lloc als ribosomes. La seva degradació comporta l’acció de proteases, que trenquen l’enllaç 

afegint una molècula d’aigua (Figura 2). 

 

Figura 2: Formació de l’enllaç peptídic entre dos aminoàcids ionitzats. 

 

Observant, doncs, l’estructura atòmica de l’enllaç, veiem que aquest està format per diversos àtoms de diferents 

elements: el carboni, l’oxigen i el nitrogen. Amb motiu de la commemoració de l’Any Internacional de la Taula 

Periòdica durant la presentació d’aquest article, fem una petita descripció dels dos primers per veure’n les 

principals característiques i funcionalitats.  

1.3 L’enllaç peptídic: el carboni 

El carboni és, segurament, l’element més important i essencial si parlem en termes biològics. Constitueix un 

esquelet per a totes les estructures vives, ja que permet una gran versatilitat d’estructures. Això es deu a la seva 

estructura atòmica i la seva organització dels seus electrons, que li permeten tenir fins a quatre enllaços 

covalents organitzats en l’espai. Un exemple d’aquesta varietat la podem trobar en les formes pures del carboni, 

conegudes com les seves formes al·lotròpiques (Figura 3). Del grafit al diamant, passant pel grafè, veiem materials 

amb propietats físiques i químiques molt diferents tot i estar formats per àtoms d’un únic element. Això és, com 

s’ha comentat anteriorment, gràcies a la seva organització en l’espai i la seva interconnectivitat. 

 

Figura 3: Diferències de la connectivitat segons la forma al·lotròpica. A l’esquerra, diamant, a la dreta, grafit. 
 

Si estudiem el carboni en el camp de l’enllaç peptídic, podem estudiar la seva detecció mitjançant carboni 14. Com 

en la majoria d’elements de la taula periòdica, el carboni té diversos isòtops, els més presents són el carboni-12,  
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carboni-13 i carboni-14. Aquest últim té propietats de radioactivitat, que permet detectar-ne la presència i quantitat 

en una mostra. Gràcies a aquesta detecció, podem dissenyar diferents experiments per datar una mostra o 

detectar la presència de proteïnes marcades radioactivament [2].  

1.4 L’enllaç peptídic: l’oxigen 

L’oxigen és, juntament amb el carboni, l’hidrogen i el nitrogen, un dels elements més presents en els éssers vius. 

No només pel fet de participar en tots els grups de macromolècules, sinó també per ser l’àtom central de la 

molècula d’aigua, una substància que pot arribar a constituir el 95% del pes d’un animal. L’altre fet que el fan un 

gran element per interactuar amb les diferents molècules d’un organisme és la seva gran polaritat electrònica. La 

seva alta afinitat per captar electrons o electronegativitat li permet carregar-se negativament per poder realitzar 

interaccions iòniques amb altres molècules amb càrrega positiva. 

 

De la mateixa manera que amb el carboni, si ens centrem en l’estudi que implica l’enllaç peptídic, observem que 

l’oxigen està present en el grup funcional de l’àcid carboxílic. Tot i això, hi ha alguns aminoàcids com l’àcid 

aspàrtic (Asp, D) o l’àcid glutàmic (Glu, E), que tenen un grup àcid carboxílic a la seva cadena lateral i, per tant, 

també poden realitzar enllaços peptídics amb aquest grup. Aquests enllaços reben el nom d’enllaços 

isopeptídics, i també es poden formar amb els aminoàcids amb grups amino a la cadena lateral (lisina, per 

exemple), és a dir, un dels dos (o els dos) grups funcionals ha de ser d’una cadena lateral. A partir d’aquests 

enllaços, es pot dissenyar, mitjançant enginyeria genètica, una proteïna amb una estructura diferent de l’original, 

variant només un enllaç [3]. Aquestes modificacions poden arribar a millorar l’estabilitat o la funcionalitat de la 

proteïna en qüestió, però, malauradament, la majoria de vegades que l’estructura d’una proteïna es veu alterada, 

sol venir acompanyada d’una mala funció o la pèrdua de capacitat.  

2 LA IMPORTÀNCIA DEL PLEGAMENT PROTEIC 

Com s’ha comentat en l’últim apartat, el plegament d’una proteïna pot determinar que aquesta faci correctament la 

seva funció, que sigui transportada al compartiment cel·lular que li correspon o que catalitzi les reaccions per les 

quals està sintetitzada. Les proteïnes, en venir codificades per seqüències gèniques determinades i ben definides, 

poden veure’s alterades si una o diverses mutacions afecten aquestes seqüències concretes. Aquestes 

modificacions, siguin intencionades mitjançant per enginyeria genètica o a l’atzar, tenen una gran repercussió en el 

desenvolupament de la cèl·lula, ja que si la proteïna té una funció de gran importància indispensable, la pèrdua 

d’aquesta implicarà una manca de control cel·lular, que portarà eventualment a un procés de mort cel·lular. 

2.1 El plegament proteic estàndard: el mapa de Ramachandran 

Per entendre com funciona el plegament proteic, ens hem de remuntar a l’any 1963, quan G.N. Ramachandran, un 

físic indi, va analitzar mitjançant cristal·lografia polipèptids de curta llargada. Després d’analitzar l’orientació de tots 

els enllaços peptídics, va realitzar un diagrama basat en dos angles que defineixen l’enllaç: l’angle phi (φ, definit 

entre el carboni central de l’aminoàcid i el nitrogen del grup amino) i l’angle psi (ψ, definit entre el carboni central 

de l’aminoàcid i el carboni del grup àcid). Aquests dos enllaços disposen d’una llibertat rotacional que permet que 

aquests dos angles prenguin valors de -180° a 180° segons l’enllaç peptídic que produeixin. A partir d’aquesta 

informació recopilada, es va dissenyar el diagrama de Ramachandran (Figura 4). 
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Figura 4: Diagrama de Ramachandran, on cada punt representa la connectivitat d’un aminoàcid. Les regions amb 

més tendència d’orientacions es mostren en color vermell, mentre que les que en tenen menys són de color blanc. 

A partir del gràfic, es va poder determinar que hi havia unes regions “calentes” o hotspots d’orientacions angulars. 

Aquestes regions es van relacionar amb estructures secundàries proteiques com les α-hèlix o els fulls β. En 

l’observar aquest patró de repeticions, es va poder concloure que uns determinats aminoàcids tenen una 

tendència més elevada a pertànyer a un determinat tipus d’estructures secundàries. Per tant, el plegament 

secundari de la proteïna ve determinat per la seva seqüència d’aminoàcids. Així i tot, no tots els aminoàcids 

encaixen igual de bé dins aquest diagrama; la prolina (Pro, P) i la glicina (Gly, G) tenen mapes de Ramachandran 

diferents, ja que la seva disponibilitat de rotació és diferent de la de la resta d’aminoàcids: mentre que a la prolina 

es veu disminuïda (la cadena lateral està enllaçada al mateix grup amino), a la glicina es veu augmentada (la 

cadena lateral és molt petita, un àtom d’hidrogen) (Figura 5). 

 

Figura 5: A l’esquerra, diagrama de Ramachandran de la glicina (Gly, G). A la dreta, el diagrama corresponent a la 

prolina (Pro, P). 
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2.2 El plegament proteic anòmal: la malaltia de Huntington 

Un cop entesos els primers passos per a plegar correctament una proteïna, podem començar a analitzar com i per 

què es plega malament una proteïna. Per a il·lustrar aquest fet, prendrem el cas pràctic de la malaltia de 

Huntington, producte d’una mutació alterant del plegament proteic. 

 

La malaltia de Huntington és una malaltia neurodegenerativa minoritària que té una simptomatologia dividida en 

tres aspectes: l’aspecte psicològic (conducta), l’aspecte cognitiu (memòria) i l’aspecte locomotriu (moviment). 

Aquesta estesa de símptomes ve provocat per l’afectació d’una regió específica del cervell: els ganglis basals. En 

aquesta regió concreta, les neurones s’involucren en un procés de distribució de la informació i de recol·lecta de 

molts estímuls. Si observéssim neurones dels ganglis basals d’una persona diagnosticada de la malaltia i les 

comparéssim amb neurones d’una persona sana, veuríem unes taques o inclusions proteiques en les neurones 

malaltes. De la mateixa manera que en altres malalties neurodegeneratives com el Parkinson o l’Alzheimer, la 

causa principal de degeneració cel·lular és l’acumulació d’agregats proteics. 

 

En el cas de la malaltia de Huntington, la proteïna agregada s’anomena huntingtin (Htt) [4], que ve codificada pel 

gen huntingtin (Htt gene). Aquest va ser descobert l’any 1983 pel Projecte de Recerca Col·laborativa per la 

Malaltia de Huntington entre els Estats Units i Veneçuela i, deu anys després, l’any 1993, es va caracteritzar la 

mutació que provocava aquest mal funcionament de la proteïna en qüestió. Es tractava d’una anomalia de 

plegament proteic produïda per l’excés de repeticions d’un triplet de nucleòtids. A partir d’aquí, l’anàlisi 

cristal·logràfic i mitjançant altres tècniques de visionament molecular han permès visualitzar les diferències 

estructurals entre la proteïna sana i la proteïna mutada.  

