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Només una ment educada pot entendre un pensament diferent al seu  

sense necessitat d'acceptar-lo. 

 

Aristòtil 

 

 

La química comença en les estrelles.  

Les estrelles són la font dels elements químics,  

que són els components bàsics de la matèria. 

 

Peter Atkins 
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BENVINGUTS/DES A LES    9es JORNADES 
 

Benvolguts i benvolgudes,  

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

l’Ensenyament de la Química a Catalunya (9esJEQC). 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, cada any, la innovació i la divulgació que els professionals de l’ensenyament 

de la química porten a terme fins i tot en aquests moments problemàtics de pandèmia per la Covid-19. 

  Aquest any està sent molt difícil per molta gent, familiars, amics per la pròpia malaltia i per la 

dificultat de tornar a les classes, a tots els nivell, o tornar a les indústries i empreses amb majoria de 

"teletreball". Des del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya creiem que és molt important continuar 

interessant, motivant i creant interès sobre les àrees científiques, concretament sobre la Química.  

  És per aquest motiu que, tot i les dificultats que hem hagut de superar, hem fet aquestes 

9esJEQC en format virtual. Això ens ha permés comprovar que els professionals de l'ensenyament de 

la química, de tots els nivells educatius, poden superar tots els problemes plantejats per aquesta 

pandèmia. Així ho demostren les excel·lents presentacions, ja sia en videos o en pòsters, que es 

recollen en aquestes Actes. 

  Aquesta organització espera i desitja que tothom que hi ha participat marxi amb una dosi 

alta d’autoestima pel treball fet. Finalment, dir-vos que ja s'està treballant en les desenes Jornades 

que, si el virus ens deixa, es realitzaran en el millor marc per a la nostra ciència, EXPOQUIMIA 2021. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 
Josep M. Fernández Novell 

President del Comité Organitzador 9esJEQC 
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Facultat de Química de la UB 

  Les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya assoleixen la seva novena 

edició amb la novetat enguany que, mostrant la seva capacitat d’adaptació als temps que ens toquen 

viure, seran en format virtual els dies 16 i 18 de novembre de 2020. 

  Aquestes jornades, iniciativa de la Secció Tècnica d’Ensenyament del COQC, juntament 

amb l’Associació de Químics de Catalunya, la Societat Catalana de Química, l’Associació de 

Professors de Física i Química de Catalunya (APFQC), la Societat Catalana de Química i el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com les empreses col·laboradores, 

són uns dels pocs fòrums 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. Tot aquest marc es reflecteix en 

el programa de les jornades d’enguany, amb comunicacions de divulgació impartides per professorat 

universitari, algunes adreçades a combatre les pseudociències, contribucions de recerca elaborades 

per estudiants de batxillerat i el lliurament de premis als millors treballs de recerca d’alumnes de l’ESO 

a la universitat. És per això que, tot i l’escenari pandèmic, aplaudim amb satisfacció que es mantingui 

la celebració d’aquestes jornades encara que de forma virtual, atès que és 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 (en Química, en Enginyeria Química i en Enginyeria de Materials) a més del doble 

itinerari en Química-Administració d’Empreses. A més de les titulacions de grau, també imparteix 

titulacions de Màsters Universitaris, alguns d’ells internacionals. El conjunt de titulacions proporcionen 

als nostres egresats 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, les xifres més altres del sistema universitari català.  

  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. A la Facultat creiem que una bona part del nostre 

èxit recau en una bona preparació en ciències experimentals dels nostres nous estudiants. Aquesta 
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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, i del compromís de diferents nivell educatius en què l’alumnat pugui assolir, a més del 

continguts científico-tècnics, competències personals, com per exemple integrar-se en un equip de 

treball interdisciplinari. Sense aquestes competències, no es pot entendre èxits científics com, per 

exemple, el desenvolupament ràpid de vacunes contra la COVID,19 en què han participat científics de 

diferents disciplines, entre elles la Química. 

  És en aquest context en què les 9es Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a 

Catalunya 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 9es 

Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya us siguin de màxima utilitat. 

Barcelona, 13 de novembre de 2020 

 

 

 
 

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 9es 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, aquest any, és molt més per a mi, pels químics en general, ja 

que estem al mig d'una pandèmia, la Covid-19, com cap de nosaltres coneixia. 

  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, ni tan sols ara amb aquesta pandèmia en la que els avenços en la 

química ens ha permès lluitar contra ella i s'ignora que són les persones les que fan un mal ús de la 

Ciència i Tecnologia químiques. 

  Enhorabona un cop més a tots -organitzadors, cooperadors i participants- que aquest any 

han contribuït a la celebració de les 9enes Jornades en format virtual i esperem que el 2021 ens porti 

una millora de la pandèmia i que les 10esJEQC es celebrin en l'extraordinari marc d'Expoquimia, la 

gran fira de la Química que, si el virus ens deixa, es celebrarà el setembre del 2021 a Barcelona.  

 

 

 
 

José Costa López 

Degà President ICOQC / AQC 
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Societat Catala de Química 
 

  Les Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya han arribat a la seva 9ª 

edició. Com a president de la Societat Catalana de Química vull expressar que per a la nostra 

Societat és un plaer i un motiu de satisfacció participar en aquestes Jornades. Personalment, vull 

agrair que se m’oferís l’oportunitat d’intervenir en l’acte de cloenda de les Jornades sobre 

l’Ensenyament de la Química a Catalunya en nom de la SCQ. 

  Aquest any, tot i la situació actual de pandèmia que s’està patint, i la gran dificultat que això 

ha comportat, les JEQC també s’han pogut dur a terme. En aquest sentit cal remarcar l’esforç dels 

organitzadors. És cert que no s’han pogut organitzar en les condicions habituals, ja que les 

conferències s’han realitzat mitjançant connexions telemàtiques o a través de vídeos. Tot i això, la 

qualitat de les mateixes ha continuat sent excel·lent.  

  Per a nosaltres, la SCQ, l’ensenyament és una de les tasques més importants. De fet, és un 

dels aspectes al qual hi dediquem més esforços, ja que una part molt significativa dels nostres 

membres pertanyen al col·lectiu docent, en tots els seus estaments. És per aquest motiu que a la 

SCQ considerem gairebé una obligació participar i donar suport a esdeveniments com aquest, 

col·laborant amb les entitats organitzadores que són l’Associació de Químics de Catalunya, el Col·legi 

Oficial de Químics de Catalunya i la UB. 

  Per acabar, felicitar als organitzadors per la gran tasca realitzada, i expressar l’agraïment a 

tots els participants pel vostre entusiasme i dedicació.  

 

 

Gregori Ujaque 

President de la SCQ 
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COMITÉ D’HONOR: 

 
Excma. Sra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona. 
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona.  
Excma. Sra. Maria Soler Sala. 
Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona.  
Ilm. Sr. Miquel Vidal Espinar. 
Degà de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. 
Ilm. Sr. José Costa López. 
Degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. 

 
COMITÉ ORGANITZADOR: 

 
President: 

  Dr. Josep M. Fernández-Novell. 
  President de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC. 
  Vicedegà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. 
 

Vocals: 
  Dra. Mireia Díaz Lobo. 

 Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. 
  Dra. Mercè Talló. 
  Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC. 

Dr. Jaume Granell. 
Professor titular de la Universitat de Barcelona. 

  Sra. Josefina Guitar. 
  Vocal de la Societat Catalana de Química. 
  Sra. Rosa Maria Melià. 
  Presidenta de apFQc. 
 

 
COMITÉ CIENTÍFIC: 

 
 Dr. Josep M. Fernández-Novell. 
 President de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC. 
 Dra. Mireia Díaz Lobo. 

Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. 
 Dr. Oriol Güell 
 Vocal de la Secció Tècnica d’Ensenyament del CQC. 
 Dra. Carme González. 
 Professora titular de la Universitat de Barcelona. 
 Dr. Miquel Paraira. 
 Professor UPC. 
 Dr. Javier Méndez. 
 Universitat de Barcelona. 
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PROGRAMA 9esJEQC 

 

Píndoles de Química Confinada VIRTUAL 
 

Pel motiu de les restriccions imposades per poder combatre la pandèmia de la COVID-19, totes les 

activitats, des de l'acte inaugural a l'acte de cloenda i totes les presentacions orals o en format de pòster varen 

ser virtuals i penjades al web del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. Totes les presentacions van estar 

exposades durant quasi un mes perquè tots els centres i professorat que ho vulgués els fessin servir per els 

seus treballs amb conmemoració de Sant Albert 2020.  

 

DILLUNS 16 DE NOVEMBRE 

Acte inaugural i presentació de les 9es Jornades.  

 Dr. Miquel Vidal, Dr. Josep M. Fernández-Novell i Dr. José Costa 

 

Conferències/vídeos  

Ens fa falta la Química. Dr. Jaume Granell 

Per què Isaac Asimov no va parlar mai de quàntica? Dr. Claudi Mans 

Meme-mòries de l'àtom. Dr. Jordi Díaz 

Efectes i mecanismes d'acció de la cafeïna. Marc Canela 

Experiments didàctics amb plantes, vegetals i fruites. Dra. Mireia Díaz Lobo 

Caràcter àcid i bàsic dels òxids dels elements. Josep Coromines 

El potencial dels exosomes com a biomarcadors patològics. Nil Salvat 

 Evolució de CRISPRCas9-Prime editing. Clàudia Ferrer  

Anàlisi de dades multiòmiques per a la integració funcional de sistemes complexos. P Clavell i V Jiménez  

 

Treballs/Pòsters 

The Periodic Table of the Elements. David Iranzo (Santillana)  

L'espectroscòpia, entre els àtoms i les estrelles. Rosa M. Melià i M. del Tura Puigvert  

Química a infantil? Aigua de colors. Montse Perdreira, Montse Garriga, Marta Llebaria i Laura Sanz  
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DIMECRES 18 DE NOVEMBRE  

Conferències/vídeos 

Els àtoms i el conflicte del canvi. Clàudia Ferrer  

La filosofia de la ciència a través de Kuhn, Popper i Lakatos. Víctor Jiménez  

FP (a) IMPULSFP i la formació professional de química a Catalunya. Paz Gómez  

FP (b) Premis millors projectes de FP Química. Paz Gòmez  

Guia per la preparació i observació de mostres amb microscòpia confocal. Manel Bosch  

Premis del CQC pels millors treballs de Química de l'ESO a la Universitat. Josep M. Fernández 

Pseudociència al descobert: l'homeopatia. Pau Clavell 

Pluja àcida i els antiàcids. Mar Alonso 

Els colorants alimentaris. ZhenYan Zhou  

Ciència Oberta i els reptes de la divulgació científica en català. Marc Canela, Pau Clavell, Clàudia Ferrer, 

 Víctor Jiménez i Nil Salvat 

Química a mini i microescala em temps de confinament. Anna Grancelli i Rosa M. Melià  

 

Treballs/Pòsters: 

Secrets elementals: un escape room de la taula periòdica per promoure la sostenibilitat. Fina Guitart, 

 Josep Ferrándiz, Ester Forné, Joan Guillén, Silvia Margelí, Roser Martínez i Jordi Regalés (CESIRE) 

El Titani, un dels metalls de futur. Miquel Paraira i Josep M. Fernández 

 

Acte de cloenda de les 9es Jornades.  

 Dr. Gregori Ujaque, Sra. Rosa M. Melià i Dr. Josep M. Fernández-Novell 
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ENS FA FALTA LA QUÍMICA? 

Jaume Granell1  

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

Universitat de Barcelona  

jaumegranell@ub.edu 

Resum  

L'objectiu de la xerrada és intentar fer veure que, tot i la mala imatge que a vegades té la Química, aquesta ciència 

es imprescindible per a mantenir i millorar la nostra qualitat de vida.  

Paraules clau: Química, aplicacions, qualitat de vida 
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1 INTRODUCCIÓ 

La Química és la ciència que tracta de la composició, les propietats i les reaccions de les substàncies. Aquesta 

presentació pretén simplement donar algunes pinzellades de la importància de la Química en la vida quotidiana. 

Veurem alguna aplicació en nous materials, en la potabilització de l'aigua, en el millor aprofitament dels recursos 

naturals i en la medicina. 

2 LA QUÍMICA ENS DÓNA NOUS MATERIALS 

La Química permet obtenir noves substàncies que no es troben a la natura. En aquest sentit es pot destacar el 

Kevlar, una poliamida sintètica que presenta les següents propietats: alta resistència química, elevada duresa, 

gran resistència al tall i elevada lleugeresa, i que, per aquest motiu, s'utilitza per a fer esquís, ales d’avions, 

recobriments de fibra òptica, botes de muntanya i armilles antibales, entre d’altres aplicacions. 

En aquesta mateixa línia es pot destacar l'alumini. Aquest metall és el més abundant a la litosfera (8,1%), però 

com que és molt reactiu i s’oxida amb facilitat, no es troba en forma metàl·lica sinó en forma d’òxid d’alguns 

minerals. Aquest material presenta un gran interès industrial, atès que és dúctil i mal·leable i bon conductor de la 

calor i l’electricitat. A més presenta una densitat molt baixa. Es pot destacar també que  forma una capa fina d’òxid 

d’alumini a la superfície que el passiva i evita la seva corrosió.[1] 

Inicialment s’obtenia per reducció del clorur d’alumini anhidre amb potassi, procés molt car i perillós que feia que a 

finals del segle XIX el preu de l’alumini fos similar al de l’or. Napoleó III, emperador de França, utilitzava coberteria 

d’alumini pels seus convidats més il·lustres i alguns monuments es feien d’alumini, com l'estàtua d'Anteros que es 

troba a Londres, a Picadilly Circus. 

Actualment l’alumini s’obté per electròlisi d’una solució d’òxid d’alumini en criolita (Na3AlF6) a un preu molt més 

assequible. La producció mundial d’alumini supera els 40 milions de tones i s’empra, entre d’altres camps, a la 

construcció, al transport i a la llar. 
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3 LA QUÍMICA ENS CURA 

Hi ha una gran diversitat de medicaments, alguns d'estructures tan simples com el carbonat de liti o l'àcid acetil 

salicílic, o d’altres amb estructures més complexes com la penicil·lina o el taxol, i la Química és molt important en 

aquest camp, perquè permet obtenir nous medicaments. 

Barnett Rosenbergestudiava els possibles efectes d’un camp elèctric en el creixement dels bacteris l’any 1965. 

Utilitzava elèctrodes de platí, per la seva inèrcia química, i solucions amortidores d'amoníac i clorur amònic. Va 

trobar que en aquestes condicions s’inhibia la divisió cel·lular i va demostrar que els compostos de coordinació de 

platí cis-[PtCl2(NH3)2] i cis-[PtCl4(NH3)2] que es formaven per oxidació dels elèctrodes de platí eren els que 

realment inhibien la divisió cel·lular. [2]  

Com a conseqüència del casual descobriment del professor Rosenberg, es va trobar que el compost cis-

[PtCl2(NH3)2], és un excel·lent anticancerígen, aprovat per la FDA (Food and Drug Administration) el 1978. Les 

vendes de cisplatí a tot el món l’any 2005 varen ser de 2000 milions $ USA. 

4 LA QUÍMICA ENS PERMET APROFITAR MILLOR ELS RECURSOS NATURALS 

La Química és fonamental per a aprofitar l’aigua per al consum humà, mitjançant el procés de la seva 

potabilització. En aquest procés els químics hi tenen una important participació. La tasca és difícil i a mes depèn 

de les característiques de l’aigua disponible, però es pot dir que, en general, es realitzen: desinfeccions, 

floculacions, decantacions, filtracions, processos d’osmosi inversa, remineralitzacions i eliminació de 

microorganismes patògens, entre d’altres operacions. 

En el tema de la desinfecció el clor és molt important. L’any 1911 a Detroit la mortalitat va passar de 245 a 40 

persones per milió d’habitants i any, pel simple fet d’addicionar clor a l’aigua de la ciutat. El clor s'obté a escala 

industrial per electròlisi d’una solució aquosa de clorur de sodi.  Aquest procés a més del clor dóna lloc a la 

formació de dues substàncies altament reactives, l’H2 i el NaOH.  

Si es fa passar un corrent de clor gasós per una solució aquosa d’hidròxid de sodi s'obté hipoclorit de sodi:  

Cl2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O 

Aquesta solució d’una concentració entre el 4 i el 5% en pes és el  lleixiu comercial, àmpliament utilitzat com a 

blanquejant i desinfectant. Es calcula que més del 90% de les llars de Catalunya utilitzen habitualment el lleixiu, 

amb un consum que pot ser superior als 200 milions de litres per any.  

Com s’ha dit abans la Química és molt important en el camp de la síntesi de medicaments. Tot i que alguns 

d'aquests medicaments es poden obtenir de la natura, la possibilitat de que es puguin sintetitzar al laboratori 

permet un millor aprofitament dels recursos naturals. Per exemple, el taxol es pot obtenir a partir del teix, però un 

teix de 13 m d’alt i 200 anys de vida proporciona només 0,5 g de taxol. 
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La Química ha tingut un paper molt important en el tema dels colorants. Antigament per obtenir un colorant com la 

Porpra Imperial feien falta 900 cargols “murex brandaris” amb els quals s’obtenia un gram de colorant. Això va 

canviar molt quan William Henry Perkin, de forma casual, atès que pretenia  sintetitzar la quinina (molt útil pel 

tractament de la malària), va obtenir un colorant: la mauveïna i va obrir la via dels colorants sintètics. 

5 CONCLUSIONS 

En aquesta breu presentació hem vist que la Química ens permet preparar nous materials que no es troben a la 

natura com el Kevlar, amb unes propietats molt interessants. També hem comentat que la Química ens permet 

obtenir aigua potable, preparar nous medicaments, que no existeixen a la natura, o sintetitzar medicaments 

naturals, el que permet protegir les espècies que els contenen.  