 

Encara així, com que no es tracta d’un focus de recerca ben establert, les funcions de cap de les dues proteïnes 

no han pogut ser determinades amb total claredat i, per tant, se sap que la forma mutada forma agregats i no 

realitza la funció esperada, però tampoc es pot assegurar de quina funció es tracta. 
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NITROGEN I FERRO AL GRUP HEMO I MECANISMES DE 

FOTOESTERILITZACIÓ DE BACTERIS MULTIRESISTENTS 

Pau Clavell Revelles 

Estudiant de Bioquímica a la Universitat de Barcelona 

pauclavellrevelles@gmail.com 

Resum 

Les resistències a antibiòtics i especialment, l’aparició de bacteris multiresistents és un dels grans reptes en l’àmbit 

de la salut d’aquest segle, ja que es preveu com a una de les principals causes de mort l’any 2050. Per aquest 

motiu, s’està treballant amb diferents mètodes per trobar nous tipus d’antibiòtics. Un dels tractaments emergents 

contra bacteris multiresistents és la teràpia fotodinàmica, la qual consisteix en l’administració d’una substància 

amb efectes bactericides en exposició a la llum. Un dels mecanismes descoberts per aplicar-la es basa en l’ús del 

sistema de segrest del grup hemo propi d’alguns bacteris patògens. Per tant, resulta de gran importància conèixer 

l’estructura d’anell de porfirina on el ferro forma un complex amb els nitrògens per tal de trobar nous 

fotosensibilitzadors. 

Paraules clau: Grup hemo, teràpia fotodinàmica, resistència a antibiòtics. 

 

NITROGEN AND IRON IN HEME AND MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIA 

PHOTOSTERILIZATION MECHANISMS 

Pau Clavell Revelles 

Biochemistry Undergraduate at University of Barcelona 

pauclavellrevelles@gmail.com 

Antibiotic resistance and especially, multidrug-resistant bacteria discovery is a major health challenge of this 

century, as it is expected to be amongst the main death causes. Therefore, different methods are being used to 

develop new antibiotics. Photodynamic therapy is a new emerging method against multidrug resistant bacteria. It 

consists of providing a bactericidal substance under light exposure. A recently discovered mechanism based on 

this method takes profit of the heme hijacking system within some pathogenic bacteria. Thus, understanding the 

porphyrin structure where an iron is coordinated with nitrogens is vital in order to identify and develop new 

photosensitizers. 

Key words: Heme group, photodynamic therapy, antibiotic resistance. 
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1 INTRODUCCIÓ  

Nitrogen 

Història 

El nitrogen és l’element químic amb nombre atòmic 7, símbol N i es considera un no-metall. La seva forma 

molecular: el dinitrogen (N2) va ser identificat per primera vegada a finals del segle XVIII per Carl Wilhelm Scheele, 

Daniel Rutherford, Henry Cavendish i Joseph Priestley, per separat [1].  

En aquell moment, Rutherford el va anomenar aire flogisticat perquè en aquest, una espelma encesa s’apagava 

[2]. En el context de la teoria del flogist, aquest aire n’estava saturat, no en podia captar més, i per tant, la reacció 

de combustió no podia ocórrer. Posteriorment,  A. Lavoisier va publicar els resultats dels seus estudis en relació 

amb la combustió, amb els quals va desmentir la teoria del flogist i va classificar el nitrogen com a element químic, 

que ell va batejar com a “azote” [3]. 

 

Figura 1. Símbol, nombre atòmic i nombre màssic del nitrogen. 

Abundància i rellevància 

El nitrogen en forma gasosa forma el 78% de l’atmosfera terrestre [4], la seva abundància es deu a la seva alta 

estabilitat en exposició a la radiació solar, és un gas inert i molt volàtil [5]. Per una altra banda, el nitrogen és usat 

en un ampli ventall d’indústries des de la química fins a l’alimentària passant per l’aeroespacial. 

A més, l’àtom de nitrogen és fonamental per a la vida, ja que forma part, tant de les proteïnes, com dels àcids 

nucleics de qualsevol ésser viu.  En animals, la seva abundància relativa arriba al 5,1% [6]. 

Ferro 

Història 

El ferro és l’element químic amb nombre atòmic 26, símbol Fe i es considera un metall de transició. És difícil parlar 

de descobriment en aquest cas, ja que és un metall conegut des de la prehistòria. S’han trobat restes datades del 

5000 aC fetes de ferro provinent de meteorit a Egipte, i de ferro fos datades del 3000 aC a Mesopotàmia i Egipte 

[7]. Tot i això, en aquella època el ferro només s’utilitzava com a metall amb finalitat cerimonial.  

Cap al 1000 aC l’ús del ferro va acabar substituint el bronze, gràcies a una major disponibilitat i el 

desenvolupament de l’acer com a combinació accidental amb el carboni del carbó utilitzat per a fondre’l [8]. A partir 

d’aquest moment, el ferro va anar prenent importància en la metal·lúrgia, però no va ser fins al segle XVIII que R. 

Réaumur en va parlar extensament al seu llibre Memoirs on steel and iron [9]. 
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Figura 2. Símbol, nombre atòmic i nombre màssic del ferro. 

Abundància i rellevància 

El ferro representa el 80% del nucli de la Terra [10] i el seu flux es considera el responsable del camp magnètic 

terrestre. Actualment el ferro és el metall més utilitzat, de fet, representa el 90% de tot el metall refinat. També, en 

els éssers vius té un paper vital, ja que forma part de proteïnes ferrosulfurades i de grups hemo de proteïnes com 

el citocrom c o l’hemoglobina. 

Grup hemo 

El nitrogen i el ferro es troben estretament relacionats en l’estructura del grup hemo. Aquest consisteix en un anell 

de porfirina que forma un complex de coordinació amb un àtom de Fe. La porfirina és un anell tetrapirròlic, on cada 

heterocicle està unit a dos més mitjançant dos ponts d’un carboni. A més, segons els grups que presenten els 

carbonis: C3, C8 i C18 trobem diversos tipus de grups hemo dels quals en destaquen A, B (Fig. 3), C i O. 

 

Figura 3. Estructura del grup hemo B. 

El grup hemo és el grup prostètic de les hemoproteïnes com per exemple l’hemoglobina o el citocrom c, el qual 

trobem en la cadena respiratòria de tots els éssers vius aeròbics. Per aquest motiu, la síntesi d’aquesta porfirina i 

la disponibilitat de Fe és fonamental per a una gran quantitat d’espècies. 

2 BACTERIS MULTIRESISTENTS 

Des de la generalització de l’ús d’antibiòtics a mitjans del segle passat, sempre han anat apareixent resistències 

en bacteris que s’han anat superant gràcies al descobriment de nous antibiòtics. Tot i això, la sortida al mercat de 

nous fàrmacs d’aquest tipus s’ha vist reduït en els darrers vint anys [11], principalment pel baix retorn econòmic de 

la indústria farmacèutica, amb relació als costos de desenvolupament. Això és causat per dos motius: en primer 

lloc, són fàrmacs que deixen de ser funcionals en el moment què la resistència en contra d’aquests s’ha estès, i en 

segon lloc, s’intenta evitar l’ús de nous antibiòtics fins que no sigui estrictament necessari, per tal d’endarrerir 

l’aparició de les noves resistències [12]. 
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A conseqüència d’aquestes mesures i de l’ús intensiu i abusiu dels antibiòtics que ha contribuït al 

desenvolupament continuat de resistències. La gravetat d’aquesta tendència va fer un salt de qualitat amb el 

descobriment l’any 2000 de bacteris multiresistents a pràcticament tot l’espectre d’antibiòtics, com Staphylococcus 

aureus resistent a meticil·lina conegut com a MRSA. Actualment, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

considera les resistències a antibiòtics com una de les majors amenaces per a la salut pública, la seguretat 

alimentària i el desenvolupament [13]. Per aquest motiu, s’està treballant en el desenvolupament de nous tipus 

d’antibiòtics mitjançant altres mètodes. 

3 TERÀPIA FOTODINÀMICA 
 

Per afrontar el repte de les resistències bacterianes, s’està abordant el problema de diferents formes com: la 

utilització de soques pràcticament no estudiades, l’anàlisi de genomes per trobar potencials compostos 

bactericides conegut com a gene mining, l’activació de clústers de gens silenciosos en cultiu [11] i teràpies 

fotodinàmiques. 

La teràpia fotodinàmica consisteix a utilitzar com a fàrmac una substància fotosensibilitzadora que exposada a una 

longitud d’ona específica genera oxigen singlet. Aquest és una forma de molècula de dioxigen excitada que és 

molt reactiva amb una gran varietat de compostos orgànics, per tant, resulta tòxic per a les cèl·lules fins a arribar a 

provocar-ne la mort. 

Aquests tipus de teràpies ja s’utilitzen per tractar alguns càncers com el d’esòfag [14], i també se n’estan trobant 

variants per a processos de fotoesterilització de bacteris de forma selectiva. Per tant, la teràpia fotodinàmica s’està 

posicionant com a alternativa emergent als antibiòtics contra els bacteris multiresistents. 

3.1  Teràpia fotodinàmica antimicrobiana 
 

La teràpia fotodinàmica aplicada contra els bacteris presenta diverses dificultats que cal tenir en compte, 

principalment fent referència al fotosensibilitzador. Aquesta substància ha de ser catiònica per tal de poder ser 

eficient tant en gram-positius com en gram-negatius [15], d’aquesta forma són capaces de penetrar ambdós tipus 

de parets cel·lulars [16].  

A més, cal que tinguin alts coeficients d’absorció de llum vermella i propera a l’infraroig, ja que és la que presenta 

la màxima penetració en els teixits sense provocar efectes nocius. Addicionalment, els fotosensibilitzadors han de 

presentar una alta fotoestabilitat i sobretot alguna característica estructural que els proporcioni una especificitat per 

a cèl·lules bacterianes, i així no malmetre les del teixit de l’hoste [16]. 