Finalment podríem dir que si volem mantenir el nostre nivell de vida actual necessitem la Química, que és una 

ciència que ens permet aprofitar tots els recursos de què disposem de forma sostenible. 
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Resum 

 
La comunicació tracta sobre el per què Isaac Asimov, que va divulgar tota mena de ciència i temes d'humanitats, 

no va entrar quasi gens en els temes de física i química quàntiques i altres temes avançats. Es suggereix que són 

temes sobre els quals els destinataris de la divulgació no en tenen referents quotidians. S'usa l'obra d'Abbott 

"Planilàndia" com a analogia d'una situació similar.. 
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The communication deals on why Isaac Asimov, who divulged all sorts of science and humanities topics, got 

almost nothing into the topics of quantum physics and chemistry and other advanced topics. It is suggested that 

these are topics on which the recipients of the vulgarization do not have quotidian references. Abbott's work 

"Flatland" is used as an analogy of a similar situation. 
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ASIMOV 

El COVID-19 ha fet que hagi passat gairebé desapercebut que el 2020 ha estat el centenari del naixement d'Isaac 

Asimov (URSS 1920-EUA 1992). Va ser professor de bioquímica, novel·lista de ciència-ficció i divulgador científic. 

amb una obra extensíssima. Afirma que va escriure més de 500 llibres, i que no l'ajudava ningú. Deu ser veritat, 

mailto:claudimans@gmail.com
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perquè era una persona molt pagada de sí mateixa, com alguns altres divulgadors espanyols, per cert -no diré 

noms-, i contínuament feia auto al·lusions a la seva obra. En termes tècnics, era un gran egotista. Molt bo, i ho 

sabia. Molts dels seus llibres poden ser usats en la docència de la química, de la física, de l'astronomia o de la 

bioquímica. Però potser pot sorprendre que no va entrar gaire a divulgar temes relacionats amb la física i la 

química quàntiques, al menys amb aquest nom. Poc la relativitat, i poc també la cosmologia avançada. Sí que 

parlava de partícules subatòmiques i de les forces fonamentals de la natura, però ho feia amb llenguatge pre-

quàntic, molt de mecànica clàssica, fins i tot quan parla del principi d'incertesa de Heisenberg i de la dualitat ona-

partícula. En parlar de l'estructura de l'àtom arribava fins les capes electròniques i el nombre d'electrons a 

cadascuna, i poca cosa més. Però els conceptes d'orbital i els nombres quàntics no figuraven entre els temes que 

divulgava [1]. 

Opino que el motiu d'això és que la quàntica no es pot comprendre, en el sentit que Asimov exigeix a la 

comprensió d'un tema. Asimov vol que quedi clar el que explica, i escriu els seus textos com si fossin 

interlocucions amb el lector. Molts dels seus articles de divulgació són prolixos però fàcils de seguir perquè parteix 

dels temes coneguts pel lector, i va avançant cap a temes més desconeguts. Però els temes avançats de quàntica 

-els que aprofundeixen més enllà de la descripció de les partícules elementals de l'àtom- no formen part de 

l'experiència quotidiana i per això no els pot descriure bé mitjançant aquesta metodologia. 

Per poder explicar un tema, parteix del que l'interlocutor amb una cultura mitjana sap, i del seu llenguatge, i 

comença pel començament. L' exemple de la frase de la figura 1 és representativa: "Per poder explicar el principi 

d'incertesa de Heisenberg, primer cal que sapiguem què és la certesa" [2]. Feia com Feynman. 

 

Figura 1. Un exemple de la forma de redactar d'Asimov [2] 

Per altra banda, a Asimov no li agrada posar equacions, esquemes ni dibuixos, sinó només raonaments amb 

frases i paraules: "Sóc home de paraules i procuro no recolzar-me en crosses pictòriques". En això no feia com 

Feynman. Al llarg de la seva Introducción a la Ciencia [3] és on hi ha més dibuixos i esquemes. Aquesta obra té un 

poc habitual apèndix denominat "Las matemáticas en la ciencia", on aborda la gravitació i la relativitat amb 
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equacions, que inclouen nombres imaginaris, per poder arribar a l'expressió paradigmàtica E = mc2. No veig que 

justifiqui el per què d'aquest apèndix. 

Feynman i Asimov fan servir inicialment paraules simples i quotidianes per a la seva divulgació, tot i que després 

Feynman es complica. També ho fa Stephen Hawking. vint anys més jove (1942-2018). Però no n'hi ha prou amb 

usar paraules senzilles i quotidianes, perquè el que es tracta és que els conceptes que es volen explicar puguin 

ser compresos. Molts experts en didàctica de les ciències consideren que la única via de comprensió per a 

qualsevol disciplina científica és l'aproximació històrica. És a dir, es parteix de fets i de la interpretació que 

històricament s'ha anat donant, i a mida que es descobreixen nous fets, es requereixen noves explicacions que 

potser les velles teories no poden explicar i cal inventar una nova manera d'explicar-los, que pot ser la teoria 

anterior modificada o una teoria radicalment diferent assentada sobre noves bases. Afegeixo, per part meva, que 

la introducció de nous conceptes requereix explícitament una reflexió detallada de per què s'han hagut d'inventar 

[4] 

Vegem una frase de Hawking a la figura 2: totes les paraules són senzilles i comprensibles, però dubto que cap 

dels lectors entengui res. I aquesta frase és a un llibre de pretesa divulgació [5] i de vendes mundials milionàries.  

 

Figura 2. Una frase incomprensible d'Hawking 

Un altre exemple paradigmàtic d'una proposta que penso que és inútil és el llibre "El meu primer llibre de Física 

Quàntica" [6] dirigit aparentment a nens i on hi surten temes com les ones de matèria, l'entrellaçament quàntic i el 

gat de Schrödinger. Ho trobo absurd. 

UNA ANALOGIA: PLANILÀNDIA 

Què vol dir comprendre? Jo comprenc un concepte quan sóc capaç d'integrar-lo en els meus propis conceptes 

anteriors, que a partir d'ara seran més extensos, i potser hauran hagut de canviar una mica per acceptar el nou. I, 

després, haig de ser capaç d'explicar-ho amb el meu llenguatge propi sense fer servir equacions. Quan es pot fer 

això vol dir que s'ha entès de manera real alguna cosa. 
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Agafem com exemple la novel·la curta Planilàndia de 1884 (en anglès Flatland) d'Edwin Abbott (1838-1926). N'hi 

ha moltes edicions, en català [7], en castellà [8], una magnífica edició anotada, en anglès, d'Ian Steward [9] (autor 

que va col·laborar molts anys a Scientific American), i un Flatterland, del mateix Steward [10], on amplia les idees 

de Flatland.  

L'objectiu d'Abbott és fer comprendre la tridimensionalitat. Per a això l'autor i narrador descriu un univers de 2 

dimensions, Flatland o Planilàndia. Les persones de Planilàndia són polígons de diferents formes segons el 

gènere i la funció social, i els edificis són polígons oberts amb portes. El narrador, que viu en 3 dimensions, voldria 

fer entendre al rei de Planilàndia el concepte de les tres dimensions. Per intentar-ho, fa una cosa més difícil 

encara: proposa també un món en una sola dimensió, Linilàndia, i hi porta al rei de Planilàndia, que òbviament té 

dues dimensions. Quan el rei és prop de Linilàndia, l'autor li fa analitzar des de fora de Linilàndia, en 2D, les 

característiques de l'univers 1D, i ho va comparant amb el propi univers 2D (Fig..3) I, a continuació, l'autor fa volar 

el rei 2D arrencant-lo de la superfície de Planilàndia i li fa veure el seu món 2D des de l'alçada, és a dir, des d'una 

posició 3D inimaginable des de Planilàndia. El personatge 2D no assumeix el que veu i creu tenir al·lucinacions.  

 

Figura 3. Personatge de Planilàndia contemplant Linilàndia 

El mateix ens passaria a nosaltres si d'alguna manera poguéssim veure el nostre món 3D amb una òptica 4D: no 

podríem ni imaginar el que veuríem, perquè els nostres ulls i la nostra imaginació són 3D. Però això no vol dir que 

no siguem capaços de treballar les propietats d'un univers 4D. De fet, sabem projectar figures 4D en 3D. Un 

hipercub es pot projectar 3D de diferents formes, una de les quals va usar Salvador Dalí per fer el seu Corpus 

hipercubicus de 1954. L'argument mental de tot plegat és que de la mateixa manera que no podem veure la 

realitat en 4D però sí que en podem veure la seva projecció en 3D, per tant, hem d'acceptar l'existència d'una 

realitat 4D que no podem visualitzar. És una extrapolació del raonament, que ens permet comprendre propietats 

de la realitat 4D, sense que en tinguem experiència quotidiana. 

Però aquesta extrapolació no sempre és possible de fer, i en els fenòmens quàntics crec que no es pot fer. I 

aquest és el motiu pel qual Asimov no en parlava.  
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LA "NOVA" FÍSICA 

Els fenòmens quàntics es poden acceptar com a fets experimentals, el formalisme matemàtic de la quàntica està 

ben establert, i les aplicacions de la teoria quàntica són ben conegudes, i moltes d'elles són quotidianes. El 

problema ve quan es pretén explicar-ho, és a dir, descriure'n l'explicació amb les paraules i conceptes quotidians 

habituals. I això és un problema, perquè dels fenòmens quàntics a l'escala adequada per explicar-los no n'hi ha 

experiència quotidiana. No podem fer estratègies de comprensió anàlogues a la de Planilàndia i Linilàndia. 

L'univers quàntic sí que té parts que poden ser descrites en llenguatge quotidià, com és tot el món de les 

partícules subatòmiques, però el llenguatge que se sol usar per fer-ho comprensible és el llenguatge pre-quàntic, 

com hem dit abans. El fet és que els raigs catòdics foren descoberts el 1886 i els electrons el 1896, uns anys 

abans de que Planck postulés l'existència dels quanta (1900), concepte que va tardar força en ser acceptat, i que 

Einstein va saber aprofitar. Però les diverses visions que es van fer de la realitat del món quàntic portaren a 

discussions entre físics que van tardar molts decennis a tancar-se, si és que s'han tancat, i van donar lloc a moltes 

opinions discrepants [11]. És ben coneguda la interpretació de Copenhagen de la mecànica quàntica, 

desenvolupada per Bohr, Born i Heisenberg, contra l'opinió d'Einstein. 

Asimov va ser un mestre en la divulgació científica clàssica, però per abordar la "nova" física del segle XX -una 

ciència que, tot i que la qualifiquem de "nova" ja té més de cent anys...- calen altres eines i altres estratègies 

didàctiques i metodològiques. Potser n'hi ha prou amb presentar les meravelles incomprensibles realment 

existents, i acceptar que són reals perquè són experimentals: l'electró que es difracta i actua alhora com a 

partícula i com a ona, l'efecte fotoelèctric o la impossibilitat d'anar més ràpid que la llum en el buit. De tot això 

Asimov en va parlar molt poc. 

I, un cop acceptats aquests fets, perquè són fets experimentals, cal que es vagi obrint pas una nova manera 

d'explicar-ne els perquès, integrant-ho en les nostres idees prèvies o preconceptes vàlides per a la vida 

quotidiana, i anant extrapolant fins a fer el salt a l'inimaginablement petit. Aquests preconceptes macroscòpics no 

els podem abandonar de cop, ni que vulguem, perquè estan incrustats en la ment, en el llenguatge i en la nostra 

lògica, i per això és difícil combinar-los amb interpretacions com la de l'espai-temps, perquè requereix que 

s'abandonin conceptes com la immutabilitat i isotropia de l'espai, la fletxa del temps, les tres dimensions i altres 

conceptes "evidents" per a nosaltres. Un problema addicional és que, a més dels fets, hi ha barrejades en les 

explicacions diverses paradoxes quàntiques molt espectaculars i atractives de citar, com diversos 

Gedankenexperiments o experiments mentals, com el del gat de Schrödinger, l'amic de Wigner, el suïcidi quàntic, 

els dos bessons en l'espai, els multiversos i altres. Tots aquests experiments mentals no són la nova realitat, sinó 

reflexions per comprendre-la, però a ulls del gran públic que segueix aquests temes s'interpreten com a reals; i en 

molts casos el que s'explica a nivell divulgatiu són principalment aquestes paradoxes, i no es destaca bé que són 

elements per a la reflexió, no necessàriament realitats. Hi ha alguns d'aquests experiments mentals que s'han 

intentat realitzar, en versions no exactes com les que descriu l'experiment, sinó en situacions anàlogues. La 

paradoxa de l'amic de Wigner , de 1961, és una variant de la del gat de Schrödinger, amb dos amics que observen 
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la mateixa realitat però en veuen dues de diferents. Aquesta paradoxa s'ha comprovat molt recentment (2019) De 

tot això Asimov no en va parlar gens. Alguns llibres d'altres autors intenten amb més o menys fortuna una 

aproximació senzilla, però al meu entendre no aconsegueixen superar el nivell màgic [12]. El millor és el de 

Gilmore [13], però de nivell més elevat. 

DUES CONCLUSIONS I TRES POTSERS 

Tot plegat porta a dues conclusions. La primera, no cal intentar comprendre el que no és comprensible, perquè la 

nostra comprensió descansa en la aprehensió dels sentits, i aquests conceptes no aprehensibles no poden ser 

reduïts a experiència. La segona, que el fet que determinats fenòmens no es comprenguin no vol dir que no es 

pugui treballar amb ells, operar-hi, resoldre models matemàtics amb conceptes no comprensibles, i dissenyar 

objectes o processos reals amb conceptes aparentment tan poc reals. Un exemple del segle XIX pot aclarir-ho: el 

corrent altern, absolutament quotidià, té en el seu disseny i en la seva modelització matemàtica uns conceptes tan 

poc quotidians i tan poc abastables com els nombres Imaginaris i els nombres complexos.  

Seré autocrític. Potser aquestes reflexions anteriors descriuen una estratègia equivocada, i no hem d'intentar 

integrar els dos mons, el quotidià de tota la vida i el de la nova física. Aquesta és la dificultat, la de fer compatible 

el que sabem, el que som, amb la nova realitat i les noves interpretacions. Potser haurem de fer com feia el metge 

López Ibor, reaccionari fins a la medul·la, quan se li preguntava -als anys 50 del segle passat- per algun tema 

conflictiu per la seva moral, com els anticonceptius o l'avortament. Afirmava que "aquests temes no els comentaré 

perquè els tinc ubicats a l'esfera de la fe i no tinc res a dir-ne".  Anàlogament, nosaltres aquí ens trobem amb 

temes, a la física i la química, que, pertanyent a una esfera diferent de la quotidiana, i potser serà inútil tot intent 

de... de comprendre'ls. De comprendre'ls de veritat.  

O potser estic desbarrant del tot... 
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ELS ÀTOMS I EL CONFLICTE DEL CANVI 
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Resum 

L’àtom és la partícula més petita constitutiva d’un element químic, elèctricament neutra, indivisible per les accions 

purament químiques. Està formada per l’aglomeració d’un determinat nombre de partícules elementals 

subatòmiques, els protons, els electrons i els neutrons. El concepte d’àtom pot semblar sorgit de la física moderna 

de finals de segle XIX, però realment es remunta molt més enrere, concretament a l’Antiga Grècia. Abans del gran 

Sòcrates, trobem una sèrie de savis coneguts com els presocràtics. Entre aquests, es troben els dos savis que 

diran per primer cop que la matèria està composta d’àtoms. Demòcrit i Leucippus afirmen que aquests àtoms 

impacten de forma aleatòria i formen els objectes macroscòpics. La idea d’àtom d’aquests dos grecs quedava lluny 

de la que tenim actualment. Però gràcies a aquesta necessitat filosòfica de saber de què es compon la realitat es 

va construir el pilar de la física i la química modernes. 

Paraules clau: àtom, Demòcrit, física moderna, química moderna, matèria 

ATOMS AND THE CONFLICT OF CHANGE 

Clàudia Ferrer Aumatell1 

1Biochemistry student at the University of Barcelona and editor at cienciaoberta.cat 

claudiaferreraumatell@gmail.com  

Abstract 

An atom is the smallest particle that makes up a chemical element. It is electrically neutral and indivisible by purely 

chemical actions. It consists of the agglomeration of a number of subatomic elementary particles, which are 

protons, electrons and neutrons. The concept of atom may seem to have originated in modern physics in the late 

19
th
 century, but it really goes back much further, back to ancient Greece. Before the great Socrates, we find a 

number of intellectuals known as the pre-Socratics. Among these, there are two intellectuals who will state for the 

first time that matter is made up of atoms. Democritus and Leucippus claim that these atoms impact randomly and 

form macroscopic objects. The idea of the atom of these two Greeks was far from the one we have today. But 

thanks to this philosophical need to know what reality is made of, the pillar of modern physics and chemistry was 

built. 

Keywords: atom, Democritus, modern physics, modern chemistry, matter 
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1 INTRODUCCIÓ 

Al llarg de la història de la humanitat sempre hi ha hagut interès per saber de què es compon el que ens envolta. 

Si mirem al nostre voltant, observem una gran diversitat de colors, formes, textures, que semblen impossibles que 

al final acabin simplificant-se en una sola cosa: els àtoms. 

Aquesta mateixa pregunta també se la van fer els presocràtics, un grup de pensadors dels segles VI i V aC 

considerats els primers filòsofs i científics de la història occidental. El terme presocràtic neix durant el segle XIX 

per Hermann Diels per distingir aquell grup de pensadors anteriors a Sòcrates centrats en l‘ontologia. No obstant 

això, cal considerar que, en sentit cronològic, la paraula presocràtic no és del tot precisa, ja que en aquest grup 

trobem pensadors contemporanis al mateix Sòcrates i Plató.  

Els presocràtics van intentar trobar el principi fonamental, l’origen de l’Univers de totes les coses: l’arché. Tales de 

Milet va ser el primer a donar una resposta sobre què era aquest arché. Segons ell, era l’aigua perquè juga un 

paper fonamental en la nutrició i el creixement. S’entenia que l’aigua era l’origen de tot, com també el que compon 

el que ens envolta en estats diferents. [1] 

Un dels presocràtics més famosos va ser -i és- Pitàgores, que fundà l’Escola Pitagòrica. Els pitagòrics van fer 

grans contribucions a les matemàtiques. Van crear el famós teorema de Pitàgores, van descobrir els nombres 

irracionals, encara que aquest últim descobriment el van mantenir en secret durant molt de temps. Evidentment, 

per als pitagòrics l’arché eren els nombres. No els concebien de forma abstracta, sinó de forma real. [2]   

 

Molts d’aquests pensadors no estaven del tot equivocats, fins i tot es podria dir que tenien raó. Algunes 

suposicions sobre què era l’arché es complementaven, mentre que d’altres semblaven completament oposades, 

com les d’Heràclit i Parmènides. Aquest parell de pensadors de l’Antiga Grècia va desencadenar l’anomenat 

conflicte del canvi. [3] 

Figura 1: Pitàgores de Samos a la pintura L'escola d'Atenes de Rafael 
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2 EL CONFLICTE DEL CANVI 

El ser i l’esdevenir, el canvi i l’estat. Aquests conceptes van ser pilars de dues teories contraposades a l’Antiga 

Grècia. Per una banda trobem a Heràclit que afirmava que la naturalesa era canviant i sempre fluïa. En 

contraposició trobem a Parmènides, que proposava l’univers com quelcom invariable i immòbil. Però realment són 

tan contradictòries? [3]  

Heràclit 

“Tot flueix, res és permanent” o bé “No et banyaràs en el mateix rius dues vegades” han esdevingut frases 

cèlebres d’Heràclit d’Efes. Afirma que les diverses aparences canvien i, per tant, podrien existir éssers oposats -

entenent ésser més enllà de l’ésser viu-. Aquest pensador, igual que altres presocràtics de Milet, va proposar un 

element de la naturalesa com l’arché: el foc. Tot l’Univers estaria formada per manifestacions del foc, una essència 

canviant. [1] [3] 

Parmènides 

Per altra banda, per Parmènides d’Elea, l’arché és l’ésser. Aquest ésser és invariable i els canvis que veiem en 

aquest són l’aparença de la realitat, però no la pura realitat. . Aquest ésser estàtic es caracteritza per ser 

immutable, intemporal i indivisible. És partidari de jutjar sempre amb la raó i no confiar en els sentits, tal com 

explica al seu poema. [1] [3] 

  

Figura 2: D'esquerre a dreta, Parmènides d'Elea i Heràclit d’Efes a la pintura 

L'escola d'Atenes de Rafael 
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3 ELS ATOMISTES 

L’àtom no és un concepte sorgit a partir de la física moderna, sinó que se’n parla des de fa 2500 anys. Ja a 

l’Antiga Grècia existien pensadors que sostenien que l’Univers estava compost d’àtoms, partícules indivisibles. La 

paraula àtom ve de l’adjectiu grec atomos, que significa indivisible. 

Tot el que ens envoltava es trobava format de dos components fonamentals oposats: els àtoms i el buit. El buit es 

descriu com el res o bé la negació del cos. Els àtoms es mouen en el buit i poden combinar-se entre ells, tot 

formant objectes. La distribució dels àtoms pot canviar per formar objectes, però els àtoms en si no varien, encara 

que sí que es poden desintegrar. D’aquesta manera, resolem el conflicte del canvi d’Heràclit i Parmènides. 

Les primeres persones a parlar d’àtoms van ser Leucippus i Demòcrit d’Abdera, ambdós presocràtics. El primer va 

ser el fundador de l’atomisme, i el segon va ser deixeble del fundador. Tanmateix, es creu que potser Leucippus 

mai va existir, ja que no hi ha quasi obres. Fins i tot s’ha dit que Leucippus era el pseudònim de Demòcrit i, per 

tant, eren la mateixa persona. [4] 

                                                Figura 3: Demòcrit d'Abdera 

Encara que tinguessin una visió força contemporània del que eren els àtoms, es trobaven lluny de la nostra 

concepció d’àtom actual. Deia que els àtoms que componien les coses dolces eren fetes d’àtoms rodons mentre 

que les agres, d’àtoms punxeguts. Però tot eren àtoms, tal com va dir en aquesta frase: “Per convenció dolça i per 

convenció amarga, per convenció calenta i per convecció freda, per convecció color: en realitat àtoms i buits.” 

 No obstant això, van deduir que els àtoms podien diferir en mida, forma i que es podien unir mitjançant ganxos i 

pues. Alguns atomistes fins i tot van ser capaços d’explicar la densitat de materials com el ferro i el plom. 

Postulaven que el ferro tenia més buit i per això era més lleuger. [1] 
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4 L’ÀTOM FINS A L’ACTUALITAT 

Des de l’Antiga Grècia fins A l’actualitat han anat sorgint diferents models per explicar l’estructura d’un àtom. Des 

de Dalton, formulant l’àtom com una esfera, fins als models més actuals on s’estudien els quarks, constituents de 

les partícules subatòmiques. 

Model de Dalton 

Dalton proposa l’àtom com una partícula diminuta, indivisible i inalterable en els processos químics. Cada element 

químic presenta àtoms d’una mateixa massa, mida i iguals propietats fisicoquímiques -actualment sabem que això 

no és cert, ja que els elements poden tenir diferents isòtops. Gràcies a la teoria atòmica de Dalton es van poder 

explicar les lleis ponderals, un conjunt de lleis experimentals que explicaven les proporcions dels elements químics 

en els compostos químics. [5] 

Concretament en trobem quatre, una d’elles de Dalton, que enunciava que “quan les masses d’un mateix element 

es combinen per formar més d’un compost, els pesos d’un dels elements que es combinen amb el mateix pes de 

l’altre es troben en relació de nombres enters simples”. [6] 

Model de Thomson 

Quasi un segle més tard, Thomson va proposar un nou model atòmic. En aquest cas va aprofundir més i va 

proposar l’àtom com una esfera de càrrega positiva que tenia al seu interior partícules amb càrrega negativa 

anomenades corpuscles, actualment electrons -un descobriment revolucionari en el món de la química, fet per ell 

mateix l’any 1897-. Gràcies al descobriment dels electrons es va poder explicar la formació d’enllaços químics i els 

processos redox per Lewis. [7] [8] 

L’any 1911 Bohr va esdevenir investigador postdoctoral al costat de Thomson. Aquest jove investigador ja va 

trobar algunes incoherències en el model de Thomson, les quals es resoldrien amb el model de Rutherford. [8]  

Model de Rutherford 

Rutherford va fer grans contribucions en el camp de la radioactivitat. Va descobrir el període de semidesintegració, 

va diferenciar les radiacions alfa i beta i, gràcies a un experiment fet per Geiger i Marsen, va formular un nou 

model atòmic. [9] 

Experiment de la làmina d’or 

L’experiment de la làmina d’or consistia a bombardejar amb partícules alfa -provinents de la degradació del poloni- 

una làmina d’or i observar l’afectació de la trajectòria dels raigs. Segons el model de Thompson, s’esperaria que 

les partícules no es desviessin, ja que la dispersió homogènia de les càrregues positives i negatives serien 

incapaces de desviar les partícules alfa, de gran massa i velocitat.  

La gran majoria de partícules alfa no es va desviar, però sorprenentment, algunes si ho van fer i fins i tot van 

rebotar.  
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Amb aquest experiment, per tant, es va poder deduir que els àtoms no presentaven una distribució homogènia. La 

càrrega positiva havia d’estar concentrada al centre de l’àtom en un volum petit. Aquest volum es va denominar 

nucli. Ara sí que es podia explicar la desviació de les partícules alfa. La majoria no es desviaven, ja que passaven 

on hi ha els electrons, que són molt petits i incapaços d’influir en la trajectòria. Però quan passaven prop del nucli 

de l’àtom o bé xocava contra aquest, experimentava una desviació i fins i tot rebotava. 

Aquí es torna a recuperar el concepte de buit que ja descrivien els atomistes de l’Antiga Grècia. Aquest “buit” era 

on es trobaven els electrons. Aquest espai era unes 10.000 vegades més gran que el nucli, cosa que conferia un 

gran espai buit en l’àtom. [9] [10] [11] 

Model de Bohr 

Bohr, en ple sorgiment de la mecànica quàntica, ja va veure que era impossible explicar l’àtom exclusivament amb 

mecànica clàssica, com s’havia fet fins ara. Va partir del model de Rutherford, el seu mestre i va fer-ne un de nou 

per l’àtom d’hidrogen. Aquest model recordava al nostre Sistema Solar, on tindríem un nucli a l’interior -el Sol- i un 

núvol d’electrons orbitant al voltant -els planetes-.  

Els electrons es mourien per l’atracció de Coulomb, tal com ho fan els planetes al voltant del sol. La força 

centrípeta produïda pel nucli fa que els electrons girin de forma circular i ben definida sense emetre energia ni 

absorbir-ne. Bohr introdueix una nova vessant al model atòmic, que és la quantificació de l’energia dels electrons.  

Trobem diferents òrbites les quals vénen enumerades per un nombre enter n (n = 1, 2, 3…). Aquest nombre és el 

nombre quàntic i defineix els electrons que es troben en aquella òrbita. Els electrons, però, no tenen per què 

mantenir-se fixes a l’òrbita, sinó que poden saltar d’una òrbita a l’altre. Si passa a una òrbita de major nombre 

quàntic, absorbeix energia, mentre que si passa a una òrbita de menys energia, emet energia. Aquests 

desplaçaments s’anomenen transicions electròniques. [12] [13] 

El model de Bohr era bo per explicar l’àtom d’hidrogen, però necessitava correccions per explicar els altres àtoms. 

Es va veure que els àtoms d’una mateixa orbita i amb el mateix nombre quàntic presentaven energies diferents.  

Model de Schrödinger 

El 1926 Schrödinger ideà un dels models atòmics més encertats en l’actualitat. A part del nombre quàntic n, als 

electrons se’ls hi van assignar dos nombres més: el nombre quàntic azimutal, l, que defineix una subòrbita de 

l’electró i el nombre quàntic, m, que caracteritza el desplaçament de l’energia. [14] 

Els electrons es descriuen com a ones materials. La seva famosa equació, la funció d’ona, descrivia l’evolució en 

el temps i en l’espai de l’electró. La solució estacionària de l’equació són els nombres quàntics descrits 

anteriorment. Aquesta equació va permetre descriure els orbitals atòmics, zones de l’espai on hi ha gran 

probabilitat que es trobi un electró. [15] 

Cal dir que Schrödinger només va descriure la naturalesa electrònica de l’àtom, però no va descriure ni el nucli 

atòmic ni com interaccionaven els núvols electrònics entre sí.  
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Figura 4: Evolució del model atòmic 

Models posteriors i actuals 

L’any 1928 Dirac va formular la seva equació, on va incloure la descripció de l’espín, el quart nombre quàntic que 

Schrödinger no va considerar. Amb aquesta equació no només es podrien descriure els electrons, sinó també els 

protons, els neutrons -descobert quatre anys més tard per James Chadwick- i els quarks, que constitueixen els 

protons i els neutrons. [16] 

Als anys 50 van sorgir els acceleradors de partícules, que permetien estudiar l’impacte dels electrons a altes 

energies. Han permès l’estudi de partícules subatòmiques com els hadrons i els quarks. Com més petita és una 

partícula, més energia es necessita per fer-ho. És per això que l’accelerador més gran del món -el Gran 

Col·lisionador d’Hadrons del CERN- mesura 27 quilòmetres de circumferència a fi de poder accelerar les 

partícules a velocitats properes a les de la llum. [17] 

                                                         Figura 5: Partícules elementals 
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El descobriment més actual en física de partícules ha estat l’evidència experimental del bosó de Higgs, una 

partícula elemental que juntament amb els fermions constitueixen les partícules elementals actuals. Els fermions 

es divideixen en leptons i quarks, essent aquests últims els que conformen els protons i els neutrons. Els 

electrons, en canvi, serien leptons. No s’han trobat partícules més petites que els fermions i els bosons ni s’ha vist 

que tinguin una estructura interna, de moment.  
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EFFECTS AND MECHANISMS OF ACTION OF CAFFEINE 

Marc Canela Grimau 

Biochemistry Student at the University of Barcelona 

marc.canela@outlook.com 

Abstract 

Caffeine is considered the most consumed alkaloid in our society. It can be found in chocolate, tea, and coffee, 

among other products. When ingested, it blocks the receptors of adenosine, a metabolite that has sedative effects. 

For this reason, caffeine increases alertness and prepares the body for immediate action. Nevertheless, the daily 

consumption of caffeine-rich products makes one develop resistance to this alkaloid. 

Many studies are suggesting that caffeine has beneficial effects, but others argue against it. On the one hand, 

caffeine detoxifies free radicals of the body, reduces the risk of various types of cancer, and stimulates memory. 

But, on the other hand, it increases arterial pressure, which leads to headaches and other medical problems, and 

hinders the control of blood glucose concentration. 

To avoid several of these problems, coffee and other beverages must be drunk only during certain parts of the day. 

Specifically, caffeine should be avoided when there are peaks of cortisol. If not, the effect of this hormone would be 

added to one of caffeine, leading to an overstimulation. 

Keywords: Caffeine, Coffee, Adenosine, Cortisol, Glucose, Type 2 diabetes 

 

EFECTES I MECANISMES D’ACCIÓ DE LA CAFEÏNA 

Marc Canela Grimau 

Estudiant de Bioquímica a la Universitat de Barcelona 

marc.canela@outlook.com 

Resum 

La cafeïna és considerada com l'alcaloide més consumit de la nostra societat. Es pot trobar en la xocolata, el te i el 

cafè, entre d'altres. Quan s'ingereix, bloqueja els receptors de l'adenosina, un metabòlit que té efectes sedants. 

Per aquesta raó, la cafeïna posa el cos en alerta i prepara l'organisme per a l'acció immediata. No obstant això, el 

consum diari de productes rics en cafeïna pot conduir a desenvolupar resistència a aquest alcaloide. 
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Molts estudis suggereixen que la cafeïna té efectes beneficiosos, però d'altres indiquen el contrari. D'una banda, la 

cafeïna elimina toxines i els radicals lliures del cos, redueix el risc de diversos tipus de càncer i estimula la 

memòria. D'altra banda, també augmenta la pressió arterial, la qual cosa provoca mal de cap i altres problemes 

mèdics, i dificulta el control de la concentració de glucosa en sang. 

Per a evitar diversos d'aquests problemes, només s'ha de prendre cafè i altres begudes riques en cafeïna en certs 

moments del dia. Concretament, s'hauria d'evitar consumir cafeïna quan hi ha pics de cortisol. En cas contrari, 

l'efecte d'aquesta hormona s'afegiria al de la cafeïna, la qual cosa conduiria a una sobreestimulació. 

Paraules clau: Cafeïna, Cafè, Adenosina, Cortisol, Glucosa, Diabetis tipus II. 

6 MECHANISMS OF ACTION OF CAFFEINE 

Before taking into consideration the effects of caffeine, it is worth talking about another molecule: adenosine. Both 

adenosine and caffeine have similar structures, but one acts as the opposite of the other. While adenosine relaxes 

the body, caffeine stimulates it. 

Mechanisms of adenosine 

Adenosine is a non-conventional neurotransmitter because it is neither kept in synaptic vesicles nor released by 

calcium inflow [1]. Its principal precursor is ATP, which is hydrolyzed to AMP. After that, nucleotidases transform 

AMP into adenosine and liberate the product to the extracellular matrix (Figure 1). 

Receptors and effects of adenosine 

There are adenosine receptors in different areas of the central nervous system (CNS), the peripheral nervous 

system (PNS), and other tissues [1]. They are metabotropic receptors, hence G protein-coupled receptors (GPCR), 

which initiate a signaling pathway with second messengers. Indeed, adenosine binds to two types of GPCR: A1 

and A2 purinergic receptors (Figure 1). 

 

Figure 1. Mechanisms of adenosine production and action. 
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A1 purinergic receptors are coupled to a Gi (inhibitor) alpha subunit [2]. When adenosine recognizes this receptor, 

cyclic AMP (cAMP) decreases because G proteins inhibit adenylate cyclases (Figure 1). The effects depend on the 

tissue where it is expressed (Table 1). For instance, it leads to bradycardia (heart), bronchoconstriction (lungs), and 

the inhibition of vesicle release (nervous tissue). 

On the other hand, A2 purinergic receptors have a Gs (stimulatory) alpha subunit [2]. As a consequence, the 

outcome of A2 purinergic receptors is completely opposed to the one of A1 purinergic receptors; they increase the 

amount of cAMP in the cytosol (Figure 1). This situation induces vasodilatation, and other effects in the CNS, such 

as inhibition of dopamine (DA) release (Table 1). 

On the whole, adenosine has sedative and relaxing effects. It makes the body feel sleepy and prepares it to rest. 

Table 1. Comparison between A1 and A2 purinergic receptors of adenosine. 

Receptor Mechanism Effects 

A1 purinergic receptors GPCR with Gi alpha subunit 

- Inhibition of vesicle release 

- Bronchoconstriction 

- Afferent constriction in the kidneys 

- Bradycardia 

A2 purinergic receptors GPCR with Gs alpha subunit 
- Inhibition of DA release 

- Coronary vasodilatation 

 

Mechanisms of caffeine 

Caffeine is structurally similar to adenosine, so it binds to A1 and A2 receptors (Figure 2). However, caffeine acts 

as an antagonist because it does not activate the receptors: it blocks them [3]. As a consequence, caffeine has 

opposite effects to adenosine. It stimulates the body and prepares it for action. 

 

Figure 2. Comparison between the structures of caffeine and adenosine. 

The stimulatory effects of caffeine can be sensed in only 10 minutes after taking a cup of tea or coffee. They 

usually last from two to three hours, but, in some cases, it can last up to six hours. It all depends on the sensitivity 

of the body to caffeine because the regular consumption of this alkaloid leads to resistance to its effects. 
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7 PROS AND CONS OF CAFFEINE 

Every now and then, there are new studies arguing for and against caffeine consumption. There is no solid 

conclusion on whether it is good or bad for human health, so, in the end, it is up to the consumer to take it. 

Benefits of caffeine 

According to a study published in the Journal of Physical Chemistry B, coffee is the richest beverage in antioxidant 

molecules [4]. This means that daily consumption of coffee helps to eliminate free radicals, responsible for cell 

aging. This is an important advantage because free radicals may lead to different diseases, such as Alzheimer's, 

Parkinson's, and a wide variety of cancers. 