3.2  Teràpia fotodinàmica basada en el sistema d’obtenció de grups hemo 
 

Com ja s’ha esmentat, és fonamental que la substància fotosensibilitzadora tingui com a objectiu els bacteris 

exclusivament. És per aquest motiu que cal buscar sistemes propis i exclusius bacterians que puguin ser aprofitats 

per a desenvolupar teràpies fotodinàmiques en les quals el fotosensibilitzador ataqui selectivament els bacteris. 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

181 

 

3.2.1 Mecanisme d’obtenció de ferro de bacteris patògens  

Els bacteris patògens viuen en entorns deficients en ferro, el qual és vital per al seu creixement, tal com s’ha 

introduït anteriorment. Per això, alguns patògens gram-negatius com Pseudomonas aeruginosa i Serratia 

marcescens disposen d’un mecanisme que els permet captar grups d’hemo del seu hoste: el sistema heme 

acquisition system HasA-HasR que és un mecanisme de transport de grup hemo a través de la membrana 

externa.  

Aquesta estratègia consta bàsicament de dues proteïnes HasA i HasR. Per una banda, HasA és una proteïna 

soluble que és secretada al medi extracel·lular i s’encarrega de segrestar grups hemo. Un cop s’ha unit a un grup 

hemo, s’anomena holo-HasA i es dirigeix a la membrana externa del bacteri on forma un complex amb el receptor 

HasR mitjançant un reconeixement específic, i llavors es produeix la transferència del grup hemo de HasA a HasR, 

el qual posteriorment, l’introdueix al periplasma (Fig. 3). Un cop dins el bacteri pot processar aquest grup hemo 

segons les seves necessitats, com per exemple incorporar-lo a una hemoproteïna.  

 

Figura 4. Sistema d'adquisició de grups hemo Has. 

 

3.2.2 Fotoesterilització mitjançant ftalocianina de gal·li [17] 

Recentment, es va trobar que aquesta proteïna segrestadora HasA, que és l’encarregada de capturar el grup 

hemo, presenta certa promiscuïtat. Una de les substàncies a les quals pot enllaçar HasA és la ftalocianina de 

gal·li, una substància fotosensibilitzadora, amb una estructura similar a la del grup hemo. D’acord a aquesta 

capacitat, Shisaka, Y. et al (2019) van dur a terme uns estudis de fotoesterilització en Pseudomonas aeruginosa 

mitjançant aquesta substància, que presenta l’absorbància màxima a 680 nm. Es va veure i comprovar que la 

teràpia fotodinàmica amb ftalocianina de gal·li era prou efectiva com per a eliminar el 99,99% dels bacteris en un 

temps d’exposició de 10 min, i a més de l’eficiència, la fotoesterilització és selectiva per a bacteris específics que 

disposen de HasA-HasR i independent de resistències a antibiòtics. També, és de gran rellevància que aquest 

mètode presenta un potencial d’aparició de resistència molt limitat perquè s’ha vist que el sistema està molt 

conservat i que es poden utilitzar molècules insolubles en aigua com la ftalocianina, que és solubilitzada gràcies a 

HasA, en aquest cas [17].  
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4 CONCLUSIONS 

Les resistències a antibiòtics són motiu de preocupació per les seves conseqüències directes, tant en la salut 

humana com la del bestiar, i malgrat la seva transcendència, encara no s’ha assolit en tots els àmbits la 

consideració de greu d’amenaça que suposa. Així i tot, com hem vist moltes línies d’investigació estan sent 

obertes per encarar el problema de les resistències als antibiòtics i de formes molt diferents i innovadores. Per una 

altra banda, també s’està dedicant esforços per a començar a treballar en la conscienciació de la població entorn 

d’aquest fenomen. 

Mentrestant, les previsions d’evolució de les morts causades per les resistències a antibiòtics deixen molt enrere 

les expectatives d’erradicar o dominar les malalties infeccioses i tornen a fer reals, la condició del passat on les 

malalties infeccioses eren una de les principals causes de mort. 
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Resum. 

Les malalties neurodegeneratives afecten a una gran part de la població d’edat avançada a tot el món. Aquestes 

malalties afecten el sistema nerviós, que és el component del nostre organisme que més ens diferencia i ens fa 

destacar com a essers vius, i el que ens identifica com a persones. Existeixen diverses malalties 

neurodegeneratives que tenen diferents causes i tenen implicacions de diversos tipus. És interessant considerar, 

però, que malalties amb diferents causes i símptomes es basen en el mateix concepte bioquímic: les interaccions 

cross-beta. Algunes de les malalties neurodegeneratives més conegudes i importants, com són la malaltia de 

l’Alzheimer i la malaltia del Parkinson, tenen com a causa (o component important) les interaccions cross-beta, tot i 

produir-se en diferents proteïnes. 

Paraules clau: cross-beta, Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, proteïnes, mal plegament. 
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Neurodegenerative diseases affect an important part of the elder population all over the world. These diseases 

affect the nervous system, the component of our organism that differentiate us and makes us a special type of 

living forms, plus it defines us as a person. Diverse neurodegenerative diseases exist with different causes and 

consequences. It is interesting to consider, anyway, that some of these diseases, yet with different pathology, have 

the same biochemical basis: cross-beta interactions. Some of the most known and important neurodegenerative 

diseases, such as Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease, are essentially caused by cross-beta interactions 

between different proteins. 

Key words: cross-beta, Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, proteins, misfolding. 
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1  INTRODUCCIÓ 

Les malalties neurodegeneratives són aquelles en les quals diferents cèl·lules del sistema nerviós central (SNC) o 

del sistema nerviós perifèric (SNP) pateixen irregularitats que donen lloc a la pèrdua d’algunes de les seves 

funcions i/o la seva mort. Els tipus i símptomes de les malalties neurodegeneratives són diversos segons quines 

cèl·lules són afectades i en quines zones es troben. Així, la malaltia de Parkinson (Parkinson’s Disease, PD), per 

exemple, és deguda en gran part a la deficiència de la producció del neurotransmissor dopamina provocada per la 

mort de les neurones dopaminèrgiques. 

Aquest treball, però, pretén fer èmfasi en una causa comuna (principal o secundària depenent de cada malaltia) de 

les malalties neurodegeneratives més conegudes i d’interès: l’agregació proteica. Com veurem, la formació de 

filaments i/o agregats de diverses proteïnes, degut a diferents causes, és un fet que s’observa a les diferents 

malalties neurodegeneratives, siguin quines siguin les cèl·lules afectades, i que es considera una causa important 

d’algunes de les malalties, i un component, no principal però sí rellevant, a d’altres. 

Es discutirà en aquest article la variabilitat de cèl·lules i zones afectades que provoquen les malalties 

neurodegeneratives i la seva causa comuna relacionada amb les interaccions entre les proteïnes degudes a la 

seva estructura. 

 

2  PROTEÏNES 

Les proteïnes són macromolècules utilitzades pels éssers vius com a unitat estructural i com a catalitzadors de les 

reaccions metabòliques. Hi ha una gran varietat de proteïnes amb funcions molt diverses i la seva estructura i 

composició determinen en gran part aquesta funció com veurem més endavant. 

2.1  Seqüències 

Les proteïnes estan formades per subunitats anomenades aminoàcids (residus quan es troben formant la 

proteïna). 20 aminoàcids (AA) diferents són els que formen les proteïnes (o pèptids). La seqüència en que 

s’uneixen aquests AA i la seva freqüència poden determinar tant l’estructura com la funció de la proteïna que 

formen gràcies a les diferents característiques que presenten. 

Per exemple, la presència d’AA hidrofòbics com la leucina farà que el pèptid adquireixi estructures que minimitzin 

el contacte d’aquests AA amb l’aigua (formant, per exemple, estructures helicoidals, com veurem a continuació).  

Per tal de realitzar funcions catalítiques, també poden utilitzar-se AA amb característiques que permetin fer 

funcions concretes. 

2.2  Estructures 

Les proteïnes presenten diferents nivells d’estructuració. Aquests determinaran les característiques del pèptid. 

Com veurem més endavant, aquestes estructures poden ser modificades i, com és el cas que es tracta en aquest 

article, poden provocar efectes perjudicials per la seva funció i per la cèl·lula i/o teixit del que formen part. 
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2.2.1. Estructura primària 

La estructura primària de la proteïna és la pròpia molècula lineal formada per la seva seqüència d’AA. Determinarà 

la formació d’estructures a nivells superiors segons les característiques dels AA presents, així com altres 

característiques corresponents a la funció i localització de la proteïna (per exemple, si la proteïna serà 

transmembranosa, si podrà interactuar amb altres molècules...). 

2.2.2. Estructura secundària 

En aquest nivell de plegament de la proteïna, parts de la molècula adopten una forma concreta deguda a la 

seqüència que contenen. Així, per exemple, com ja s’ha esmentat, si es troben AA hidrofòbics cada un nombre 

determinat d’AA, degut al medi aquós en que es troba el pèptid, es formarà una estructura helicoidal que impedirà 

el contacte d’aquests AA amb l’aigua per minimitzar l’energia. 

L’estructura helicoidal més comuna en les proteïnes es coneix com hèlix α (Fig. 1). 

 

Figura 1. Esquema d’una estructura d’hèlix α representant la cadena principal dels residus. 

Altra estructura secundària molt comuna és la làmina (o full) β. Aquesta estructura es forma quan els AA es 

disposen en forma de zig-zag i s’estableix un posicionament paral·lel o antiparal·lel amb altres cadenes d’AA 

(poden ser de la mateixa proteïna o d’una altra) mitjançant enllaços febles (Fig. 2). 

Aquesta estructura és important per la formació de filaments de proteïnes que s’explicaran en aquest article. És 

per això que és necessari tenir present que les interaccions que formen els fulls β poden ser intermoleculars. 

 

Figura 2. Esquema d’una làmina β o full β. Les boles vermelles representen àtoms d’oxigen i les línies 

discontínues representen les interaccions amb els àtoms d’hidrogen units als nitrògens dels residus propers. 
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Existeixen altres estructures secundàries freqüents en les proteïnes. Aquestes, però, no presenten una 

abundància tan alta com les hèlix α i els fulls β, a més de no ser de gran rellevància per la discussió del tema que 

es tracta. 

2.2.3. Estructura terciària 

Un cop formades les estructures secundàries, aquestes poden interaccionar o replegar-se entre sí formant així la 

proteïna completa amb la seva funció. Aquesta estructura és globular en gran part de les proteïnes, encara que 

pot ser filamentosa també (Fig. 3). 

      

Figura 3. Estructures terciàries d’una tirosina quinasa (esquerra) i de l’alfa-sinucleïna (dreta). 

2.2.4. Estructura quaternària 

Algunes proteïnes poden estar formades per més d’una sola molècula peptídica o poden formar complexos 

proteics. L’estructura quaternària s’assoleix en associar-se dos o més estructures terciàries per realitzar una 

funció. Aquestes estructures terciàries poden ser iguals o diferents, formant així homo o heterodímers 

respectivament si es tracta de dues estructures terciàries. 

 

3  L’ESTRUCTURA DE FULL β ESTÀ DIRECTAMENT RELACIONADA AMB LA 

 FORMACIÓ DE FILAMENTS D’AGREGACIÓ PROTEICS 

Com ja s’ha comentat, l’estructura de full β és capaç de formar interaccions amb altres cadenes d’AA, no només 

de la mateixa proteïna, sinó també amb cadenes d’AA en estructura de full β d’altres proteïnes quan aquests AA 

implicats són de caràcter hidrofòbic (Fig. 2). 

Les proteïnes es troben dissoltes en aigua i contenen normalment alguns AA hidrofòbics. Aquests AA acostumen a 

ser “amagats” de l’aigua formant estructures secundàries i terciàries. Aquestes estructures, però, poden no formar-

se correctament i deixar aquests AA hidrofòbics en contacte amb aigua. Això és molt poc afavorit en termes 

energètics i entròpics, per tant qualsevol estructura que faci el sistema més estable serà adoptat per la proteïna 

[1]. Si aquesta estructura més estable és la que interacciona amb altra proteïna en condicions semblants, entra en 

joc l’agregació proteica.  
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Aquesta capacitat d’interacció suposa un problema quan moltes proteïnes amb presència d’estructures full β 

susceptibles d’interaccionar les unes amb les altres es troben properes, formant grans estructures anomenades 

cross-beta (Fig. 4). 

 

Figura 4. Representació de cadenes peptídiques formant una estructura cross-beta. Les fletxes blaves i vermelles 

indiquen l’estructura de full β dels residus i la direcció de les cadenes. 

Així, una proteïna amb fulls β pot unir-se a una altra també amb aquesta estructura. Altra proteïna (que pot ser la 

mateixa o una de semblant), també amb l’estructura esmentada present, pot unir-se a alguna d’aquestes, i així 

successivament fins la formació d’un llarg filament format per un gran nombre de proteïnes, arribant a mesurar fins 

unes desenes de µm. 

Aquestes estructures cross-beta poden ser perilloses ja que acostumen a donar lloc a llargs filaments de proteïnes 

generalment insolubles, generant diferents tipus de toxicitat segons la naturalesa dels filaments, dels pèptids que 

els formen i de les cèl·lules o teixits on es troben. 

 

4  AGREGATS PROTEICS EN CROSS-BETA QUE DONEN LLOC A MALALTIES 

 NEURODEGENERATIVES 

A continuació, diverses estructures causants de diferents malalties neurodegeneratives seran explicades, així com 

la formació del pèptid tòxic (si es coneix tal procés) i de les conseqüències bioquímiques que donen lloc a les 

conseqüències clíniques. 

4.1  Amiloides β i la malaltia de l’Alzheimer 

La proteïna beta-amiloide és una proteïna produïda per modificacions post-traduccionals a partir de la proteïna 

precursora d’amiloide (Amyloid Precursor Protein, APP). La formació de plaques de beta-amiloide està relacionada 

amb la malaltia de l’Alzheimer (Alzheimer’s Disease, AD). 

Normalment, els enzims α-secretasa i γ-secretasa tallen l’APP per llocs específics, donant lloc a pèptids amb 

diverses funcions relacionades amb el bon manteniment de les neurones i amb el correcte funcionament de la 

memòria i el comportament. Aquests pèptids formats no són tòxics ja que no tenen la capacitat de formar agregats 

tòxics i realitzen la seva funció sense inconvenients. 
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Ocasionalment, però, un dels talls de l’APP el pot realitzar la β-secretasa en lloc de l’α-secretasa. Aquest tall és 

produït en un lloc diferent, donant lloc a pèptids diferents. 

Aquest tall inusual genera dos pèptids diferents respecte al tall que es realitza normalment: 

Per una part, es perd la funció d’un dels pèptids que era secretat dins la cèl·lula, de manera que es perd la 

regulació normal de característiques importants com la memòria i el comportament. Per altra part, es forma una 

proteïna indestitjada, la beta-amiloide (Fig. 5). 

 

Figura 5. Esquema sobre el funcionament normal (esquerra) i anormal (dreta) de les modificacions de l’APP [2] 

La beta-amiloide és un pèptid que té entre 36 i 42 AA (depèn d’on la β-secretasa realitzi el tall) i presenta 

estructures de full β majoritàriament. A mesura que es van formant aquests pèptids, aquells que no són eliminats 

formen filaments insolubles [3] 

Aquests pèptids de diferents mides es formen amb diferents freqüències i, a més, tenen diferents nivells de 

toxicitat segons la capacitat que tenen de nuclear filaments, és a dir, de formar una primera agregació des de zero 

a la qual s’afegiran altres pèptids posteriorment. L’estabilitat de cada tipus de pèptid -basada en la seva 

seqüència, llargada i modificacions vàries (com fosforilacions)- és també un component important respecte a la 

seva toxicitat. 

Un cop es forma un nombre important de filaments, aquests poden donar lloc a agregacions de filaments 

conegudes com plaques senils. La toxicitat d’aquestes plaques no està encara molt clara. Tot i així, es creu que 

aquestes plaques poden interferir amb les sinapsis i amb els axons de les neurones, reduint així les connexions 

neuronals. 

Cal afegir que l’AD està alhora provocada per embulls provocats per l’agregació de proteïnes Tau 

hiperfosforilades. Les Tau són unes proteïnes associades a microtúbuls que els estabilitzen, però es desprenen en 

fosforilar-se en excés i formen embulls insolubles que, finalment, provoquen l’apoptosi de la neurona.  

Aquesta agregació, però, no és produïda per estructures cross-beta. En aquest article, per tant, no s’explicarà més 

exhaustivament aquest procés. 
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4.2  Les proteïnes priòniques i les malalties associades. Creutzfeldt-Jakob 

Les proteïnes priòniques o prions van ser descobertes l’any 1982. Aquestes proteïnes són pèptids capaços de 

patir una malformació en la seva estructura generant molts fulls β.  

Els prions tenen la característica de poder induir aquesta malformació a les proteïnes del mateix tipus que es 

troben en la seva forma sana.  

Com que aquesta proteïna pot introduir-se i afectar un nou organisme si aquest la ingereix, es va pensar durant 

anys que es tractava d’una infecció produïda per un bacteri o un virus. Va ser el bioquím ic i neuròleg Stanley 

Prusiner [4, 5] qui va demostrar que l’agent infecciós no conté àcids nucleics i que es tracta únicament d’un pèptid. 

En la forma normal i no tòxica, la proteïna conté principalment hèlixs α i és soluble, per tant no presenta cap 

toxicitat. En la forma de prió, la proteïna presenta gran part de fulls β en forma d’hèlix β (Fig. 6). Això, com ja s’ha 

explicat, genera una alta capacitat de formar agregats. El mecanisme pel qual els prions indueixen la seva 

conformació a les proteïnes sanes encara està sent estudiat. 

 

Figura 6. Estructures sana (esquerra) i tòxica (dreta) de la proteïna priònica. La forma tòxica conté fulls β seguint, 

a més, un criteri helicoidal. Aquesta organització es coneix com a hèlix β. 

 

Els prions i les agregacions formades per aquests, a més, són completament immunes a l’acció de proteases. Per 

tant, el propi organisme és incapaç de destruir aquestes partícules. Així, les agregacions priòniques s’acumulen 

als lisosomes de les neurones provocant la seva lisis, l’acidificació conseqüent de la cèl·lula i, per tant, la seva 

mort. 

La combinació de la capacitat d’induir la conformació tòxica i la immunitat d’aquesta forma enfront l’activitat de les 

proteases fa que les agregacions de prions siguin altament tòxiques amb conseqüències nefastes pels organismes 

afectats en forma de malalties com la de Creutzfeldt-Jakob. De fet, un cop començada la infecció per prions, 

l’esperança de vida de l’afectat és aproximadament d'un any. 