Following this line, caffeine can inhibit the growth of tumors [5]. This has been demonstrated in different types of 

cancer, such as prostate cancer, colorectal cancer, and endometrial cancer. Caffeine also affects the CNS. It 

reduces and slows down brain deterioration in neurodegenerative diseases, like Alzheimer's [6]. Moreover, it 

alleviates some symptoms of motor neuron diseases, like amyotrophic lateral sclerosis (ALS). In healthy 

individuals, caffeine stimulates long term memory in the hippocampus, which means that people can retain data 

more easily [7]. 

Drawbacks of caffeine 

On the other hand, the daily consumption of caffeine is associated with chronic cephalalgias. The amount of 125 

mg de caffeine per day, which equals one or two cups of coffee, is enough to produce a headache. Of course, this 

depends on the individual, and whether or not the person has developed resistance. 

People with diabetes should be careful with coffee because caffeine blocks the metabolism of glucose and 

decontrols blood sugar levels. Specifically, caffeine increases insulin resistance and, thus, increases the glucose 

concentration in the blood. The best solution for this problem is to avoid tacking caffeine-rich products. 

Not only diabetic people should also be careful with caffeine, but also pregnant women. More than 200 mg of 

caffeine per day is associated with a double risk of natural abortion [8]. Indeed, it increases from 12.5% of 

miscarriages in non-consumers to 25.45% (Table 2).  

Table 2. Caffeine intake during pregnancy and the risk of miscarriage [8] 

Caffeine intake 

(mg/day) 

Miscarriage 

Adjusted Hazard Ratio 

Yes n (%) No n (%) 

Non-consumer 33 (12.50%) 231 (87.50%) 1 

Less than 200 97 (15.30%) 538 (84.72%) 1.42 (0.93 to 2.15) 

200 or more 42 (25.45%) * 122 (74.39%) 2.23 (1.34 to 3.69) * 
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Although less than 200 mg per day has not a significant effect on the risk of miscarriage, it would be a good idea if 

gestating women went without drinking coffee or tea. 

Last but not least, people on medication must make sure that caffeine does not interfere with the drug. In some 

cases, there can be unwanted effects when caffeine is combined with active principles. 

8 CAFFEINE AND CORTISOL 

To maximize the pros and minimize the cons of caffeine, it should be taken into account when it is taken. 

Specifically, to avoid some of these drawbacks, caffeine-rich beverages should be only consumed in certain parts 

of the day. 

The rhythms of cortisol 

The human body works like a clock. Many molecules fluctuate during the day, following the so-called "circadian 

rhythms". Cortisol, the stress hormone [9], is one of these molecules. It has a circadian rhythm: it has a peak in the 

morning (from 8 to 9 am), and then it slowly decreases until the next day. 

Cortisol has well-known effects. It makes one hungry and increases insulin resistance. These two responses are 

essential to compel the body to eat something. Because the peak is right after waking up (Figure 3), it could be 

said that cortisol works as the "breakfast alarm". 

 

Figure 3. Circadian rhythm of cortisol along the day. 

 

However, the worst thing one could do is take a cup of coffee or tea for breakfast. Caffeine increases cortisol 

concentration in the blood, so it would add up to the naturally released one. Thus, there would be a double peak of 

cortisol, which would highly increase insulin resistance. Blood sugar levels would be uncontrolled, more fat would 

be accumulated, and, in the long term, one could develop type 2 diabetes. 

So, to avoid these disadvantages, coffee and tea should be consumed after the cortisol peak [10]. The best 

moment would be after 9.30 am. But it should be taken into account that the later, the better. 
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9. CONCLUSIONS 

Caffeine is an antagonist to adenosine receptors A1 and A2, thus blocks the effects of the latter molecule. As a 

consequence, the body becomes activated and receptive to different stimuli. It has many benefits, but also 

drawbacks, so one should not abuse it. To minimize cons and maximize pros, caffeine-rich beverages and food 

should be consumed only in certain periods of the day. Specifically, it must not coincide with the morning cortisol 

peak because it would double its effects. 

Future studies may suggest further interactions of caffeine with other neurotransmitters and metabolites. For 

instance, it has been demonstrated that caffeine increases optimism and good mood [11]. These effects may be 

caused by its interaction with dopamine, another neurotransmitter. 
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Resum 

En aquest article es fa una breu explicació de les característiques de la Unitat d’innovació, impulsfp, que inclou els 

programes activafp, emprenfp, innovafp, orientafp, futurafp i catskills 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 als centres de Catalunya.  

Paraules clau: cicle formatiu, formació professional, química, centres, grau mitjà, grau superior. 
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CATALONIA. WE MAKE YOUR PROJECTS A REALITY 

Paz Gómez Jorge 

Secondary teacher. Analysis and specialty chemical industry.  

Coordinator of the ActivaFP Program [1] of the Directorate General of Initial Professional Training and 

Special Education Lessons of the Department of Education. Government of Catalonia. 

E-mail. pgomez13@xtec.cat, 

 

Summary 

This article gives a brief explanation of the characteristics of the Innovation Unit, impulsfp, which includes the 

activafp, emprenfp, innovafp, orientafp, futurafp and catskills programs of the Servei de Programes i Projectes de 

Foment dels Ensenyaments Professionals of the Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació, which 
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depends of the Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial of 

Departament d’Educació (DGFPIERE) of the Generalitat de Catalunya and their implementation in the centers of 

Catalonia. 

 

Keywords: training cycle, vocational training, chemistry, centers, intermediate degree, higher degree. 

1. INTRODUCCIÓ 

El moviment de renovació pedagògica que va iniciar-se a Catalunya a finals del segle XIX va aparèixer com a 

resposta a la necessitat de canvi i de regeneració social provocada per la crisi econòmica i social que va viure 

el nostre país durant aquella època. Durant el primer terç del segle XX, aquesta regeneració va fer emergir 

nous models pedagògics que oferien una nova mirada per donar resposta a la necessitat de canvi i de 

progrés. Ara, a principis del segle XXI hi ha una nova formació professional, més connectada que mai amb la 

realitat socioeconòmica del país, que aporta valor afegit a la societat, amb alumnat altament competent i 

qualificat. 

 

2. NORMATIVA 

Aquesta és la normativa de referència, de suport de la innovació en la formació professional: 

 Llei d’educació de Catalunya (LEC) (Llei 12/2009). Obre en una nova finestra. 

“El propòsit de la Llei d'educació és facilitar el marc institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica 

de la qualitat del sistema educatiu català. No pretén canviar novament l'ordenació educativa, sinó possibilitar 

que l'acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació i consolidi les bones pràctiques.” 

(fragment del preàmbul) 

 Ordre de reconeixement de la innovació pedagògica (Ordre Ens/303/2015). Obre en una nova finestra. 

“S’entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, 

que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot 

ser transferible a la resta de centres educatius.” (article 1) 

A partir d’aquí es crea el marc d’innovació de Catalunya [2]. 

3. ANTECEDENTS 

Actualment al Departament hi ha diferents unitats que promouen i certifiquen accions d’innovació pedagògica per a 

la millora del sistema educatiu. Aquestes unitats col·laboren amb els centres i els donen suport en la dinamització 

dels seus projectes d’innovació pedagògica, en la seva concreció en el projecte educatiu i en l’intercanvi 

d’experiències.  

 
Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que 

tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social.  Es 

presenten en aquest article els programes que hi ha a la formació professional. Aquests programes són voluntaris 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=480169&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704108&language=ca_ES
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pels centres de formació professional i intenten crear estructures internes, estables relacionades amb la innovació. 

El requisit previ per a que un centre es pugui inscriure en un d’aquests programes és tenir o estar en procés 

d’obtenir un sistema de gestió de qualitat. 

4. LA UNITAT D’INNOVACIÓ I ALTRES PROGRAMES 

 
 

La unitat d’innovació del Servei de Programes i projectes de la Direcció General neix amb la missió d’impulsar el 

treball en xarxa i la coordinació de programes per arribar a l'excel·lència professional en els centres 

d’ensenyaments professionals mitjançant el canvi metodològic, la innovació en l’orientació, les competicions 

professionals, en treball en xarxa sectorial i la promoció i realització de projectes emprenedors i d’innovació  

 

Aquesta unitat es composa de 6 programes: 

 

ActivaFP: Un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que 

des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu 

de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes. 

 

OrientaFP: A Orientafp es treballa per millorar l’acompanyament  i l’orientació del alumnat de formació 

professional en les transicions educatives i professionals. 

En el  2020 el programa té la missió de contribuir a la millora dels resultats, la fidelització a l’FP i la seva 

modernització. Amb aquestes premisses, s’enfoca el treball al voltant de tres eixos:  el suport a les metodologies 

centrades en l’alumnat, minimitzar les dificultats en les transicions als cicles formatius i impulsar eines i 

potencialitats per a la vida activa. 

 

FuturaFP: El programa d’innovació FuturaFP impulsa la recerca i desenvolupament a través de la identificació, 

implementació, millora contínua i difusió de la innovació educativa, per assolir les expectatives d’una FP de qualitat 
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en el present i el futur afavorint la consolidació del treball en xarxa entre centres educatius com a sistema de 

transformació dels centres i per a la millora de la governança de l’administració educativa. 

 

La finalitat del Programa d’innovació  FuturaFP és proporcionar als centres participants els recursos, instruments i 

coneixement necessari per desenvolupar una oferta educativa de Formació Professional enfocada a donar 

resposta a les necessitats de les persones i també les socioeconòmiques, de present i de futur a Catalunya, en els 

diferents àmbits professionals i territoris de Catalunya. 

 

InnovaFP: Un programa que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar 

en projectes d’innovació i transferència de coneixement. 

 

El programa InnovaFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les 

empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes 

d’innovació i transferència de coneixement. 

  

EmprènFP:  Un programa, que des de 2012 ve donant suport i impulsant l’emprenedoria i els seus valors en els 

centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per la creació de projectes emprenedors. 

En un primer nivell el programa estimula i promociona la cultura emprenedora en els centres per crear 

l’ecosistema adient perquè puguin sorgir projectes emprenedors. 

En un segon nivell el programa promou la creació de projectes emprenedors reals i viables que surtin al mercat. 

  

Catskills: són els Campionats d’FP de Catalunya, on el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

organitza i promou competicions de destreses (skills, en anglès) que constitueixen un valuós instrument divulgatiu 

de la Formació Professional i un mitjà per estimular a estudiants, professorat i empreses, a més d’una plataforma 

d’intercanvi i un fòrum de debat sobre l’evolució dels estàndards professionals, la qualitat i la innovació en els 

diferents sectors productius. 

 

Altres programes de la mateixa subdirecció són: 

  

EmpresaFP: és un programa de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 

Especial que té per finalitat cercar i impulsar la col·laboració entre la formació professional del sistema educatiu i el 

món laboral, empreses, entitats i treballadors i treballadores, amb l’objectiu final de millorar les competències de 

l’alumnat, apropar-lo al mercat laboral i donar resposta a necessitats i expectatives dels diferents sectors 

professionals i empresarials. Aquesta col·laboració neix a partir dels diferents serveis que ofereixen la Direcció 

General i els centres educatius en tres línies d’acció: 

 què pot fer l’empresa per al nostre alumnat i professorat, 

 què pot fer el centre educatiu per adaptar-se i donar resposta a les necessitats de  l’empresa,  

 com pot col·laborar l’empresa per augmentar la qualitat i fomentar la innovació en l’FP. 
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Mobilitatfp: L’objectiu principal del Programa Mobilitat FP és proporcionar servei als centres participants per tal 

d’ajudar-los en el seu procés d’internacionalització: donant-los suport per conèixer i trobar els programes i 

projectes de cooperació europea i internacional, més adients a les seves necessitats, així com ajudar-los a 

dissenyar i dur a terme els seus propis projectes de cooperació europea i internacional, proveir-los també, d’un 

espai d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, on també, es posa a disposició dels centres, projectes i 

aliances establerts pel Departament d’Educació amb centres educatius, empreses, entitats i administracions 

d’altres països. 

 

5.  PROPOSTA A LES EMPRESES 

Fem una proposta concreta a les empreses: Voleu treball els vostres projectes amb nosaltres? Tenim l’alumnat i 

professorat expert. Necessitem reptes reals i agents externs motivadors.  

Resolem en equip el reptes reals de les empreses. Participeu!. 

 

En el cas del sector químic la formació professional disposa de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i cicles 

formatius de grau superior (CFGS) . 

La família química té tres titulacions de grau superior i dos de grau mitjà. A més a més d’un perfil. 

CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 

CFGS Química industrial 

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins. 

CFGM Operacions de laboratori 

CFGM Planta química 

CFGM Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics. 
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Són estudis de dos cursos, segons la llei Orgánica de Educación (LOE) [3], amb un total de 2.000 hores de 

duració. Amb la característica de que tenen una part d’hores que es desenvolupen en pràctiques a l’empresa 

(formació en centres de treball, FCT). També es poden realitzar aquests estudis en format dual per les empreses, 

on les hores de dedicació dintre de l’empresa són aproximadament del 50% de les hores totals. 

Actualment aquests estudis es fan en 18 centres públics de Catalunya i un centre privat. L’alumnat matriculat el 

curs 20-21 a Catalunya és d’un total de 3.097 alumnes, on 2.177 és alumnat matriculat a cicles formatius de grau 

superior.  

 

6. CONCLUSIÓ  

Aquests programes s’aniran ampliant a més 

centres de formació professional cada curs amb 

l’objectiu d’abastar  al màxim de centres. Els 

projectes que es realitzaran seran més rics amb 

l’acompanyament i participació de les empreses. 

Recordem que els quatre punts fonamentals on 

sustentem els projectes són, el canvi 

metodològic, l’orientació en competències 

transversals, la innovació i la cultura 

emprenedora. Esperem compartir aquests canvis 

amb el màxim d’empreses del sector.  

 



           
 

Actes 9es JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                                                                     Barcelona 2020                                                 
 ISBN: 978-84-123017-8-6                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

52 52 

REFERÈNCIES 

 Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Subdirecció General de 

Programes, Formació i Innovació, que depèn de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

Programesiprojectes.ensenyament@gencat.cat  

 DECRET 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial. DOGC núm. 5830, 

03/03/2011. https://www.gencat.cat/diari/5830/11047026.htm 

 Marc de la innovació pedagógica a Catalunya. 

 La Ley Orgánica de Educación. (LOE), de 3 de mayo de 2006, (publicada en el BOE de 4 de mayo de 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Programesiprojectes.ensenyament@gencat.cat
http://xtec.gencat.cat/web/.content/innovacio/marc_normatiu/documents/marc_dinnovacio_pedagogica.pdf


           
 

Actes 9es JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                                                                     Barcelona 2020                                                 
 ISBN: 978-84-123017-8-6                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

53 53 

 



           
 

Actes 9es JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                                                                     Barcelona 2020                                                 
 ISBN: 978-84-123017-8-6                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

54 54 

L’ESPECTROSCÒPIA, DELS ÀTOMS A LES ESTRELLES 
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Resum 

A mitjans de segle XIX, la química i l’astronomia, que s’havien desenvolupat de manera independent, veieren 

confluir els seus progressos gràcies al perfeccionament de l’anàlisi espectroscòpica. Revisem les experiències 

clau que van permetre la descoberta de nous elements químics mitjançant l’espectroscòpia i que foren l’inici del 

procés per comprendre la composició estel·lar. La química, que s’havia fonamentat sobre la idea d’àtoms 

indivisibles, estava a les portes d’un canvi de paradigma. L’astronomia ja havia construït una explicació consistent 

de la mecànica celeste, però aleshores, gràcies a l’espectroscòpia i la fotografia, s’obrien nous horitzons per a 

l’astrofísica i la cosmologia. Remarquem el treball d’homes i dones a qui devem la tècnica de l’anàlisi espectral i 

fem una mirada selectiva a dones que van excel·lir en astronomia, radioactivitat i física nuclear, poc citades en 

publicacions de divulgació. 

Paraules clau: espectroscòpia, fotografia, dones pioneres, radioactivitat, composició estel·lar. 

SPECTROSCOPY, FROM ATOMS TO STARS 

Rosa Maria Melià Avià1, M. del Tura Puigvert Masó2 

1INS Infanta Isabel d’Aragó; apFQC 

2Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya (apFQC) 

E-mails: rmelia@xtec.cat, tura.puigvert@gmail.com 

Summary: 

In the mid-nineteenth century, chemistry and astronomy, which had been developed independently, saw their 

progresses converge thanks to the improvement of spectroscopy. We appraise key experiments that allowed the 

discovery of new chemical elements through spectroscopy and that were the heart of understanding the stellar 

composition. Chemistry, which had been grounded on indivisible atoms, was on the verge of a paradigm shift and 

astronomy, based on celestial mechanics, thanks to spectroscopy and photography, evolved to astrophysics and 

cosmology. We highlight the work on spectral analysis technique, and take a careful look at women who excelled in 

astronomy, radioactivity, and nuclear physics, unfortunately little named and quoted in known publications.  Key 

words: spectroscopy, photography, pioneering women, radioactivity, stellar composition. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Quan observem un mineral, en primer lloc ens fixem en el seu color i en la seva brillantor. Després percebrem la 

seva densitat i duresa, la seva olor, l’elasticitat i la plasticitat. Podem seguir l’estudi experimentant la conductivitat 

tèrmica i elèctrica, la solubilitat, la reactivitat química , etc. 

Quan observem els estels, ens fixem en la seva brillantor i el seu color. I després? Durant mil·lennis, hem observat 

els estels per allò que poden percebre els nostres ulls. A partir dels puntets de llum que apareixien cada nit, 

imaginàvem la composició de figures màgiques desplaçant-se periòdicament en el firmament i dominant la Terra. 

Hem mesurat les seves posicions i els moviments relatius i ens hem imaginat la resta. Hem observat en els raigs 

de llum diferències d’intensitat i color però ens ha estat molt difícil comparar i mesurar. 

El perfeccionament dels mètodes d’obtenció de les flames, així com dels instruments per dispersar la llum i per 

mesurar la llum dispersada, va tenir lloc a mitjans de segle XIX. Aquests nous equipaments de laboratori van ser 

fonamentals per iniciar el desenvolupament de l’anàlisi espectroscòpica. 