4.3  Parkinson i altres malalties amb cossos de Lewy 

La malaltia de Parkinson és una de les malalties neurodegeneratives més importants actualment junt amb la 

malaltia d’Alzheimer. Les persones amb aquesta malaltia pateixen, entre d’altres, tremolors involuntaris, trastorns 

de la son, depressió... La que es coneix com la proteïna més important dins les causes d’aquesta malaltia és la 

alfa-sinucleïna.  
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Aquesta proteïna actua de forma similar a les proteïnes priòniques comentades anteriorment. Quan l’alfa-

sinucleïna es troba en el seu estat normal té una estructura majoritàriament d’hèlix alfa i desenvolupa les seves 

funcions a la regió presinàptica de les neurones. Per mutacions i/o per inducció de canvis per proteïnes ja 

afectades (com en el cas dels prions) aquesta proteïna exposa tots els seus aminoàcids hidròfobs permetent la 

formació d’interaccions cross-beta (Fig. 7). 

  

Figura 7. Estructures sana (esquerra) i tòxica (dreta) de l’alfa-sinucleïna. 

Normalment els agregats (anomenats cossos de Lewy) no estan formats únicament per alfa-sinucleïna, sinó que 

aquesta fa una nucleació i, posteriorment, diferents tipus de proteïnes (fins i tot xaperones) poden agregar-se 

també. Aquests agregats poden formar-se a diferents zones del cervell, afectant així de diferents maneres. A la 

malaltia de Parkinson, la mort cel·lular és majoritàriament de neurones dopaminèrgiques (generadores de 

dopamina), la qual cosa provoca els símptomes ja esmentats. La formació d’agregats en altres zones pot causar 

altres malalties amb cossos de Lewy com la Demència de Cossos de Lewy [6]. 

4.4  Avenços actuals 

4.4.1  Synuclean-D 

Actualment s’està investigant la manera de prevenir, tractar o curar les malalties neurodegeneratives mitjançant 

diferents camins. Un grup d’investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona ha trobat una molècula (Fig. 8 i 9) 

que, segons els experiments fets fins a l’actualitat (2019), és capaç de evitar la formació de nous cossos de Lewy i 

d’eliminar els cossos de Lewy ja formats. 

                                

Figura 8. Estructura de la molècula Synuclean-D.  Figura 9. Fotografies de plaques formades per alfa-sinucleïna 

         in vitro abans (esquerra) i després (dreta) d’afegir la  

     molècula Synuclean-D [7]. 
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4.4.2  AMBAR 

Alzheimer Management by Albumin Replacement és un mecanisme d’eliminació dels pèptids tòxics de l’espai 

extracel·lular del cervell basat en el desplaçament de l’equilibri de proteïnes albúmina que segresten aquests 

pèptids (Fig. 10).  

Existeix un equilibri dels pèptids beta-amiloides entre l’espai extracel·lular del sistema nerviós central i el plasma 

sanguini. Els pèptids que es troben al plasma sanguini són capturats per albúmina. L’estratègia AMBAR consisteix 

en intercanviar aquesta albúmina saturada amb pèptids de beta-amiloide per albúmina lliure amb capacitat de 

captar altres dos pèptids. D’aquesta manera es desplaça l’equilibri impedint que els pèptids formin agregats al 

sistema nerviós central. 

Aquest mecanisme es troba en assaig clínic de fase III actualment (2019). 

 

Figura 10. Mecanisme de l’estratègia AMBAR. A l’esquema es mostra el procés involucrat en la formació de les 

plaques i el funcionament d’AMBAR, així com altres dianes que impedeixin la formació d’agregats [8] 

 

5  DISCUSSIÓ 

Al llarg d’aquest article hem pogut veure com un plegament incorrecte de les proteïnes pot donar lloc a l’exposició 

dels seus residus hidrofòbics que pot derivar en la formació d’agregats proteics mitjançant les interaccions cross-

beta. Un cop entès aquest concepte, s’ha observat com, implicant diferents proteïnes, les malalties neurodege-

neratives més importants actualment tenen la seva base bioquímica en aquesta interacció cross-beta causada per 

un mal plegament d’aquestes proteïnes.  

Les malalties explicades no tenen cap similitud més enllà de ser totes malalties que afecten les cèl·lules 

neuronals. Tot i no haver cap motiu aparent perquè aquestes malalties estiguin basades en el mateix principi 

bioquímic, és així com succeeix. Aquestes malalties es basen en les interaccions cross-beta i l’agregació de les 

proteïnes implicades tot i no haver cap raó aparent de que no fos possible que tinguessin principis tan diferents 

com les malalties que causen. 
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Abstract 

Optogenetics is a light-based method comprised by two proteins, CRY2 and CIBN, which upon blue-light irradiation 

dimerize. This dimerization enables the control of biological processes in a time- and space-resolved manner, such 

as the recruitment of enzymes to specific subcellular compartments. The activation of GEF-H1 because of its 

release from microtubules or direct activation from GPCRs promotes the exchange of a GDP molecule for a GTP in 

Rho, consequently activating it. This leads to PLCε activation, what causes the production of DAG and IP3 by PIP2 

disruption. Finally, PKD gets activated and promotes the Rab6-positive vesicles to deliver cargo at focal adhesions. 

To study which pool of Rho activates PKD at the Golgi complex we provided two different situations: the 

recruitment of the active domain of RhoGEF to the plasma membrane or to the Golgi complex. Therefore, the 

optogenetic approach made possible the control of the subcellular localization of the RhoGEF domains to either the 

plasma membrane or the Golgi complex, with an almost a 100% co-localization rate and also the light-induced 

dimerization could be reverted after 20 minutes incubation in the dark.  

Key words: PKD, RhoA, GEF-H1, ARHGEF11, phosphorylation, Plasma Membrane, Golgi complex. 

 

OPTOGENETICS: LLUM BLAVA COM A MÈTODE DE CONTROL DE LA 

SENYALITZACIÓ CEL·LULAR  
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Resum 

L’ Optogenetics és un sistema d’estudi basat en la llum que es troba conformat per dues proteïnes, CRY2 i CIBN, 

les quals en presència de llum blava dimeritzen. Aquesta dimerització permet el control de processos de manera 

temporal i espacial, com ho és l’adreçament d’enzims a determinats compartiments subcel·lulars. L’activació de 

GEF-H1 a causa de l’alliberament dels microtúbuls o per activació directa via GPCRs permet l’intercanvi d’una  
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molècula de GDP per una de GTP en Rho, conseqüentment activant-la. Aquesta activació comporta la producció 

de DAG i IP3 a causa del trencament de PIP2 per PLCε. Finalment, PKD és activada i promou l’alliberament de 

vesícules de Rab6 a les adhesions focals. Per tal d’estudiar on l’activació de Rho desemboca en l’activació PKD a 

l’aparell de Golgi vam crear dues situacions diferents: el reclutament del domini actiu de RhoGEF a la membrana 

plasmàtica o a l’aparell de Golgi. Així doncs, aquest sistema va permetre el control de la localització del domini 

RhoGEF en aquests dos compartiments obtenint quasi un 100% de co-localització de les proteïnes 

optogenètiques. A més, es va demostrar que aquesta dimerització induïda per la llum blava es podia revertir 

incubant en la foscor les cèl·lules que havien estat prèviament irradiades. 

Paraules clau: PKD, RhoA, GEF-H1, ARHGEF11, fosforilació, Membrana plasmàtica, complex de Golgi.  

1  INTRODUCTION 

 

Eisler et al described a signalling pathway that started from the 

microtubules and ended with the formation of TGN-derived Rab-

6-positive transport carriers at the TGN (Trans-Golgi network) for 

delivering cargo for localized exocytosis at FAs (focal adhesions). 

This Rho-dependent signalling network connects microtubules 

with PKD-dependent (Protein Kinase D) vesicle fission at the 

TGN. GEF-H1 (Guanine nucleotide exchange factor) release from 

the microtubules leads to Rho activation leading to exocytosis by 

promoting PKD activation at the TGN, due to increased levels of 

DAG (diacylglycerol) that promote PKD association to the Golgi 

membrane. Ultimately, this activation leads to the fission of Rab6-

positive vesicles that move towards FAs, contributing to FA 

turnover during directed cell migration. 

 

Recently, PM (plasma membrane) associated active RhoA was 

demonstrated to recruit GEF-H1 thereby promoting a self-

amplification loop, but previous reports showed evidence for GEF-

H1 localization to Golgi membranes. Eisler et al were not able to 

detect endogenous or ectopically expressed GEF-H1 at the TGN. For this reason, this project will try to answer the 

question of whether GEF-H1 activates Rho directly at the TGN or whether Rho is activated elsewhere and then 

recruited to the Golgi.  

 

The question of which pool of Rho activates PKD will be studied by making use of Optogenetics: targeting the 

GEF-H1 active domain either to the PM or the Golgi complex, using different fluorescent proteins to look for PKD 

activation at the Golgi complex.  
 

Optogenetics is a light-based method that enables the control of biological processes in a time- and space-resolved 

manner. As we only need light for activation, the side effects are minimum, allowing us to study different signal 

transduction in a non-invasive way. This system is composed of two different proteins: cryptochrome 2 (CRY2) and 

cryptochrome interacting basic-helix-loop-helix 1 (CIBN). They were first identified in Arabidopsis thaliana, where  

Figure 3. Schematic illustration of the Rho sig-
naling pathway at the TGN, that ends with the 
release of  Rab6-positive vesicles containing 
cargo destined for FA-targeted transport along 
microtubules. (Eisler et al., 2018) 
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they regulate growth and developmental processes but cryptochromes can be also found in bacteria, higher plants 

and animals. CRY2 and CIBN proteins form an inducible dimerization system upon blue-light induction. 