L’espectroscòpia ens ha permès identificar els elements químics i, consegüentment, diagnosticar també de quins 

elements es componen els cossos celestes. L’anàlisi sistemàtica dels espectres de la llum que rebem dels estels 

ha estat el material que ens permet estudiar la composició estel·lar.  

 

2. SÍNTESI HISTÒRICA SOBRE L’ANÀLISI ESPECTROSCÒPICA 

Ja en els inicis de segle XIX, Joseph von Fraunhofer, treballant amb prismes de dispersió, havia aconseguit 

espectres molt precisos i quantificables. Després que, en estudis de 1802, William Wollaston havia descrit unes 

línies negres en l’espectre solar, les observacions Joseph von Fraunhofer van ser molt detallades i, el 1815, va 

catalogar 574 línies d’aquest espectre (Fraunhofer lines). Encara avui moltes de les línies de l’espectre solar es 

denominen segons la nomenclatura de Fraunhofer, com línies D del sodi, o línies H i K del calci. 

El 1835, Wheatstone, treballant amb l’espectroscòpia de flama, va publicar que els metalls es podien identificar per 

les línies d’emissió de les seves guspires.  

La segona meitat del segle XIX (1850–1899) va representar un punt d’inflexió en la identificació i classificació dels 

elements. Es van introduir les tècniques d’anàlisi mitjançant la comparació dels espectres. Els iniciadors varen ser 

Boisbaudran, Bunsen, Crookes i Kirchhoff, els quals “recercaven les línies d’emissió representatives de cada 

element”.  

Boisbaudran va millorar les tècniques espectroscòpiques per a l’anàlisi química i va trobar una correlació entre les 

línies d’emissió de metalls i els seus pesos atòmics i va descobrir elements com el gal·li, el samari i el disprosi. Per 

la seva part el descobridor del tal·li, Sir William Crookes, dissenyà els tubs per a l’estudi dels raigs catòdics i 

identificà el plasma. Es consolidava la tècnica espectroscòpica, que a partir de llavors va esdevenir una eina 

indispensable per descobrir i classificar elements nous. 
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Després dels estudis de Boisbaudran, Foucault i Fraunhofer, entre altres, els treballs de Kirchhoff i Bunsen a 

Heidelberg, cap a 1859, feren avançar l’espectroscòpia, la qual va esdevenir una autèntica eina analítica. L’establiment 

dels principis de l’anàlisi espectral es fonamenta en l’enunciat principal: “L’espectre d’un element químic és únic i 

indivisible i no es pot canviar per efecte de la temperatura ni per res més” 

Coneixem tres tipus generals d’espectres: 

 l’espectre continu, que mostra tots els colors que componen l’arc de Sant Martí  

 els espectres de línies fosques, com s’observa en l’espectre solar i en els de les estrelles (espectres 

d’absorció)  

 els espectres de línies brillants, emesos pels gasos en tubs de descàrrega i els d’algunes nebuloses 

(espectres d’emissió). 

Prèviament, en 1849, J. B. L. Foucault va demostrar experimentalment que el fet que les línies d'absorció i 

d'emissió apareguin a la mateixa longitud d'ona demostra que es deu al mateix material.  

 

Fig 1. Línies de Fraunhofer en l’espectre solar 

Crèdit: ©Delbouille et al. 1972, 1981 and Paris Observatory BASS2000 

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) i Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) van desenvolupar un espectroscopi 

més precís que l'espectroscopi de prisma utilitzat per Fraunhofer. A l’espectroscopi Kirchhoff-Bunsen, la llum 

travessa una escletxa ajustable i, després de passar per la lent que actua de col·limador, incideix en el prisma en 

què es descompon en funció de l’índex de refracció de cada longitud d’ona. Gràcies a les lents que s’intercalen 

davant de l’ocular, s’obté una imatge més nítida. La longitud d’ona de cadascuna de les ratlles de l’espectre es pot 

llegir en una escala que és projectada damunt l’espectre. 

 

Fig 2.  Esquema de l’espectroscopi de Kirchhoff i Bunsen amb cadascuna de les seves parts. Crèdit: Lab Equipment 

for Teaching Physics (Lambda Scientific. 

http://mesola.obspm.fr/solar_spect.php
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El 1857, Gustav Kirchhoff i Robert Bunsen van identificar el sodi en un espectre solar. Van trobar que un sòlid o un 

gas calent altament comprimit podia produir un espectre continu mentre que un gas calent difús produïa un 

espectre amb línies estretes i brillants sobre un fons negre. Van poder demostrar que la línia D negra de l'espectre 

solar a uns 589 nm coincideix amb la línia groga produïda per les sals de sodi a la flama. 

L’aplicació de l’espectroscòpia, com a tècnica de laboratori consolidada per Kirchhoff i Bunsen, va ser possible 

gràcies a la millora dels aparells de combustió. La flama del bec Bunsen no interferia amb la coloració dels 

elements. Així van poder mostrar el vincle entre les línies d'absorció i les d’emissió i enunciar les Lleis de 

l'Espectroscòpia: 

 Un sòlid incandescent, líquid o gas a alta pressió emet un espectre continu. 

 Un gas calent a baixa pressió emet un espectre de "línia brillant" o de línia d'emissió. 

 L’espectre continu d’una font incandescent, vist a través d'un gas fred i de baixa densitat, produeix un 

espectre de línies d'absorció. 

“A cada element químic li correspon un espectre”. És així com Robert Bunsen i Gustav Kirchhoff varen descobrir 

dos metalls alcalins: el cesi (1860) analitzant l’espectre d’una aigua mineral i el rubidi (1861) estudiant la lepidota 

(silicat de liti, potassi i alumini). Tenia l’avantatge que no calia l’aïllament d’una quantitat considerable de l’element, 

la seva cristal·lització i la identificació química, procés molt més feixuc. El 1860, després de publicar les seves 

descobertes sobre els espectres de vuit elements, van establir l’espectroscòpia com a tècnica analítica.  

El 1839, van ser presentades a l’Acadèmia francesa les primeres fotografies obtingudes per Daguerre i Niepce. 

L’efecte de la llum sobre iodur de plata va permetre obtenir daguerreotips de la Lluna i del Sol. Amb plaques de 

gelatina impregnada de iodur de plata es van obtenir aplicacions astronòmiques més sistemàtiques. Posteriorment 

s’hi va incorporar també clorur i bromur de plata. 

L’invent de la fotografia va representar un gran canvi en la sistemàtica de l’observació i, amb la incorporació de 

l’espectroscopi, la feina de classificació dels estels va augmentar considerablement. Calia comparar, no tan sols 

les posicions dels estels per desxifrar-ne el seu moviment relatiu sinó també els tipus de ratlles espectrals i la seva 

intensitat. L’astronomia observacional ja no es practicava de nit amb l’ull enganxat al telescopi sinó a qualsevol 

hora del dia, comparant minuciosament els daguerreotips resultants de l’espectrofotografia astronòmica. Es va fer 

un pas important per al naixement de l’astrofísica. 

El 1852, Warren De la Rue amb un telescopi reflector de 13 polzades, sense motor, i amb una preparació 

casolana de col·lodió, va aconseguir des del seu jardí de Canonbury una excel·lent fotografia de la Lluna. 

Posteriorment, va construir el motor per acoblar-lo al telescopi. El 1860 va viatjar a Espanya per fotografiar l’eclipsi 

total de Sol. Les fotografies resultants de l’eclipsi de 1860 són les primeres fotografies de les protuberàncies solars 

(Diaz, 2014). El 1868, l’heli va ser detectat per primera vegada en la corona solar durant un eclipsi total. 

William Huggins, ja en la dècada dels 1860s i posteriorment amb Margaret Lindsay com a millor col·laboradora, es 

va servir de l’espectroscòpia per esbrinar si en les estrelles podrien trobar-se els mateixos elements que 
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coneixíem en la Terra. Des d’aleshores, l’espectroscòpia complementava la fotografia astronòmica i, gràcies a 

l’anàlisi de les radiacions, es coneixerien millor els astres. Eren els inicis de l’astrofísica. 

El 18 d’agost de 1868, durant l’observació de l’eclipsi solar a Guntur (Índia), l’astrònom Jules Janssen va detectar 

a l’espectre una línia groga brillant, desconeguda fins aquell moment, que es trobava a la longitud d'ona de 587.40 

nm. Inicialment, Janssen va assumir que es tractava d'una línia del sodi. El mateix any, Norman Lockyer va 

observar la mateixa línia estudiant l'espectre solar. Aquesta línia no apareixia en els catàlegs espectrals terrestres. 

Van suposar, doncs, que podia tractar-se d’un nou element desconegut a la Terra. Juntament amb Frankland van 

decidir anomenar-lo heli, per referència al déu Sol, Helios. 

A mitjans del segle XIX, Walsh i Alkemade van publicar independentment els mètodes analítics d’espectrometria 

d’absorció atòmica. 

A finals del mateix segle els treballs de Johann Balmer (1885) el van conduir a desenvolupar una fórmula empírica 

per calcular les longituds d’ona de les quatre línies corresponents a la zona visibles de l’espectre de l’hidrogen. 

Cinc anys més tard el físic suec Johannes Rydberg va proposar l’adaptació de la fórmula de Balmer per aplicar-la 

a l’estudi de l’espectre visible d’altres elements. 

Després de dècades de fonamentació teòrica, Max Planck va formular la teoria quàntica de l'absorció i l'emissió de 

radiació en relació a que els àtoms només poden absorbir i emetre radiació a unes longituds d'ona 

predeterminades. 

El 1920, basant el seu treball en la física quàntica, Niels Bohr, físic danès, va proporcionar una explicació de les 

línies espectrals relacionant-les amb l’excitació dels àtoms i els salts electrònics entre nivells d’energia atòmica. 

Actualment, per a cada tipus de radiació electromagnètica s’ha desenvolupat la corresponent anàlisi 

espectroscòpica. Cadascuna d’elles aporta un nivell de coneixement del món subatòmic i del món ultraplanetari. 

És així que disposem d’estudis d’espectroscòpia d’IR, Raigs X, Raigs gamma i Radiofreqüència. 

 

3. EL TREBALL DE LES DONES EN ASTRONOMIA I EN FÍSICA ATÒMICA 

Tant en els grans canvis que va experimentar l’astronomia com en els estudis sobre la divisibilitat dels àtoms, no hi 

han faltat dones amb qualitats extraordinàries per dedicar-se a la recerca científica, autores directes o indirectes 

de descobriments crucials per a la ciència. Alguns referents històrics ens permeten mostrar la vàlua d’aquestes 

científiques massa sovint oblidades.  

3.1 Ús del telescopi i anàlisi de les fotografies astronòmiques 

Destaquem unes quantes astrònomes que únicament comptaven amb telescopi i capacitat d’observació visual, 

anys abans que es descobrís l’espectroscòpia. 
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Elisabetha Hevelius (1647-1693), polonesa, esposa de l'astrònom Johannes Hevelius, va treballar a l'Observatori 

de Danzig i, després de la mort del seu marit, entre altres treballs, el 1690, va publicar Prodomus astronomia, un 

catàleg de 1.564 estrelles.  

Maria Winkelman (1670-1720), fent d’ajudant del seu marit, el professor Gottfried Kirch, va fer les observacions i 

càlculs necessaris per fer el calendari i, el 1702, va descobrir un cometa. 

Carolina Herschel (1750-1848) va ser entrenada per ser assistent d'astronomia utilitzant un telescopi de rastreig. 

Va estar tota la seva vida a l’ombra del seu germà William, I‘astrònom del rei d'Anglaterra. Després de descobrir 

10 cometes i 3 nebuloses, en el 1798, la Royal Society va publicar el catàleg d'estrelles amb els seus resultats a 

Transaccions filosòfiques. 

Wang Zhenyi (1768-1797), xinesa, amb una ment ben dotada per a les matemàtiques, va escriure 12 llibres sobre 

astronomia i matemàtiques. En ells s’hi troben explicacions molt pedagògiques sobre els moviments aparents dels 

cossos celestes, sobre els eclipsis, entre moltes altres. 

Nicole Reine-Lepaute (1723-1788), francesa, casada amb Jéan-André Lepaute, rellotger reial. Considerada una de 

les millors “computadores astronòmiques” de la seva època. Va predir la tornada del cometa Halley, el trànsit de 

Venus i altres efemèrides, amb molta precisió. 

Maria Mitchell (1818-1889), nord-americana, primera dona que alhora fou astrònoma i professora universitària dels 

Estats Units, amb plaça al Vassar College (New York). Va descobrir el cometa C/1847 T1, que posteriorment 

s’anomenaria Miss Mitchell’s comet. 

3.2 Foto i espectro-astronomia 

Margaret Linsay Huggins (1848-1915) era irlandesa i orfe de mare des de petita. El seu avi matern li comunicà la 

passió per l’observació nocturna. Va construir un telescopi seguint les instruccions en una publicació que ella havia 

seleccionat d’un autor que més tard seria el seu marit. Tenia molt bona vista, una gran habilitat per la fotografia 

astronòmica i una gran capacitat d’observació, concentració i paciència. Des del seu casament el 1875, es va 

convertir en la fidel ajudanta i esposa del Dr. Huggins i van signar conjuntament totes les publicacions. En els anys 

1870s, els esposos William Huggins i Margaret Lindsay Huggins van emprar l’espectroscopi per analitzar la llum 

d’estrelles i identificar-hi elements coneguts. Són remarcables les aportacions d’ambdós a l’astrofísica durant més 

de 35 anys. 

3.3 Observació, classificació, experimentació i conceptualització 

3.3.1 Les calculadores de Pickering  

La Conferència Internacional de 1887 va assentar les bases de la cooperació internacional per construir El Mapa 

del Cel, Mapping the stars o La Carte du Ciel. Es tractava de la cooperació internacional de 18 observatoris 

astronòmics per obtenir i analitzar un total de 22154 plaques fotogràfiques. Així es va consolidar el rol de la 

fotografia com una eina molt útil per a l’astronomia. La comissió va donar lloc a la International Astronomical 

Union.  
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Williamina Paton Stevens Fleming (1857-1911), nascuda a Escòcia, divorciada i amb un fill petit, va ser 

contractada per Pickering com a auxiliar domèstica i posteriorment auxiliar de l’Observatori astronòmic de Harvard. 

No tenia formació prèvia sobre astronomia. Amb la seva meticulositat i capacitat d’observació va poder fer 

contribucions cabdals per a la confecció del catàleg estel·lar projectat per Henry Drapper. Va descobrir la nebulosa 

Cap de Cavall i al llarg de 9 anys va catalogar 10.000 estrelles. Va descobrir 310 estrelles variables, 59 nebuloses 

i 10 noves.  

Henrietta Swan Leavitt (1869-1921) va començar a treballar com a voluntària a l'Observatori de Harvard el 1895, 

on va ser la responsable del Departament de Fotometria fotogràfica. L'establiment de l'anomenada "seqüència del 

nord polar", on es classificaven les magnituds estel·lars, va ser adoptada pel Comitè Internacional de Magnituds 

Fotogràfiques. La seva contribució teòrica més important va ser l'establiment del període de lluminositat d'unes 

quantes estrelles variables. 

Annie Jump Cannon (1863-1941), nascuda a Dellaware, a qui la seva mare li va inculcar la passió per l’observació 

del cel estrellat i, a part de formar-la en economia domèstica, la va estimular per estudiar allò que més li agradés, 

passant per alt la seva condició de dona. Va gaudir d’una bona formació superior. A Massachussets, en el 

Radcliffe College, tenia els millors professors de Harvard i li va ser fàcil que Pickering es fixés en ella per al seu 

projecte. Ja formant part de l’equip, va ser la creadora de l’esquema de classificació de Harvard que va ser el 

primer intent seriós de classificació dels estels basat en la temperatura i el tipus d’espectre. 

 

3.3.2 Les monges de la Specola romana a Castel Gandolfo 

El 1887, Lleó XIII va voler que el Vaticà participés en el projecte internacional de l’elaboració de la Carte du Ciel. El 

Vaticà no se’n va sortir fins el 1910, quan Pius X va convèncer a l’Orde de les Germanes de la Verge Nena que 

quatre monges meticuloses i pacients col·laboressin a traçar el mapa de la part del cel que, segons el repartiment 

internacional, corresponia a l’observatori de Castel Gandolfo. Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Concetta Finardi i 

Luigia Panceri, amb el sobrenom de les “germanes mesuradores”, s’acompanyaven de telescopis per mesurar i 

anotar la posició de les estrelles. Van classificar 256.000 estrelles en 11 anys de feina.  

 

3.3.3 Astrònomes universitàries de ple dret 

Marie Paris Pishmish (1911-1999) fou la primera doctora en ciències de la Universitat d’Istanbul. Després d’un curt 

període a la Universitat de Harvard, on va conèixer el seu futur marit, es convertiria en la primera astrònoma 

professional de Mèxic, a la UNAM. Va formar molts astrofísics, entre ells la seva filla, Elsa Recillas Pishmish. 

Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979), figura destacada del grup d’astrònomes de Harvard, és l’autora de la 

primera tesi doctoral en astronomia presentada per una dona. Al resultat de la seva tesi se li atribueix un dels 

descobriments més importants del grup de Harvard, que es va concretar en l’evidència que l’hidrogen és l’element 

principal de les estrelles. Anglesa de naixement va emigrar als Estats Units amb el seu marit, l’astrònom rus Sergei 

Gaposchkin, per dedicar-se tots dos a l’astronomia.  
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3.4 L’estudi dels àtoms i la seva divisibilitat 

3.4.1 Radioactivitat i descobriment de nous elements 

Així com els espectres d’emissió i absorció aporten informació sobre l’estructura electrònica, la radioactivitat inicia 

el camí cap a la comprensió de la divisibilitat del nucli. 

El model de l’àtom, immutable i indivisible, com indica la seva etimologia, comença a ser superat en el mateix 

segle XIX, quan el descobriment i estudi de la radioactivitat permet aprofundir en el coneixement d’aquest “nou 

àtom”. Aquest nou camp d’estudi implica aïllar químicament elements radioactius i estudiar les propietats de les 

radiacions emeses.  

3.4.2 Màrtirs de les radiacions. Disciplina de treball i cerca d’ideals 

Destaquem tres científiques franceses que, pel seu treball amb materials radioactius, ignorants dels efectes nocius 

de l’exposició del cos humà a les radiacions, van acabar prematurament les seves vides emmalaltint de càncer, a 

causa d’haver suportat dosis excessives de radiació penetrant. 

Maria Sklodowska Curie (1867-1934), va ser una persona excepcional que va saber regir amb intel·ligència 

l’entorn familiar i professional en tots els moments de la seva vida. Comentar la seva biografia hauria de ser un 

contingut imprescindible en els ensenyaments obligatoris. Va estudiar sistemàticament el fenomen de la 

radioactivitat. Implementà les tècniques de separació d’elements radioactius en mostres d’urani i va descobrir el 

radi i el poloni. L’excés de radiació li va causar la leucèmia ja que va sumar al temps de treball dedicat a la recerca 

a la dels desplaçaments en els equips mòbils de raigs X adaptats a la diagnosi medica per atendre ferits de 

guerra. 

Marguerite Perey (1909-1975), des de l’any 1929 va treballar a l’Institut del radi amb Marie Curie. En el procés de 

separació de l’actini radioactiu que acompanyava el lantà, va descobrir l’element 87, que completava el grup 1 en 

la Taula periòdica. En la presentació de la seva tesi sobre aquest element va proposar el nom de Franci, 

anàlogament a com Marie Curie havia triat el nom de Poloni per a l’element que acompanyava el Radi. 

Irene Joliot (1897-1956), filla de Pierre i Marie Curie presentà la tesi sobre la radioactivitat alfa del poloni. 

Desenvolupà la seva recerca amb qui esdevindria el seu marit, Fréderic Joliot. Van descobrir la radioactivitat 

artificial: isòtops estables es convertien en nous àtoms radioactius en ser bombardejats per radiació alfa. 

Descobriren que els elements poden ser transmutats artificialment. Una nova manera d’entendre la taula periòdica 

i l’existència dels elements va obrir pas als conceptes encara no descrits de fissió i fusió nuclears. 

3.4.3 Dones prominents en Física nuclear, teòriques i innovadores. 

Idda Tacke Noddack (1896-1978), química alemanya, va predir la possibilitat que nuclis grans sotmesos a 

impactes de neutrons es partissin en altres nuclis més petits i s’obtinguessin isòtops d’elements ja existents. 

Juntament amb el seu marit van descobrir l’element de nombre atòmic 75, que van anomenar Reni. 

Lisa Meitner (1878-1968), després dels estudis universitaris i el treball de doctorat a Viena, es va desplaçar a 

Berlin on va treballar estretament amb Otto Hahn. Va introduir el terme fissió nuclear i les primeres idees sobre el 
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model de gota líquida, el punt de fissió i reacció en cadena. Va patir doble discriminació per ser dona i jueva. Va 

ser una dona d’una gran humanitat que es va sobreposar a tota mena d’adversitats. 

Maria Goeppert Mayer (1906-1972), nascuda a Polònia i casada amb l’americà Mayer va exercir la seva carrera 

professional a Estats Units. Proposà el model de capes per al nucli atòmic i va desenvolupar el model matemàtic 

corresponent. 

4. CONCLUSIÓ 

En la docència de les ciències, considerem la química com l’estudi de la matèria, les seves propietats i els seus 

canvis. Quantifiquem i imaginem la constitució de la matèria sobre unes unitats d’intercanvi, que des de 

començament de segle XIX s’havien anomenat àtoms, posteriorment àtoms-gram i mols d’àtoms. Més endavant, 

hem imaginat els àtoms com boletes indivisibles de mida submicroscòpica. L’electròlisi, descoberta el segle XIX, 

va requerir la introducció del concepte d’ió i el transport de quelcom material anomenat electró. L’electricitat, 

l’espectroscòpia i la radioactivitat van representar el pas definitiu cap a la idea de divisibilitat dels àtoms.Al seu 

torn, l’astronomia, fins el segle XIX, era una ciència relacionada amb les matemàtiques i l’òptica. Amb 

l’espectroscòpia neix una nova manera d’estudiar els estels.  

 La química i la física es necessiten mútuament per explicar la matèria que ens envolta i la naturalesa de les 

estrelles.  

L’espectroscòpia és un exemple que ens mostra com les diferents especialitats necessiten estar en conversa 

constant per fer progressar el coneixement global. 

En els ensenyaments secundaris cal animar l’alumnat a interessar-se per les ciències i entendre que, amb esforç i 

dedicació, el gènere no és obstacle per al treball en qualsevol disciplina. Tot i que moltes d’elles han estat 

llargament invisibilitzades en la literatura oficial, hi ha hagut moltes dones valuoses que han destacat com a 

científiques professionals.  
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Resum 

L’obtenció i generació de grans quantitats de dades gràcies a les tecnologies d’alt rendiment ha obert les portes a 

l’ús de tota aquesta informació en l’era post-genòmica. Gràcies a aquestes tecnologies, existeix l’oportunitat de fer 

reculls exhaustius de tots els gens, metabòlits, transcrits o marcadors d’una espècie, organisme, teixit o cèl·lula – 

tot i que encara queden reptes per superar i optimitzar les single cell omics -. Tanmateix, és important recalcar que 

l’anàlisi d’un sol aspecte és moltes vegades insuficient. Les diferències i canvis que es poden detectar en l’àmbit 

del genoma no expliquen per se les alteracions funcionals sobre les cèl·lules. És per això que sorgeix la necessitat 

d’integrar dades de diferents nivells per descobrir i entendre el funcionament i l’origen de sistemes complexos, 

com ara malalties multigèniques, trastorns metabòlics o el càncer. L’anàlisi de dades multi-òmiques té l’objectiu 

d’integrar la informació de dades genòmiques, epigenòmiques i transcriptòmiques (entre d’altres) en un sol model. 

Paraules clau: òmiques, dades, multi-òmiques, genòmica, epigenòmica, transcriptòmica. 
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Abstract 

The attainment and generation of massive amounts of data through High-Throughput technologies has opened the 

doors to the implementation of this information in the post-genome era. These days, and due to the optimization of 

these technologies, it is possible to exhaustively collect data from all the genes, metabolites, transcripts or markers 

from any species, organism, tissue or cell – even though there are still challenges to overcome in single cell omics 

-. Nevertheless, analysis of single aspects is not often enough. Functional cell alterations are not only explained 

per se by genome sequence changes. Thus, understanding and discovery of complex systems (e.g. cancer, 
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multigenic diseases and metabolic disorders) origin and behaviour requires the integration of a wide range of levels 

of data. Multi-omics data analysis main goal is to integrate information from genomic, epigenomic and 

transcriptomic data (among others) in unique and combined models. 

Key words: omics, data, multi-omics, genomic, epigenomic, transcriptomic. 

1. INTRODUCTION 

To begin with, what are omics data? They could be defined as all the information obtained from the analysis of a 

wide broad of key aspects observed as a whole, mainly genes (genomics) but also others, such as transcripts 

(transcriptomics) and metabolites (metabolomics). 

Every biological process involves a dynamic interaction network between molecular layers (genetics, epigenetics, 

transcripts, proteins, metabolites), which in turn is influenced by environmental factors. High-throughput 

technologies developed over the last two decades have allowed science to analyse the human genome, 

epigenome, metabolome, transcriptome and proteome at a population level [1]. Of course, each omic level gives 

extremely detailed information about systems functioning, but may be a bit limited when it comes to the 

understanding of complex systems such as diseases [1].  

In order to conveniently approach these problems, integration of multiple types of omic data is required. Thus, 

multi-omic analyses become the next step in the comprehension of molecular mechanisms, gene interaction and 

regulations and metabolites flow, enhancing the study of pathophysiological situations and their prevention, 

treatment and detection [1].  

1.1 Genome and post-genome eras 

Technological advances in the last decade have established our knowledge in complex biological processes 

enhanced by Next Generation Sequencing (NGS) technologies. Among their applications, whole genome studies, 

exome, transcriptomes and interactions may be found. Far from stopping, the improvements come with quicker and 

more processing power, more reliable reads and applications. 

The first ever sequenced human genome had a total cost of $3 billion and took the collaboration and intervention of 

many institutions and hundreds of researchers in a 13-year adventure [2]. Nonetheless, sequencing cost has 

dropped exponentially through time: James Watson’s genome was completed by less than $1 million, and in 2009 

the price was about $100.000 [2]. Nowadays, whole genomes may be sequenced by $1.000 or less [2]. But it is not 

that simple.  

From 2008, the cost of sequencing has decreased quickly, leading to current generation of sequences at higher 

rates than the development of stocking, processing or analysis technologies [2]. However, other factors must be 

taken into account: quality control in projects, development of better bioinformatic tools, informatic equipment, 

assemblies… All these aspects are also part of the costs of sequencing. Thus, the cost of a sequencing project has 
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four main points: sample recollection and experimental design, sample sequencing, data reduction and 

management and downstream analysis [2].  

Before NGS, the main cost was sequencing itself, but in the NGS era (since 2010) technology is no longer a large 

cost, meaning that economic and technological efforts can be directed towards new and more complex analysis. 

Along with the improvement of data storage and management, research can focus on data integration and main 

costs go to primary data analysis. Hence, fast decrease in the cost of data generation does not imply a decrease in 

that of computational analysis of data [2]. 

 

Figure 1. Representation of different NGS technologies and diagnostic Laboratory Services 
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Currently, the field advances towards single-cell and personalized medicine approaches, where massive data may, 

at least, be analyzed and integrated individually in systems biology approaches. This way, different omics data are 

needed to build reliable models: 

● Genomics. DNA sequences analysis from species to single-cell with heterogeneous pathological profiles.  

● Epigenomics. DNA methylation profiles analysis to understand gene expression. 

● Transcriptomics. DNA expression analysis through RNA. 

● Metabolomics. Metabolic profiles analysis.  

● Interactomics. Cell protein interactions analysis and its consequences.  

 

Figure 2. Representation of different layers of omics data where different possible points of start are shown with 
thick arrows. Original image taken from [3] 

2. OMICS DATA IN DISEASE STUDIES 

One of the main points of omics data management is to understand and take a deeper look at diseases. The post-

genome era is the opportunity to research on diseases not only from particular molecules, but also from a more 

general perspective that can show new actors that would be impossible to be identified by conventional techniques. 

When talking about complex disease study as cancer, the focuses are both in particular genes and in omics data 

such as SNPs and CpGs. This kind of approaches can elucidate correlations between gene expression and its 

regulation linked with DNA methylation. In addition, also trans relationships between distant sequences of DNA 
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thanks to 3D structure can be discovered through these analyses. In order to get a glimpse, when transcription 

start site of genes are methylated the gene expression is inhibited. In urothelial bladder cancer, four CpGs can be 

found in HOXA9 gene and they are negatively correlated with the expression of this gene which is related to 

different forms of cancer. Another example is the discovery of methylations that positively correlate with gene 

expression due to the inhibition of a repressor protein gene expresión [4] . 

2.1 Potential in precision medicine 

The relevance of omics data analysis is not only restricted to the academic area, it will be a fundamental tool when 

it comes to stablish a personalized medicine. Omics data in junction with medical images and clinical data can 

provide information to find the best possible treatment for a specific patient. In this emerging field, machine learning 

and artificial neural networks are an option to deal with this large amounts of data [5] . 

3. CONCLUSION 

The analysis of omics data is a powerful tool that can not be ignored. There is great evidence of the insights it can 

provide to understand complex diseases and organisms on the molecular level. Upgrades in the Next Generation 

Sequencing and in omics data software and pathways are going to be of greater importance in our near future. 
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Resum 

La ciència ha permès - sobretot en el darrer segle - l’avenç tecnològic de la humanitat i la millora de la qualitat de 

vida en tots els aspectes. Mai el control de la natura i el seu enteniment havien arribat tan lluny. Però, què és la 

ciència? Què determina el seu avenç? Com a activitat humana en cerca d’un coneixement objectiu de la natura, la 

ciència també és objecte d’estudi. Aquestes preguntes - i moltes més - intenten ser respostes per la filosofia de la 

ciència, una disciplina filosòfica que va en augment. Cal destacar les aportacions de diverses figures del segle 

passat que han establert les bases de la filosofia de la ciència actual: Thomas S. Kuhn, Karl Popper i Imre 

Lakatos. Les seves aportacions encara avui tenen vigència en la perspectiva científica i el seu estudi, i poden 

resultar claus en el desenvolupament d’una societat científica i crítica.  

Paraules clau: filosofia de la ciència, Thomas Kuhn, Karl Popper, Imre Lakatos. 
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Abstract 

In the last century, science has allowed mankind to progress technologically and to improve life quality in all 

aspects as never seen before. Where sciences not to move forward, society would have never performed such a 

control in nature. But what is science? What determines its progress? As an inherently human activity in pursuit of 

an objective knowledge of nature, science is also a field of study. These questions – and many more – try to be 

answered by philosophy of science, a flourishing philosophic discipline. It is important to emphasize the many 
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contributions made by three 20
th
 century figures: Thomas S. Kuhn, Karl Popper and Imre Lakatos. Science current 

perspective and study would not be the same without their work, which has proved crucial in the development of a 

scientific and critical society. 

Key words: philosophy of science, Thomas Kuhn, Karl Popper, Imre Lakatos.   

1. INTRODUCCIÓ 

Com a estudiants, mestres i investigadors, és a dir, com a científics, és de vital importància conèixer la nostra 

activitat: la ciència. I és que com a activitat humana que és, la ciència també és un objecte d’estudi i anàlisi en si 

mateix. Sorgeix així la disciplina de la Filosofia de la Ciència, encarregada de respondre a preguntes tals com: 

“Què és la ciència?”, “Com avança?”, “Com s’estructura i com coneixem?”, “Què pretén?” i totes les derivades.  

Però respondre aquestes preguntes no és l’objectiu d’aquest anàlisi. Em centraré en les aportacions de tres 

figures claus del segle XX, les contribucions de les quals són encara avui de gran importància en la filosofia de la 

ciència actual. Aquestes són: Thomas Samuel Kuhn, Karl Popper i Imre Lakatos. Els tres estan van interaccionar, 

però parlaré sobretot dels aspectes més bàsics dels seus sistemes.  

2. THOMAS SAMUEL KUHN 

Com avança la ciència? Una possible explicació seria que al llarg de la història de la ciència, el coneixement ha 

sigut ampliat en un procés continu basat en l'aportació de noves veritats, eliminació d’antigues teories o de tant en 

tant certes modificacions. És a dir, si una teories demostra com a falsa, simplement se’n fa una de nova, sense 

anar més enllà. Tanmateix, la verificació i falsació de teories no és el motor que fa avançar la ciència per Thomas 

Kuhn.  

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) fou un filòsof i físic estatunidenc. Va doctorar-se en física per la Universitat de 

Harvard l’any 1949 i, després d’anys de docència, l’any 1962 va publicar La seva principal obra: “L’estructura de 

les Revolucions Científiques”. És en aquesta on explica l’evolució històrica de la ciència.  

Per tal d’explicar com avança el coneixement científic, Kuhn trenca de forma contundent amb aquesta interpretació 

plantejada a l’inici de progrés continu i additiu. Les noves teories científiques no sorgeixen de verificacions i 

falsacions, sinó de substitucions. Així doncs, l’evolució es dona a través d’una sèrie de fases discontínues que 

acaben conformant un cicle. És el que es coneix com cicle de Kuhn.  

2.1 Ciència en context i paradigmes  

La ciència no és un saber absolut i etern, sinó un producte subjecte als canvis històrics i socials de l’època. Les 

lleis, teories i tècniques aplicades en un marc sociohistòric concret és el que se’n diu paradigma. Vindria a ser com 

el model de fer ciència en una època donada. Això explicaria perquè la ciència en èpoques passades pot resultar 

tan diferent de l’actual.  
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2.2 El cicle de Kuhn 

Tot això ens porta a la idea central que Kuhn desenvolupa: l’evolució de la ciència té lloc a través d’una sèrie de 

fases (Fig. 1).  

1. Primerament ens trobem amb l’etapa de ciència normal. Aquesta s’entén com l’activitat per resoldre els 

problemes de la natura sota les regles d’un paradigma. Aquest paradigma ha d’estar acceptat per gran 

part de la comunitat científica i ha de permetre explicar un conjunt de fenòmens, i els que no, són 

anomalies. Aquesta etapa és un procés de partida per la investigació que permet reforçar el propi 

paradigma. 

2. Si els problemes i fenòmens que no queden explicats pel paradigma arriben a consolidar-se, es dona una 

època de crisi. Aquesta sorgeix quan les anomalies afecten al fonament del paradigma i aquest no el pot 

superar. Tot plegat, s’afavoreix l’aparició de nous paradigmes. 

3. La crisi dona lloc a una nova etapa. Si un nou paradigma que trenca totalment amb l’anterior soluciona les 

anomalies irresolubles per l’altre, es produeix una revolució científica. Això no només afecta a la ciència, ja 

que factors socials, econòmics, religiosos i culturals podran propiciar el suport o el rebuig d’una part de la 

comunitat científica o una altra. En el procés de revolució científica es dona un desenvolupament no 

acumulatiu de progrés en què hi ha un canvi de paradigma.  

4. Retorn a l’època de ciència normal sota un nou paradigma. 

 

Figura 1. Cicle de Kuhn. Font: cienciaoberta.cat/kuhn 

La filosofia de Kuhn rebutja l’avenç lineal i acumulatiu del coneixement científic i deixa de considerar la ciència 

com un element aliè de la realitat humana, prenent en consideració les influències que fenòmens socials poden 

tenir en el desenvolupament científic.  
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3. KARL POPPER 

Si venim de l’avenç de la ciència amb Kuhn, ara ens preguntem com s’ha de fonamentar el coneixement científic. I 

aquí és on entra Karl Raimund Popper (1902-1994), filòsof austríac. Popper afirmava que la investigació es dona a 

través de problemes (reals), als quals es formulen teories. Són les teories les que, posteriorment, es sotmeten a 

judici.  

3.1. El problema de la inducció 

Abans de Popper s’acceptava que la ciència és inductiva. Això vol dir que la persona investigadora recol·lecta una 

sèrie d’observacions particulars per després extreure una teoria que sigui general i de caràcter universal. Un 

procés que va de baix a dalt.  

Popper trenca amb el pensament inductiu. Segons ell, la investigació es fa en funció de teories ja preconcebudes. 