Specifically, when there is an exposition of blue-light, CRY2 changes to its active conformation that allows either an 

homodimerization or an heterodimerization with CIBN. This change to an active conformation is possible due to the 

presence of a photolyase homology region (PHR) at the N-terminal of cryptochromes that noncovalently binds 

flavin adenine dinucleotide (FAD). By irradiating with blue light (λ=390-480 nm) FAD gets reduced and allows this 

conformational change to happen (Based et al., 2017). The homodimerization process is less common than the 

heterodimerization, so we don’t regard it as a problem.  
 

This approach of the CRY2 based optogenetic is suited for the control of signalling events in mammalian cells. The 

fusion of a protein of interest to the photoreceptor or their interaction partners may enable the control of the protein 

function and also its subcellular localization. This last approach will be our final goal in this research. To do so, we 

make use of the plasmids shown in Table 1: 

 

Vector Description 

pWM-CIBN-mCherry-Golgin84 
CIBN protein fused to a Golgi complex tag (Golgin84) 

and a mCherry, a basic red fluorescent protein, that is 

excited at λ=587 nm and emits at λ=610. 

pWM021-CIBN-mCherry-CAAX 
CIBN protein fused to a plasma membrane tag (CAAX) 

and a mCherry, a basic red fluorescent protein that is 

excited at λ=587 nm and emits at λ=610.  

pWM-CRY2-EGFP-L-GEF-H1 DH-PH-L 
CRY2 protein fused to the GEF-H1 active domain (DH-

PH) and a GFP tag, a basic green fluorescent protein 

that is excited at λ=488 nm and emits at λ=508. 

pEGFP-N1-ARHGEF11 (DHPH)-L-CRY2 
CRY2 protein fused to the ARHGEF11 active domain 

(DH-PH) and a GFP tag, a basic green fluorescent 

protein that is excited at λ=488 nm and emits at λ=508. 

 

Table  1. Vectors used in this thesis in order to express the optogenetic proteins fused to different 

immunofluorescent tags and specific subcellular targeting 

 

 

 

The fusion protein that is formed by the RhoGEF domain fused to the GFP-CRY2 protein combined with either the 

fusion protein containing the plasma membrane tag or the Golgi complex tag together with the mCherry-CIBN 

protein are expected to dimerize when exposed to blue-light, whereas in the darkness there should be no 

dimerization of the Optogenetic proteins and therefore no colocalization. It was seen that the recruitment of 

optoGEF-RhoA to its targeted location was nearly instantaneous (<10s), whereas the dissociation of the complex 

due to stopping light pulses was slower (~5 min) (Valon et al., 2017). Because of this, we also want to see if the 

reversion of this effect is possible after a longer time of exposure to blue-light followed by incubation of cells in the 

darkness.  
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Figure 4. Illustration of the co-localization upon the PM or the Golgi complex of the CRY2 and CIBN proteins due 

to blue-light irradiation. Also the reversion of this effect can be possible after incubating the treated cells in the dark.  

Léo Valon et al, Nature Comunications 2017 (modified). 
 

2 MATERIALS AND METHODS 

 

Cells were incubated in a cell incubator with a humidified 5% CO2 atmosphere at 37ºC. When working with living 

cells outside the incubator is performed in a cell culture bench (BSL.2) at room temperature. The confocal 

microscopy experiments were performed using HeLa cell line. Now it will shortly be explained the methods used for 

expressing the proteins and the coverslips for analysing the co-localization of the proteins at the confocal 

microscope.  
 

1. Seeding: We want to plate 80.000 cells/ml in 1 ml per well in a Rectangular box (STERILIN) in an 80% 

confluence, using RPMI 1640 with 10% FCS media. First we have to coat the coverslips with Collagen R in a 

2,5 µg/ml concentration, using 1 ml/well. Then Incubate at least 1 hour at 37°C/5% CO2 and seed the cells.  

 

2. Transfection: Cells should have reached a ~70-80% confluence for a good transfection efficiency in order to 

transfect the pWM-CRY2-EGFP-L-GEF-H1 DH-PH-L or pEGFP-N1-ARHGEF11 (DHPH)-L-CRY2 either 

combined with pWM021-CIBN-mCherry-CAAX (for the plasma membrane situation) or pWM-CIBN-mCherry-

Golgin84 (for the Golgi complex situation). We also do single-transfections of the plasmids. We use 850 ng of 

DNA. 

 

We searched for the best ratio in which the optogenetic proteins would dimerize and show recruitment at the 

PM and the Golgi complex, so after some trials we decided that the best ratios in which they could interact 

were: 

 

 

pWM-CRY2-EGFP-L-GEF-

H1 DH-PH-L 3:1 

pWM021-CIBN-

mCherry-CAAX 

(GEF-H1) (PM) 
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pWM-CRY2-EGFP-L-GEF-

H1 DH-PH-L 1:4 

pWM-CIBN-mCherry-

Golgin84 

(GEF-H1) (Golgi) 

 

We use a much bigger ratio for the Golgi situation than PM, because the Golgi84 tag size is much bigger than 

the CAAX tag so it is hardly expressed. After incubation for 16-24h in the incubator protected from light with 

alufoil, we proceed with the illumination experiment.  

 

3. Light experiment: In order to carry out this light exposure of the HeLa cells, we have developed a cage 

connected to a software that commands to turn on and shut down LED lights, giving blue-light pulses into our 

cell cultures. Place the 6-well plate from the light situation and light followed by darkness situation in the 

Illumination box and irradiate the cells with blue-light pulses of 10 seconds followed by 20 seconds of 

darkness, for 15 minutes. With all the lights off and only with the help of a red-light lamp, take out the cells 

from the incubator and remove the medium by aspiration. 

 

4. Fixation: Add 1 ml/well of PFA for 20. Then wash once with PBS. (Only until here was performed when using 

the GEF-H1 active domain).  

 

5. Permeabilization: Add 1 ml/well of Triton X-100 0.1% for not more than 5 minutes, so the antibodies can get 

into the cell. Then wash once with PBS.  

 

6. Blocking: Add 1 ml/well of 5% (v/v) Serum in PBS for 30 minutes to block the unspecific unions. 

 

7. Primary antibodies: Add 300 µl of the diluted primary antibodies with 5% (v/v) Serum in PBS. Anti-pS916 

antibody to detect PKD activation (specific for the phosphorylation of S910 in PKD1, this serine residue is 

characterized as an autophosphorylation site whose phosphorylation is necessary for a full catalytic activity 

(Storz et al., 2003)) and anti-p230 only in the PM situation in order to see the location of the Golgi complex. 

Wash 3 times with PBS.  

 

8. Secondary antibodies: Add 300 µl of the diluted secondary antibodies with 5% (v/v) Serum in PBS. Alexa-

633 anti-rabbit to detect anti-pS916 and Alexa-405 anti-mouse to detect anti-p230 (only in the PM situation). 

Wash 3 times with PBS.  

 

9. Mount the coverslips using ProLong Glass Mounting Media. 

3 RESULTS 

At the beginning of this study, we used the following plasmids for the expression of the optogenetic proteins: pWM-

CIBN-mCherry-Golgin84, pWM021-CIBN-mCherry-CAAX and pWM-CRY2-EGFP-L-GEF-H1 DH-PH-L 

 

Co-localization of the optogenetic proteins to the PM and Golgi complex upon blue-light irradiation 

As we can see in Figure 3 cells that express both fusion proteins and were exposed to blue-light irradiation showed 

a clear co-localization of the CRY2-tagged DH-PH domain with the CIBN-tagged CAAX protein at the plasma 

membrane. In contrast, without blue-light irradiation the CRY2-EGFP-L-GEF-H1 DH-PH-L protein remained soluble 

in the cytoplasm while the CIBN-mCherry-CAAX protein was located at the plasma membrane. We also could  
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confirm that the effect of the dimerization could be reverted after 20 minutes of darkness. Here, the CRY2-EGFP-L-

GEF-H1 DH-PH-L protein was detected in the cytoplasm while the CIBN-mCherry-CAAX protein was localized at 

the plasma membrane.  

 

 

Figure 5. Blue-light induced recruitment of the DH-PH domain to the plasma membrane. Images A, B and C 

show double transfected HeLa cells upon blue-light exposure. Images D, E F show double transfected cells kept 

in the dark. Images G, H and I show double transfected cells that were exposed to blue-light and subsequently 

left for 20 minutes in the dark. Scale bar, 10 µm length. 

 

 

Regarding the targeting to the Golgi complex, we can also see in Figure 4 even more clearly what we have 

observed before for the plasma membrane-recruitment: there was a co-localization of both proteins, the CRY2-

EGFP-L-GEF-H1 DH-PH-L and the CIBN-mCherry-Golgin84 at the Golgi complex upon blue-light exposure. 

Conversely, when the cells were kept in the dark the CRY2-EGFP-L-GEF-H1 DH-PH-L remained in the cytoplasm. 

We observe a similar scenario when we left the cells in the dark for 20 minutes after blue-light exposure. This 

indicates that the Optogenetic effect can be reverted.  
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Figure 6. Blue-light induced recruitment of the DH-PH domain to the Golgi complex. Images A,B and C show 

double transfected HeLa cells upon blue-light exposure. Images D, E F show double transfected cells kept in the 

dark. Images G, H and I show double transfected cells that were exposed to blue-light and subsequently left 20 

minutes in the dark. Scale bar, 10 µm length 
 

Recruitment upon blue-light irradiation of the optogenetic proteins at the PM and Golgi complex using the 

ARHGEF11 (DHPH)-CRY2(1-498)-EGFP plasmid 

Valon and coworkers used the mCherry tagged Rho-GEF domain of ARHGEF11 fused to CRY2 for the study of the 

cellular changes in contractility when translocating it either to the plasma membrane or to mitochondria using 

optogenetics (Valon et al., 2017). To use this plasmid along with the mCherry-tagged CIBN fusion proteins a 

cloning strategy was developed to exchange the mCherry tag within for an EGFP tag and afterwards the correct 

expression of the CRY2 and CIBN fusion proteins used in this work was controlled by western blot analysis of 

transiently transfecting HEK293-T cells.  

 

Finally, as the new ARHGEF11 domain was proven to have a greater expression rate we decided to change the 

expression ratios for the plasma membrane targeting situation to 1:1 (ARHGEF11:CAAX), leaving the ratios for the 

Golgi complex targeting as they were for the GEFH1 domain.  
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Figures 5 and 6 show the plasma membrane targeting in the dark and light situation, respectively, while Figures 7 

and 8 show the Golgi complex targeting situation also in the dark and light, respectively. 

 

 

Figure 7. Plasma membrane targeting in the dark. Figure A shows the expression of the ARHGEF11 domain; 
Image B shows the expression of the PM targeting; Image C shows the overlay of all channels; Image D shows the 

Golgi complex targeting; Image E shows PKD phosphorylation. Scale bar, 20 µm length. 
 

 

 

Figure 8. Plasma membrane targeting upon blue-light irradiation. Figure A shows the expression of the 
ARHGEF11 domain; Image B shows the expression of the PM targeting; Image C shows the overlay of all 

channels; Image D shows the Golgi complex targeting; Image E shows PKD phosphorylation. Scale bar, 20 µm 
length. 

 

A B C 

D E 
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Figure 9. Golgi complex targeting in the dark. Figure A shows the expression of the ARHGEF11 domain; Image B 
shows the expression of the Golgi complex targeting; Image C shows PDK phosphorylation; Image D shows the 

overlay of all channels. Scale bar, 20 µm length. 
 

 
 

Figure 10. Golgi complex targeting upon blue-light irradiation. Figure A shows the expression of the ARHGEF11 
domain; Image B shows the expression of the Golgi complex targeting; Image C shows PDK phosphorylation; 

Image D shows the overlay of all channels. Scale bar, 20 µm length 
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We can clearly see that upon blue-light irradiation the RhoGEF domain was recruited to either the plasma 

membrane or the Golgi complex indicating dimerization of the CRY2 and the CIBN domains. When there is no 

blue-light present to trigger this dimerization the CRY2 protein fused to the ARHGEF11 domain and the GFP tag 

remained soluble all over the cytoplasm not interacting with its mCherry-tagged CIBN partner, located at the PM or 

the Golgi complex.  
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Figure 11. Percentage of the colocalization of the cells to the PM or Golgi complex upon blue-light irradiation and 

in the dark. N= 96 cells for the Golgi complex situation; N= 82 cells for the plasma membrane situation. 
 
The quantification of the colocalization of the CRY2 and CIBN proteins in both dark and light situations shows great 

differences, proving a 100% dimerization rate using the Golgi complex targeting upon blue-light and a very low 

percentage of dimerization when the cells were kept in the dark. For the plasma membrane targeting we also have 

an almost 100% dimerization of these proteins versus a lower rate of CRY2 and CIBN interaction in the dark.  

 

4 CONCLUSIONS 
 

Thereby we confirm that the Optogenetic approach worked properly because we could find a colocalization of the 

Optogenetic proteins, CRY2 and CIBN, upon blue-light irradiation while when cells were kept in the dark this 

interaction could not be found.  
 

Moreover, the light-induced dimerization could be reverted when cells were kept for 20 minutes in the dark. In 

summary, the best ratios to study the expression of these fusion proteins were 3:1 (GEF-H1:CAAX) and 1:4 (GEF-

H1:Golgi84) for the study of the GEF-H1 domain, while for the ARHGEF11 fusion protein the optimal ratio was 1:1 

(ARHGEF11:CAAX) because clumps of protein were formed not allowing the colocalization of CRY2 and CIBN to 

be triggered when blue-light was irradiated.  

 

Regarding PKD activation at the Golgi complex, as we could not see PKD activation when calculating the 

pS910/GFP ratio all over the cell and comparing it to the Golgi complex looking for increased signal there, we can 

not confirm that the recruitment of RhoGEF domain to either the plasma membrane or the Golgi complex activates 

the Rho protein, leading to PKD activation.  
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Nevertheless, another experiment should be performed in order to take in account the obtained data. This data 

comes only from two experiments we could perform during my internship, what means that at least another 

experiment is missing in order to take this results in account.The question of whether GEF-H1 activates Rho 

directly at the TGN or whether Rho is activated elsewhere and then recruited to Golgi membranes thus remains 

open. 
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EL LABORATORI A CASA 

Rosa M. Melià Avià 

INS Infanta Isabel d’Aragó 

apFQc Associació de Professors de Física i Química de Catalunya 

rmelia@xtec.cat 

Resum 

Presenten una proposta basada en les conegudes experiències casolanes ja sigui utilitzant substàncies que 

podem trobar en el dia a dia com algunes substàncies de laboratori però adaptant-la al temari de 2n i 3r d’ESO 

(Educació Secundària Obligatòria) amb l’objectiu d’acostar la química als estudiants, reforçar el currículum i fer-los 

conscients del que significa el treball experimental i les normes de seguretat a seguir. Es proposa que els 

estudiants formin, utilitzant estris senzills, el seu propi equip de laboratori i es suggereixen algunes activitats 

relacionades amb el currículum: mètodes de separació, reaccions àcid-base i indicadors, i algunes reaccions 

redox. Destaquem l’efectivitat d’aquest tipus d’activitats per consolidar els coneixements de química i estrènyer la 

col·laboració entre els alumnes i les seves famílies. 

 

Paraules clau: currículum, experiències casolanes, residus, química, secundaria, seguretat. 

 

THE LABORATORY AT HOME 

Rosa M. Melià Avià 

INS Infanta Isabel d’Aragó 

apFQc Associació de Professors de Física i Química de Catalunya 

rmelia@xtec.cat 

Summary 

The present proposal is based on some well-known home experiences, either using everyday substances or some 

laboratory substances. These experiences and some new ones had been adapted to 2nd and 3rd ESO 

(Compulsory Secondary Education) science units bringing chemistry closer to students, reinforcing the curricula 

and making them aware of the meaning of the experimental work as well as the necessity to follow the safety 

standards. Students will complete “their own laboratory equipment” with plastic containers and casual gadgets. We 

suggest some curricula-related activities such as separation methods, acid-base reactions and indicator function, 

and some redox reactions. We emphasize the effectiveness of this type of activity to consolidate chemistry 

knowledge and to strengthen collaboration between students and their families. 

 

Keywords: curriculum, home experiences, waste, chemistry, secondary, security. 
 



 

Actes 8enes JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                             Barcelona 2019                                                 
 ISBN: 978-84-949959-8-9                                                                  Col·legi de Químics de Catalunya 

208 

 

1 INTRODUCCIÓ 
 

No és un fet recent que es recomanin petites activitats i experiències de l’àmbit científic per fer a casa, tampoc ho 

és el fet de que es presentin algunes d’aquestes activitat i/o curiositats com un entreteniment científ ic més o 

menys sorprenent. A casa nostra hem tingut grans divulgadors que ens mostraven que les ciències, en el nostre 

cas la química, ens envolten i acompanyen en el dia a dia. 

 

Tradicionalment s’han presentat aquests fets científics als estudiants i al públic en general amb dos objectius 

diferents: a) al suport a l’aprenentatge quan la recordada Angeleta Ferrer ens presentava un conjunt d’activitats 

relacionades amb les ciències a la llar que permetien acostar el fet científic a les dones ajudant a trencar una 

barrera tradicional entre sexes, o bé quan el Dr. Josep Estadella  [1] responia a un pare preocupat, el qual volia 

que el seu fill sortís del poble per anar a estudiar a Barcelona perquè tindria més oportunitats de disposar de 

centres amb bons laboratoris, que la ciència esta per tot arreu, des de la cuina de casa als treballs del camp; i b) la 

divulgació de les diverses ciències ja sigui dirigida al públic en general, com als infants que seran els futurs 

científics, a través de llibres de ciència divertida i curiositats científiques, i més recentment xerrades, tallers i 

espectacles. 

 

En els anys 60 va sortir al mercat un esperat joguet, Quimicefa, que va permetre als nois i noies intentar emular 

als científics i als seus experiments de laboratori i qui no disposava del preuat joc podia realitzar alguns 

experiments emprant els productes que es podien comprar en les drogueries. En l’actualitat trobem en la xarxa 

multitud de propostes que ens descriuen experiments que poden realitzar amb substàncies casolanes i que ens 

ofereixen un més ampli marge de seguretat que aquells primers joguets, quan fins i tot a les classes el professor 

de química realitzava alegrament la descomposició de l’òxid de mercuri obtenir aquelles meravelloses gotetes de 

mercuri en el tub d’assaig, enviant a l’aire vapors de mercuri. Tot i això, com ens comentava fa uns anys Antonio 

Villareal [2] en un article “Science4You vol retornar el joguet científic al lloc que va ocupar” 

 

Però no es tracta tan sols de jugar, ni de descobrir amb ulls sorpresos les meravelles de les ciència en tallers i 

xerrades divulgatives – això esta bé, és útil per entusiasmar als infants i acostar-los a la química, i per mostrar que 

no es tracta d’una ciència estranya, de laboratori, sinó que la química la tenim en el dia a dia – sinó de poder 

proporcionar als nostres alumnes activitats que puguin fer a casa de forma segura i que donin suport a l’estudi de 

la matèria en funció del currículum de cadascun del cursos de secundària i, fins i tot, de primària. Més endavant, 

quan considerem al nostre alumnat experimentat i autònom podrem proposar la realització d’activitats 

experimentals emprant substàncies que necessitin tenint presents una sèrie de normes de seguretat. 