Un exemple antic per il·lustrar això és dels cignes blancs. Si a un llac, ple de cignes, només n’hi ha de color blanc, 

podem afirmar que tots els cignes són blancs? I si en comptes d’un llac, en fossin dos o tres? 

Popper afirma que no podem induir un coneixement universal per molt gran que sigui el nombre de casos 

observats que el confirmin, i tampoc no podem observar tots els casos observables.  

La ciència és, doncs, un procés deductiu. Observem fets, elaborem una teoria per a deduir-ne les conseqüències i 

després es contrasta de forma empírica amb la realitat. Un procés que va de dalt abaix.  

3.2. El falsacionisme 

Arribem així al falsacionisme. Contrastar una teoria comporta necessàriament intentar falsar-la. Per molts casos 

afirmatius que es puguin tenir, no podríem arribar a verificar-la de forma concloent, ja que un sol cas particular 

podria contradir-la.  

Si una teoria és contrastada repetides vegades i aguanta, es corrobora, però això no significa que no puguin 

aparèixer més teories o ser falsada posteriorment. Per tant, es defineixen certs criteris que permetin corroborar 

una teoria si, efectivament, aquesta és lògica, coherent, contrastable i funciona millor que altres. 

Cada error constitueix un avenç de la ciència, i una teoria científica sempre ha de ser falsable i permetre testar-la 

amb la realitat a través de proves reproduïbles.  

Com es pot veure, certs punts d’aquesta visió xoquen amb l’avenç científic de Kuhn, explicat anteriorment.  

4.  IMRE LAKATOS 

I finalment passem a Imre Lakatos (1922-1974), físic i filòsof hongarès que va ser deixeble i successor de Karl 

Popper a Londres. La principal teoria de Lakatos és anomenada metodologia dels programes d’investigació 

científics. En aquesta, es veu certa influència del falsacionisme de Popper amb influències de les idees de les 

revolucions científiques de Thomas Kuhn. En què es basa? 
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4.1  Falsacionisme i context històric 

En contraposició a Popper, Lakatos afirmava que molts descobriments científics es caracteritzen més com a 

verificacions que no pas com a falsacions. En aquest sentit, Lakatos afegeix un nou element a l’equació: en 

comptes de tenir una sola teoria que havia de demostrar-se falsa, el procés inclou una segona teoria. Així doncs, 

dues teories serien comparades en un experiment decisiu que les provés.  

Un altre pilar per comprendre la seva teoria estableix que les teories no s’han d’avaluar en referència a un sol punt 

en el temps. És a dir, el que s’ha d’analitzar és la tendència del desenvolupament en una sèrie de teories, i per 

això, és important tenir en compte el context històric i social científic.  

4.2 Metodologia dels programes de recerca 

Segons Lakatos, els programes consisteixen en una sèrie de teories relacionades que formen un nucli comú que 

anomena nucli central. Aquest queda envoltat per l’anomenat cinturó protector, que són assumpcions prèvies de 

les condicions dels experiments, premisses, mesures, etc. La funció d’aquest cinturó és protegir el nucli de la 

falsació, o dit d’una altra manera, amortir aquelles proves que podrien posar en qüestió les teories del projecte. 

Això constitueix un principi heurístic negatiu: mai no pots falsar el nucli. Aquest, alhora, ve acompanyat d’un 

principi heurístic positiu, que dona la possibilitat de formular noves teories en el procés (Fig. 2).  

 

Figura 2. Esquema de la metodologia dels programes d’investigació científica 

Partint de l’estructura dels programes, Lakatos els divideix en dos tipus: degeneratius, caracteritzats per 

desenvolupar-se entorn a dificultats experimentals; i progressius, on les teories poden predir resultats 

experimentals i testar-los. Sempre s’han de prioritzar els progressius. 
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5. CONCLUSIONS 

És important analitzar i reflexionar sobre les diverses perspectives que engloben a la ciència i com la comunitat 

científica les aborda per ser conscient de la seva pròpia activitat: la ciència, i el seu paper en la societat.  
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Resum 

Els materials emergents són els recursos que es comencen a utilitzar, com el liti, el tàntal del coltan, l’indi, les 

terres rares, el grafè..., el níquel, el titani i altres. Aquests materials i metalls, com tots els altres del nostre planeta, 

es troben en unes quantitats limitades, per tant, cal intentar reciclar-los. El titani, un dels metalls amb futur, és un 

metall de transició abundant a l'escorça de la Terra i que es troba en forma d'òxids, també formant part de l'escòria 

de certs minerals de ferro i en les cendres dels organismes vius, animals i plantes. El metall sòlid és de color gris 

fosc, de gran duresa, resistent a la corrosió i amb unes propietats físiques molt semblants a les de l'acer. S'utilitza 

en la fabricació d'equips per a la indústria química i en la indústria aeronàutica i aeroespacial formant aliatges amb 

el ferro i altres metalls. 

Paraules clau: Titani, propietats, obtenció i aplicacions. 

 

TITANIUM, ONE OF THE METALS WITH A FUTURE  
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Abstract 

Emerging materials, such as lithium, tantalum in the coltan, indium, rare earths, graphene ..., nickel, titanium, and 

others, are the resources we start to be used. These materials and metals, like all others on Earth, are found in 

limited quantities, so you need to try to recycle them. Titanium, one of the transition metals of the future, is plentiful 

on the Earth's crust and is found in oxide types, also forming part of the slag of certain iron minerals and in the 

ashes of living organisms, animals, and plants. The solid metal is dark gray, very hard, resistant to corrosion and 
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with physical properties very similar to steel. It is used in the manufacture of equipment for the chemical industry 

and, in addition, is used in aeronautical and aerospace industries forming alloys with iron and other metals.  

Keywords: Titanium, properties, production, and applications. 

1. INTRODUCCIÓ  

Al Gran Diccionari de la Llengua Catalana [1] hi trobem:  

Titani 

Etimologia: del llatí científic titanium, nom donat el 1795 pel químic alemany M. H. Klaproth (1743-1817) [2, 3] a 

l’element químic descobert el 1791 pel químic anglès W. Gregor [4], per analogia amb el nom de uranium, que ell 

mateix donà també a aquest altre element descobert per ell un temps abans.  

masculí química inorgànica  

1. [símbol Ti] Element metàl·lic de la primera sèrie de transició, de nombre atòmic 22, que pertany al 

grup IVB de la taula periòdica. Té un pes atòmic de 47,90. 

2. diòxid de titani Una de les menes naturals del titani, de fórmula TiO2. 

El titani és l'element químic de número atòmic 22, situat al grup 4, metall de transició, de la Taula Periòdica [5, 6] 

amb una massa atòmica de 47,867 i símbol Ti (Fig. 1 i 2).  

 

Figura 1. El titani a la Taula periòdica. 
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El titani presenta 5 isòtops estables: Ti-46, Ti-47, Ti-48, Ti-49 i Ti-50, sent el Ti-48 (22 protons i 26 neutrons) el 

més abundant (73,8%) també s'han descobert 11 radioisòtops, el Ti-44 (22 protons i 22 neutrons) és el més 

estable, amb un període de semidesintegració de 5,76 minuts.  

 

Figura 2. Estructura atòmica i configuració electrònica del Ti-48. 

El titani és sòlid a temperatura ambient, de color gris, duresa de 6 a l'escala de Mohs i resistent a la corrosió per 

part de l'aigua de mar, de l'aigua règia i del clor. Fon a 1941 K i bull a 3560 K. Els estats d'oxidació més comuns 

són (+4) en el diòxid de titani i en el titanat de ferro(II) i també el (+2) i el (+3). 

És abundant a l'escorça terrestre a on es troba en forma d'òxids, s'usa en la fabricació d'equips per a la indústria 

química i, també per a la indústria aeronàutica i aeroespacial formant aliatges amb el ferro i altres metalls, ja que 

té la major proporció duresa - densitat de tots els metalls. Les seves sals s'utilitzen en els focs d'artifici per obtenir 

un color blanc brillant. 

2. HISTÒRIA  

El titani fou descobert el 1791 pel mineròleg anglès William Gregor (1761-1817) a partir del mineral ilmenita 

(FeTiO3). Va ser redescobert quatre anys més tard pel químic/farmacèutic alemany Martin Heinrich Klaproth (1743-

1817), en aquest cas va ser descobert en el mineral rútil (TiO2) i va ser ell qui el 1795 li va donar el nom de titani 

(anomenat així pels Titans, fills d'Urà i Gea en la mitologia grega) [7-8], sent el material més comú el diòxid de 

titani, emprat com a pigment blanc. 

A la Figura 3 es mostren tres presentacions diferents de titani: metall de titani (A), mineral concentrat de titani en 

pols (B) i una barra de cristall de titani, d’un 99.995% de puresa, fabricada pel procés del iode, mètode van Arkel-

de Boer [5]. Pes ≈ 283 g, ≈ 12,7 cm de llarg ≈ 2,54 cm de diàmetre (C). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ilmenita
https://ca.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Klaproth
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAtil
https://ca.wikipedia.org/wiki/1795
https://ca.wikipedia.org/wiki/Titans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://ca.wikipedia.org/wiki/Titani#cite_note-:0-2
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Figura 3. Presentació del titani en forma de metall, de pols i sòlid (imatges obtingudes de Viquipèdia). 

 

Matthew Albert Hunter (1878-1961) [9] va preparar per primera vegada, l'any 1910 [10], titani metàl·lic pur (amb 

una puresa del 99,9%) escalfant tetraclorur de titani (TiCl4) amb sodi a 700-800 °C en un reactor d'acer, amb un 

procés que seria conegut com, mètode Hunter [11].  

El titani com a metall no es va usar fora del laboratori fins que el 1946 William Justin Kroll (1889-1973) [12] va 

desenvolupar un mètode per a poder produir-lo comercialment: per mitjà de la reducció del TiCl4 amb magnesi, i 

aquest és el mètode utilitzat avui en dia (mètode de Kroll) [13].  

El metall s'obté pel mètode de Kroll del 1946, segons les reaccions: 

TiO2+ 2Cl2+2C→TiCl4+ 2CO 

TiCl4+2 Mg →Ti + 2MgCl2 

que consisteix en la reducció del tetraclorur de titani obtingut per reacció del diòxid de titani amb carbó i clor a uns 

800ºC - 1000ºC, amb magnesi fos i atmosfera inert d'argó. 

El TiCl4 obtingut es purifica mitjançant destil·lació fraccionada, procés emprat en química per a separar mescles 

homogènies de líquids per medi de la calor.  

Després es redueix el TiCl4 amb magnesi (mètode Kroll) o amb sodi (mètode Hunter) 

El titani així obtingut, en forma d'esponges metàl·liques (Fig. 4), desprès es fonen per obtenir els lingots del metall i 

es purifica per la lixiviació amb HCl diluït. Per la seva banda, el clorur de magnesi acaba sent reciclat 

electrolíticament. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Titani#cite_note-:0-2
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sodi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Acer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1946
https://ca.wikipedia.org/wiki/William_Justin_Kroll
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3_(qu%C3%ADmica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Magnesi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9s_de_Kroll
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Figura 4. Obtenció d'escuma de titani (Fotografia manipulada de la Viquipèdia). 

3. APLICACIONS 

El diòxid de titani absorbeix la llum ultraviolada, alliberant ions (OH-) com a radicals lliures que s'utilitzen com a 

vernís per a hospitals, reduint les taxes d'infecció per bacteris 

Per la seva baixa densitat i el que pot aguantar, els aliatges de titani s'empren en avions, també en pals de golf, 

bicicletes (Fig. 5A), rellotges (Fig. 5B), etcètera. 

Es considera que és fisiològicament inert, per la qual cosa el metall s'empra en la fabricació de pròtesis en oseo-

integració i cirurgia maxil·lofacial (Fig. 5C). També s'han emprat làmines primes de titani per a recobrir alguns 

edificis, com per exemple el Museu Guggenheim de Bilbao (Fig. 5D), per la seva lleugeresa i la resistència a les 

altes temperatures i a la corrosió. 

 

Figura 5. Aplicacions usuals del titani (Fotografies de M. Paraira). 
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4. CONCLUSIONS 

El titani, metall de transició amb molt de futur, s'extreu majoritàriament de la ilmenita i el rútil. Però hi ha altres 

minerals de titani són: la Perovskita que és un triòxid de titani i calci i forma uns cristalls cúbics i grisos. La Brookita 

que forma cristalls vermell fosc de diòxid de titani. 

El titani és un metall platejat que porta el nom dels titans, un tipus de deus grecs. És tan fort com l'acer, però més 

lleuger i ni l'aigua ni altres substàncies químiques li provoquen corrosió. Aquest fort metall ofereix una protecció 

excel·lent en les armilles antibales i es fa servir per a preparar diòxid de titani, un compost de titani i oxigen que 

s'utilitza en pintures i en cremes de protecció solar ja que bloqueja la radiació ultraviolada (UV) de la llum solar. 

Però probablement és en la indústria aeronàutica i en la construcció com ara el museu Guggenheim on el metall i 

els seus aliatges troben més aplicacions, per la seva lleugeresa i la resistència a les altes temperatures i a la 

corrosió i també en la implantació de pròtesi com ara les dentals. 

També s'utilitza el titani en:  

 Broques endurides amb una capa de nitrur de titani 

 Les plaques de titani de l'interior de les armilles antibales que actua d'escut 

 Les articulacions de titani poden substituir estructures deteriorades de l'esquelet  

Per saber-ne més es pot consultar The Elements [14]. 
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LA HISTÒRIA ATÒMICA: LA HISTÒRIA MÉS PETITA MAI EXPLICADA  

Jordi Díaz Marcos 

Universitat de Barcelona (CCiTUB,IN2UB, departament de materials) 

jdiaz@ccit.ub.edu 

 

Resum 

La història de l'àtom és apassionant, es remonta a l'antiga Grècia i Demòcrit i es va començar a perfilar a partir de 

Galileo amb personantges com Boyle o els Lavoiser. De totes maneres , l'àtom, tal i com el coneixem està 

intimament lligat a la història de la quàntica, és més, entendre una sense l'altre no té sentit. La nostra història 

quàntica comença amb Bohr i acaba amb un conflicte quàntic entre Schrödinger i Heisenberg que dona forma a 

l'àtom tal i com el coneixem actualment. 

Paraules clau: Àtom, propietats, Bohr i nanotecnologia. 

 

ATOMIC HISTORY: THE SMALLEST STORY NEVER TOLD  

Jordi Díaz Marcos 

Universitat de Barcelona (CCiTUB,IN2UB, departament de materials) 

jdiaz@ccit.ub.edu 

 

Abstract 

The history of the atom is fascinating,  it goes back to ancient Greece and Democritus and began to take shape 

from Galileo with characters such as Boyle or the Lavoiser. In any case, the atom, as we know it is intimately linked 

to the history of quantum, indeed, understanding one without the other makes no sense. Our quantum story begins 

with Bohr and ends with a quantum conflict between  Schrödinger and *Heisenberg that shapes the atom as we 

know it today. 

Keywords: Atom, properties, Bohr and nanotechnology. 
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1. INTRODUCCIÓ  

Imagina't que, en lloc de triomfar els postulats d'Aristòtil, haguessin triomfat els postulats de Demòcrit; quines 

conseqüències hauria tingut? …de ben segur, la història tal com la coneixem seria una molt diferent. 

Ens situem a la Grècia antiga, bressol de les civilitzacions. Un dels seus principals personatges, Aristòtil, 

defensava que la matèria estava formada per quatre elements -terra, aigua, aire i foc- que es combinarien per a 

formar totes les coses.  

 

FONT: https://recuerdosdepandora.com/wp-content/uploads/2010/10/elementos-segun-aristoteles-1024x775.jpg 

 

En canvi, Demòcrit defensava que la matèria estava feta de partícules tan petites que era impossible que 

estiguessin formada per res més. Eren unes partícules hipotètiques indivisibles en essència i Demòcrit les va 

batejar com a àtoms (que significa 'alguna cosa que no es pot dividir’). A més, va afirmar que eren cossos sòlids, 

indestructibles, indivisibles, homogenis i invisibles. Aquestes partícules eren diferents entre si i podien combinar-se 

entre elles per a formar diferents substàncies. Els postulats d'aquest visionari no estan gens malament, però 

malauradament van caure en sac trencat. Sabem que el concepte d'àtom no va triomfar. És més, no va ser fins al 

segle XVIII que no es va recuperar. Que diferent hauria estat el món antic i l'edat mitjana si Demòcrit hagués 

triomfat! 

 

Aquest món antic estava dominat per l'alquímia, pel vell desig de transformar plom en or. El concepte de química 

moderna no s'inicia fins a la concepció d'una històrica parella, la mare i el pare de la química moderna, el 

matrimoni Lavoisier. Això sí, abans que dels Lavoisier hem de parlar de Robert Boyle. Boyle va ser el primer a 

experimentar amb la pressió en els gasos, la qual cosa ens va portar a la famosa Llei de Boyle-Mariotte: a 

temperatura constant, el volum que ocupa una determinada massa d’un gas és inversament proporcional a la seva 

pressió.  

https://recuerdosdepandora.com/wp-content/uploads/2010/10/elementos-segun-aristoteles-1024x775.jpg
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Boyle va recuperar la vella idea de Demòcrit i va postular que tota la matèria estava composta per partícules 

diminutes idèntiques, i que en combinar-se generaven els diferents elements. Boyle encara era un alquimista i va 

haver de passar un segle fins que naixés la química moderna amb els Lavoisier. Els Lavoisier van passar a la 

història per la Llei de Conservació de la Matèria: en tot procés químic, la mateixa quantitat de matèria existeix 

abans i després de la reacció. També van ser els primers a descobrir elements com l'oxigen i el nitrogen, en el 

seu famós experiment del flogist. Finalment, podem considerar que van establir les bases de la taula periòdica, 

catalogant 33 elements en 4 grups: gasos, metalls, no metalls (o terres rares) i el que va denominar "fluids 

imponderables" com la llum i l'energia procedent de la calor. Aquestes bases les va utilitzar Mendeleiev quan va 

fer la Taula periòdica. 