 

Aquesta darrera proposta ens permetrà, sempre sota supervisió d’un familiar responsable, introduir la importància 

de l’etiquetatge dels productes ja siguin productes emprats a la llar, com productes de laboratori, el reconeixement 

dels pictogrames de seguretat, la importància de la concentració quan parlem de la perillositat d’un producte, la 

gestió adequada de residus, etc.  

 

2 EL LABORATORI A CASA, LA PROPOSTA 
 

La proposta que hem portat a les aules de 2n i 3r d’ESO inclou la possibilitat de realitzar algunes de les 

experiències de laboratori a casa en lloc de fer-ho al centre i ampliar aquestes experiències de forma que el  
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conjunt d’activitats pràctiques que l’alumnat veu durant aquests dos cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori 

on tot el grup classe fa una matèria relacionada amb la física i la química es pugui veure augmentat de forma 

considerable, alhora que s’acosta la química al conjunt dels estudiants i es passa d’unes activitats a la llar 

purament acadèmiques a incloure activitats amb un punt lúdic però que donen, indiscutiblement, suport a 

l’aprenentatge [3]. 

 

Donat que es tracta de treballar amb substàncies químiques la proposta inclou: 

a) Recomanació de disposar d’un equip de laboratori [4] que es pot aconseguir amb elements que es poden 

adquirir en qualsevol botiga on es venguin diversos estris per la llar. 

 

 

Equip de laboratori  cassola. Imatge: Rosa M Melià Avià 
 

 

 

Inclourem en l’equip gots de plàstic, pots amb tapa, bossetes de plàstic amb tancament, bastons de plàstic per 

poder remenar, oueres d’ous de guatlla, xeringues, “ampolles” de plàstic de les que contenen els tints del cabell i 

que podrem fer servir de goters, pipetes Pasteur de plàstic que es poden adquirir entre tots els alumnes que 

vulguin tenir el kit i repartir-se. Afegirem, a més, colorants alimentaris fàcilment solubles en aigua, draps que ens 

ajudin a mantenir-ho tot net, baietes sobre les que puguem treballar amb seguretat i una caixa de plàstic per 

guardar tot l’equip. 

 

b) Tenir a mà una sèrie de substàncies casolanes que inclouran: 

- Àcids: Salfumant (hem de recordar-los-hi que es tracta d’un producte molt corrosiu que ha d’usar sota 

supervisió), Vinagre i Suc de llimona 

- Bases: Desembussador (sol ser hidròxid sòdic i, per tant, també els hem de recordar-los-hi que es tracta d’un 

producte molt corrosiu), Bicarbonat i Lleixiu (amb recomanació equivalent al desembussador) 

- Dissolvents: Aigua, Alcohol i Cetona; amb recomanacions respecte a la inflamabilitat. 

 

D’altre banda, si es considera adient, el professor podrà proporcionar en una bosseta o un altre recipient alguns 

dels productes que els alumnes no podrien aconseguir fàcilment ja sigui perquè són substàncies considerades de 

laboratori o per altres motius: mescles de sal i sorra, sulfat de coure, solució diluïda de permanganat potàssic, 

paper indicador universal, etc. El fet d’usar alguns d’aquests productes implicarà d’una banda la col·laboració 

d’algun adult responsable dins la família i l’estudi previ de les fitxes de seguretat dels mateixos. 
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c) Signar el propi alumne i un adult responsable dins la família, pare o mare, “el contracte de seguretat”, realitzat 

en nom del centre (INS Infanta Isabel d’Aragó) que diu: 

 

“L’alumne .............................................................., estudiant de física i química, i el seu pare / mare / tutor legal 

........................................................es mostren assabentats de les normes de seguretat que s’han de seguir en les 

activitats experimentals ja sigui en el laboratori del centre docent com en les activitats suggerides per fer a casa.  

 

Es comprometen a llegir atentament i respectar les recomanacions de seguretat del productes usats ja sigui 

productes d’us comú a la casa o alguna substància proporcionada pel centre.” 

 

Dins del contracte es recorda que l’alumne ha de: 

 Seguir les instruccions orals i escrites donades pel professor. 

 Protegir els ulls, rostre, mans i cos amb un equip de seguretat. 

 Mantenir l’àrea de treball neta i ordenada per evitar accidents i accidents contaminació. 

 Requerir l’assistència del professor o d’un adult a casa sempre que sigui necessari. 

 Actuar de manera responsable en tot moment. 

 

d) Conèixer les fitxes de seguretat i el significat dels pictogrames  

L’alumne i l’adult responsable han de demostrar que reconeixen els pictogrames de seguretat i que tenen 

coneixement d’on poden trobar les “Fitxes de dades de seguretat (FDS)” dels productes químics; com per exemple 

en les adreces: https://www.insst.es/fisq  i  https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.htm 

Tot i això, el professorat treballarà prèviament a classe cadascun dels productes subministrats repassat el 

contingut de les fitxes de seguretat i analitzant el pictogrames sense detriment de que subministri, via e-mail, la 

fitxa a pares i alumne.  

 

Pictogrames de seguretat Imatge: Rosa M Melià Avià 
 

 

e) Gestionar correctament els residus: Es pretén que l’estudiant sigui conscient de que tota activitat comporta la 

generació de residus i que aquests, com a substàncies químiques que són, ha de ser tractats adequadament. 

Farem evidents dues màximes: 

 Si es tracte de residus generats per productes casolans es disposa dels mateixos com es fa habitualment. 

 Si es tracte de residus generats per productes subministrats pel professor es retornen al centre per 

gestionar-los com a residus potencialment perillosos. 
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3 ALGUNES EXPERIENCIES 
 

Sense detallar experiències força conegudes [5] justifiquem algunes de les activitats proposades i realitzades pels 

nostres alumnes a casa. Es tracta d’activitats senzilles però que es troben en tot moment lligades al currículum. 
 

3.1 Activitats per 2n d’ESO 

a) Lligat a l’estudi de les propietats característiques, dos experiments de densitat: l’un amb la densitat de dos líquid 

diferents acolorits amb colorants alimentaris com poden ser oli i aigua, i l’altre usant dissolucions de sal i aigua a 

diverses concentracions, i aigua sola. 

 

b) Dins de la unitat sobre mètodes de separació de mescles: primer la separació de sal i sorra, mescla 

proporcionada pel professor, que permet reforçar la filtració i la cristal·lització, i més endavant la cromatografia de 

la tinta d’un retolador utilitzant alcohol com eluent i bé mescles d’alcohol i cetona. 

 

3.2 Activitats per 3r d’ESO 

c) Quan treballem la teoria cinètica, proposarem un nou estudi d’una columna de densitat posant una solució 

satura de salt i sucre acolorida amb groc a la base de la columna, una segona solució que contingui la meitat del 

sucre que l’anterior sense colorant, i com a capa superior aigua amb una colorant blau. L’estudi proposa una 

observació continuada fins que la difusió permeti la interacció d’ambdós colorant en la part central de la columna. 
 

d) Per reforçar els mètodes de separació de mescles la cromatografia del espinacs usant alcohol com eluent per 

treballar la preparació de la mostra. 
 

e) Quan treballem el concepte àcid/base, s’utilitza la col llombarda com indicador per conèixer l’acidesa dels 

productes casolans. Tot això permet conèixer la importància de la coloració a la cuina i l’efecte dels àcids sobre el 

color dels aliments. 

 

f) Al introduir la reactivitat química tot treballant les reaccions dels àcids sobre els carbonats des de l’àcid acètic 

del vinagre fins l’àcid clorhídric del salfumant passant per l’àcid cítric de llimones i taronges sobre els carbonats 

(un tros de marbre que podríem trobar en un contenidor) i bicarbonats. 

 

g) També podem fer experiments amb reaccions redox, ja sigui amb l’acció d’àcid sobre metalls i l’obtenció de 

coure a partir de sulfat de coure sobre un clau de ferro per acabar amb les famoses piles de llimona i de patata.  

 

Es demana als estudiants que ens presentin els resultat amb informes que incloguin una seqüència fotogràfica i/o 

vídeos explicatius en els que es poden afegir subtítols. Podem veure que la proposta ens permet treballar diverses 

formes de presentació dels resultat que siguin atractives al nostre alumnat. 

4 CONCLUSIÓ: REPERCUSSIÓ EN L’ALUMNAT 
 

Podem assegurar que assolim els objectiu proposats: 

 Apropar la química a l’estudiant 

 Conscienciar sobre del riscos i fomentar el respecte de les normes de seguretat 

 Aprendre a manipula les eines de laboratori correctament 

 Fomentar l’observació en química i l’elaboració correcte de conclusions 
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No és estrany que aquesta forma d’enfocar una part de les activitats d’aprenentatge a 2n i 3r d’ESO fomenti, tal i 

com hem pogut observar, l’interès dels nois i noies per la química i incrementi el nombre que demanen cursar la 

matèria a 4t d’ESO. 

 

Tot i això, tenim encara dos punts a reforçar: a) el primer incrementar la implicació de les famílies quan la proposta 

passa de les substàncies casolanes als productes proporcionats pel professor i b) el segon completar el conjunt de 

les experiències perquè cobreixin tot el currículum. 
 

Com ens diu Neus Sanmartí [6] en les seves propostes didàctiques moltes vegades “El context és només un 

pretext o una activitat d’aplicació” potser si que encara estem en aquest estadi però donat la importància que des 

del marc teòric de les proves PISA [7] es dóna anem avançant en aquest sentit. 
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