 

 

FONT: https://pixabay.com/es/illustrations/sistema-peri%C3%B3dico-qu%C3%ADmica-ciencia-3962844/ 

 

Un altre salt temporal ens porta a John Dalton, el primer en establir les bases del model atòmic. Dalton va assignar 

els pesos atòmics a partir de l'hidrogen, al qual li va posar el valor d’un, establint els pesos d'altres elements i 

compostos, en funció de la seva relació amb l'hidrogen. Avogadro va recollir els estudis de Dalton per a relacionar 

les petites partícules amb les propietats de la matèria a escala macro, portant-nos al concepte de mol, la unitat de 
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quantitat de substància que té un nombre específic de partícules (àtoms o molècules) igual al de 12 grams de 

carboni-12 o 1 g d'hidrogen.  

 

Dalton va establir les bases d'una escola atomística dels elements, però faltava una mica més, calia fer un salt i 

aquest salt va ser quàntic. Abans de parlar de quàntica hem de remarcar que a la fi del segle XIX Joseph John 

Thomson va descobrir els electrons a partir dels raigs catòdics. Aquest descobriment va ser clau per a seguir amb 

la nostra història. Thomson amb els seus estudis sobre la naturalesa dels raigs catòdics va descobrir l'existència 

dels electrons, partícules molt lleugeres amb càrrega elèctrica negativa que formen part de l'àtom. 

 

El descobriment de Thomson va demostrar fet fonamental: malgrat que els àtoms són les unitats bàsiques que 

diferencien als elements químics, aquests no són indivisibles; tenen una estructura interna amb càrregues 

elèctriques positives i negatives. Però era massa tard per a canviar-los el nom, el concepte d'àtom com a unitat 

bàsica dels elements químics ja estava massa arrelat en la comunitat científica. Els àtoms no eren indivisibles però 

el concepte va perdurar; i continuaria sent un terme usat de manera freqüent amb l'arribada de l'era atòmica al 

segle XX. 

 

Quants QUANTS 

 

L'últim any del segle XIX, el 1900, ens va portar una de les fites que trasbalsarien dràsticament el món científic; 

Max Planck va dividir l'energia en trossos. Plank va demostrar, a partir del seu treball de la radiació del cos negre, 

que en els processos d'emissió - radiació, l'intercanvi d'energia no pot ser arbitràriament petit, té unes unitats 

bàsiques determinades, a les quals ell va denominar quants. Cal dir que es podia calcular la quantitat d'energia del 

quant multiplicant la seva freqüència (el nombre de cicles que completa en un segon) per la famosa Constant de 

Planck, amb l'equació E = hf. Einstein va recollir el guant llançat per Planck per a explicar el seu famós efecte 

fotoelèctric, plantejant que, si bé la llum és una ona, els paquets d'energia associats als quants es comporten com 

a partícules.  

 

FONT: https://pixabay.com/es/illustrations/explosi%C3%B3n-bolas-f%C3%ADsica-cu%C3%A1ntica-ola-4855710/ 
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Einstein, al seu torn, va establir les bases per a iniciar un dels mons més apassionants de la història de la ciència, 

el món quàntic. Aquest món que està molt lligat a la nostra història, a la història de l'àtom ja que, a partir de llavors, 

el món atòmic estaria irremeiablement lligat al món quàntic. 

 

Seguint amb la nostra petita història, el 1911 Ernest Rutherford va posar nucli als àtoms, situant allà tota la càrrega 

positiva d'aquest, i localitzant-hi neutrons i protons. Però com que la teoria quàntica havia vingut per a quedar-se, 

poc després, el gran físic danès Niels Bohr va modificar el model atòmic per a marcar les posicions dels electrons 

en determinats llocs de l'àtom; naixien els orbitals atòmics, els quals estaven lligats a la constant de Planck i a 

l'energia dels electrons. Començàvem a tenir explicacions clares per a teories, com, per exemple, perquè els 

elements emeten llum en escalfar-se, la qual cosa es podia explicar a partir del salt d'electrons entre orbitals lligat 

a l'energia que aquest rebia per un procés determinat. 

 

De tota manera, això encara no era suficient. Ja disposàvem dels materials per a construir la casa, però la casa 

encara no estava edificada, necessitàvem una mica més…necessitàvem un príncep, perquè, ¿quina història que 

es preui no té el seu propi príncep? 

 

El príncep que va venir al rescat va ser l'aristòcrata francès, Louis de Broglie, que, impressionat pels treballs 

d'Einstein, li va donar la volta al mitjó o més aviat a la dualitat ona - corpuscle, afegint una fabulosa perspectiva, el 

comportament dual -com a ona i com a partícula-, dels electrons.  

 

S'ha de dir que la comunitat científica, escèptica per naturalesa, no es va creure les teories de De Broglie fins que 

no les va veure o cosa que és el mateix, fins que no es van poder demostrar experimentalment. Davisson i Germer 

en demostrar la difracció dels electrons, van confirmar la hipòtesi de De Broglie, la qual cosa, al seu torn, donaria 

pas a la microscòpia electrònica. Però això ja és figues d'un altre paner. Per a concloure amb el nostre príncep, en 

1929 va rebre el premi Nobel de física i, extraoficialment, va ser nomenat “príncep de la quàntica”. 

 

Ja hem recorregut la major part de la nostra història, però tot final necessita d'una mica de picant, alguna disputa 

morbosa i, com no podia ser d’altra manera, acabarem amb una disputa quàntica. Els protagonistes de la història 

tenen un cert contrast, d'una banda, Schrödinger, el criador dels gats més famosos de la història i per l’altra, 

Heisenberg el jove deixeble de mentors com ara Bohr o Born...poca broma.  

 

El llibertí Schrödinger era un científic poc reconegut i ja una mica gran quan, empès pels defectes del model 

atòmic que en aquest moment imperaven, va decidir que passaria a la història corregint els seus defectes i creant 

el model definitiu de l'àtom. Aquest model afegia una cosa fins al moment oblidada, les matemàtiques. Schrödinger 

va plantejar la primera equació d'ona per a l'electró de la història; vestia l'electró amb el mantell de les 

matemàtiques.  
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FONT: https://estudianteo.com/wp-content/uploads/2019/11/modelos-atomicos-732x380.jpg 

 

En canvi, l'alumne modèlic Heisenberg, va plantejar el comportament dels electrons a partir d'una matriu 

complexa, un entramat de números que semblava encaixar amb el comportament de l'electró. 

Resulta curiós que es passes d'una manca de coneixement per a modular el comportament de l'àtom a dues 

teories genials però sense connexió; calia discutir quina era la que realment resolia definitivament l’enigma de 

l’àtom. I, a més del dilema científic, cal afegir l’enemistat que va sorgir entre els seus autors. Qui tenia raó, 

l'extravagant Schrödinger o el modèlic Heisenberg? 

 

És curiós, però al final va ser el genial Pauli qui va demostrar que totes dues teories eren vàlides, s’havia arribat a 

la mateixa conclusió, però per diferents camins. I és que ja se sap, que tots els camins arriben a Roma o en el 

nostre cas, tots els camins arriben al nucli de l'àtom. 

 

Heisenberg defensava que mentre no mesurem l'estat de l'electró, aquest es pot trobar en tots els estats, i aquests 

només col·lapsen (exactament col·lapsa la seva funció d'ona), si mesurem el seu comportament. Aquesta teoria, 

Born la va salpebrar determinant que la posició de la funció d'ona es donava en unes situacions específiques, la 

qual cosa situava els electrons en determinats orbitals atòmics. Per cert, a aquesta incertesa, Heisenberg la va 

acompanyar del seu Principi d'Indeterminació de Heisenberg, que nega la possibilitat de saber exactament la 

posició i el moment d'una partícula. Si en coneixes una amb precisió, oblida't de l'altra. Per cert, seguint amb les 

nostres curiositats microscòpiques, el principi d'incertesa aplicat a temps i energia, va ser la clau per al 

descobriment dels Microscopis d'Efecte Túnel. 

 

Arribat a aquest punt, Schrödinger semblava noquejat, els arguments de Heisenberg eren irreprotxables, així que 

l'única via de lluitar contra ells va ser intentar ridiculitzar-los i és aquí on entra el nostre protagonista felí, el gat no 
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viu/no mort de Schrödinger. Imaginem una caixa tancada amb un gat dins on se situa un element radioactiu que 

amb una probabilitat del 50% pot emetre un raig que en cas de ser detectat, permet l'alliberament d'un verí mortal 

per al gatet bufó. Des de fora, el gat pot estar viu o mort, no sabem el seu estat fins que no el comprovem obrint la 

caixa. Fent un símil amb la funció d'ona de Heisenberg, i la impossibilitat de mesurar-la sense col·lapsar el seu 

estat, abans d'obrir la caixa el gat té totes les funcions d'ona possible (de viu a mort) i aquesta col·lapsa a causa 

del nostre afany per saber com està el gat, vist d'una altra manera, segons Heisenberg el gat pot estar alhora viu o 

mort, la qual cosa és ridícul. Schrödinger havia estat una mica punyeter. 

 

FONT: https://pixabay.com/es/illustrations/f%C3%ADsica-gato-de-schr%C3%B6dinger-3864568/ 

 

Per cert, lligada a aquesta disputa quàntica es va proclamar una de les grans frases de la història de la ciència, 

lligada al món probabilístic de la quàntica, la famosa frase d'Einstein que acabava dient “Déu no juga als daus” i 

que mostrava les reticències per part d'Einstein a la teoria quàntica. 

 

I és que, aquesta teoria encara evoluciona i continua sent estudiada, oferint encara molts dubtes, i mostrant que la 

història més petita mai explicada, la història de l'àtom, encara no ha escrit el seu final. 

 

  NOTA: La present història és una adaptació del llibre Molècules al nu: “La 

historia más pequeña jamás contada” els autors de la qual són en Jordi Díaz-Marcos i el Miguel García-

Guerrero, i que en breu es publicarà per edicions ALZUMARA. 

https://pixabay.com/es/illustrations/f%C3%ADsica-gato-de-schr%C3%B6dinger-3864568/
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MICROSCÒPIA DE FLUORESCÈNCIA I CONFOCAL 
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1Unitat de Microscòpia Òptica Avançada – Campus Diagonal. Centres Científics i Tecnològics de la 

Universitat de Barcelona (CCiTUB) 

2Departament de Bioquímica i Biomedicina. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona 

vreguant@ccit.ub.edu, mbosc@ccit.ub.edu 

 

Resum 

La microscòpia òptica és una de les tècniques experimentals més directes que hi ha; només cal preparar la mostra 

i observar-la al microscopi. No obstant això, no és una tècnica simple; hi ha molts aspectes que poden fer que un 

usuari poc experimentat acabi esbiaixant els resultats i per tant, les conclusions finals que n’extregui. 

Aquest article pretén servir de guia per realitzar experiments amb microscòpia òptica de fluorescència i confocal de 

manera que els resultats que se n’obtinguin siguin fiables i reproduïbles. Principalment va dirigit als investigadors 

que comencen a treballar en aquest camp però també a usuaris més experimentats en l’ús d’aquests aparells que 

vulguin revisar alguns dels errors més comuns que, des de la Unitat de Microscòpia Òptica Avançada del Campus 

Diagonal dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) hem observat.  

Paraules clau: microscòpia de fluorescència, microscòpia en cèl·lula viva, muntatge de mostres, 

inmunofluorescència. 
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Summary 

Optical microscopy is one of the most direct experimental techniques that exists. It mainly needs of some sample 

preparation to observe that sample under the microscope. It is not, however, a simple technique; there are many 

aspects that can cause an inexperienced user to skew the results and therefore the final conclusions drawn from 

them. 

This article aims to serve as a guide for performing fluorescence and confocal light microscopy experiments 

ensuring reliable and reproducible results. It is mainly aimed at researchers who are beginning to work in the field, 

but also at more experienced users who want to review some of the most common errors that, from the Advanced 

Optical Microscopy Unit of the Diagonal Campus of the Scientific and Technological Centres of the Universitat de 

Barcelona (CCiTUB), have been observed. 

Keywords: fluorescent microscopy, live cell microscopy, sample mounting, immunofluorescence. 

1. INTRODUCCIÓ  

La microscòpia òptica i en particular la de fluorescència (amb tota la varietat de tècniques i tecnologies que 

l’utilitzen) és una eina molt potent del camp bio, però pot ser utilitzada de manera errònia. En molts passos d’un 

experiment d’aquest tipus es pot introduir biaix i, per això, és molt important entendre cadascun d’aquests passos, 

des del disseny experimental fins a la presentació de resultats. Només així es pot garantir una observació, anàlisis 

i reproductibilitat de resultats fiable. 

1.1 Disseny experimental 

Tradicionalment s’havia considerat la microscòpia com una manera d’obtenir imatges boniques i prou però, en 

realitat, les imatges que s’obtenen contenen molta informació quantificable que és la que permet interpretar-les de 

manera objectiva i comparar-les amb altres condicions o tractaments experimentals.  

El primer que cal és planificar bé tot el disseny experimental que es vol portar a estudi. Cal tenir clara quina és la 

pregunta que es vol respondre per escollir bé la manera en que es prepararan les mostres, els controls biològics i 

experimentals que es faran, la manera en que posteriorment s’adquiriran les imatges i, finalment, la manera en 

que s’analitzaran els resultats. Preveure tots aquests passos abans de començar, ajudarà a que un cop s’arribi al 

final, es puguin extreure conclusions fiables i validar o descartar les hipòtesis plantejades inicialment.  

En la figura 1 s’esquematitza un flux de treball vàlid per qualsevol experiment amb microscòpia òptica. Per seguir-

lo, cal tenir present que dissenyar i implementar un experiment quantitatiu d’aquest tipus és un procés iteratiu i 

tediós. Les condicions de preparació de les mostres, d’observació i d’anàlisi de les imatges sovint s’han de testar 

vàries vegades fins que s’aconsegueix un protocol reproduïble i fiable (veure consell 1). 
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Figura 1. Esquema del flux de treball d’un experiment per microscòpia òptica. Adaptat de [1]. 

                

2 PREPARACIÓ DE LES MOSTRES 

En microscòpia òptica tan es pot treballar amb cèl·lula viva com amb mostra fixada i l’opció que s’esculli 

determinarà des del protocol de marcatge de les mostres fins a com s’agafaran les imatges. El que cal tenir clar en 

qualsevol de les dues opcions és que caldrà comprovar prèviament tot el protocol de preparació de les mostres 

(veure consell 2) i tenir controlat tot el material necessari, des de les solucions (pH, contaminació, presència de 

pols o precipitats que puguin originar senyal inespecífica, etc.) o l’estat de conservació dels marcadors (veure 

figura 2), fins al calibratge de les pipetes. 

               

Consell 2: Els protocols heretats d’algú altre s’han de testar prèviament a la realització 

d’un nou experiment. Un mateix protocol pot donar resultats diferents segons la mostra, els 

epítops, els marcadors o, fins i tot, les mans que el duen a terme. En aquest punt són 

essencials els controls experimentals per donar veracitat als resultats. 

Consell 1: És recomanable començar qualsevol anàlisi amb poques condicions 

experimentals però representatives i provar tots els passos del protocol, des de la preparació 

i marcatge de les mostres fins a l’anàlisi de les imatges resultants. Un cop validat tot el 

protocol, es podrà aplicar a totes les condicions de l’estudi. 
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Figura 2. Efecte de la temperatura de conservació en la intensitat del marcatge amb Hoechst 33342 (1 g/ml). La 

senyal que s’observa és clarament més intensa en les cèl·lules marcades amb Hoechst conservat un mes al 

congelador (A) que un mes a la nevera (B). C) Les mesures d’intensitat obtingudes mostren diferències 

estadístiques (Test: t de Student, p-valor<0,01, n>200 cèl·lules). Barra d’escala: 20 m. Taula de color (Look-up-

table, LUT) de Fiji [2]: Fire.           

2.1 Experiments amb mostra fixada 

Treballar amb mostra fixada té menys requeriments a l’hora d’observar les mostres en el microscopi perquè no 

està afectada la viabilitat d’aquesta però, cal tenir en compte que el que s’observa no és un reflex del que passa 

en viu. La fixació i permeabilització de mostres pot variar la quantitat i localització d’epítops, afectar la senyal de 

molècules fluorescents presents en les mostres (Fig. 3) i, pot afectar la mida i la forma de les cèl·lules (revisat a 

[3]). A més, la fixació de les mostres (sobretot amb aldehids) pot generar autofluorescència [4], la qual interferirà 

amb la detecció de la senyal específica. 

Com no hi ha un protocol genèric d’inmunofluorescència que serveixi per totes les proteïnes d’interès i un mateix 

protocol pot tenir efectes diferents segons el tipus cel·lular, es fa imprescindible conèixer quins efectes té 

cadascun dels productes que s’utilitzen i adaptar-ho a cada cas. És recomanable que en aquesta posada a punt 

del protocol s’inclogui una prova fixant amb formaldehid i seguidament amb metanol i/o Tritó X-100, ja que s’ha 

comprovat la seva eficàcia en preservar i fer accessibles l’ADN i les proteïnes intra i extracel·lulars [3]. 

 

Figura 3. Cèl·lules HeLa marcades amb un fluorocrom basat en la cumarina. En cèl·lules vives (A) la senyal 

s’observa clarament a mitocondris mentre que es perd (intensitat i patró) després de fixar (B) i, encara més, 

després de fixar i permeabilitzar (C). Barra d’escala: 10 m. LUT: Fire. Imatge extreta de [5]. 
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2.1.1  Muntatge de les mostres 

És important entendre que la mostra, el medi i el cobreobjectes utilitzats per muntar la preparació i observar-la al 

microscopi seran part de l’òptica de tot el sistema i per tant, poden afectar al pas de llum. Així, qualsevol 

interferència tipus bombolles d’aire en la preparació, diferències entre els índex de refracció dels medis (el de 

muntatge i el d’immersió de l’objectiu) o, fins i tot, el gruix del cobreobjectes que s’utilitzi, poden disminuir la 

qualitat de la senyal fluorescent que s’observi amb el microscopi. En referència al gruix del cobreobjectes, cal tenir 

present que la majoria d’objectius per microscòpia òptica estan dissenyats per treballar amb un gruix estàndard de 

0.17mm i per tant, variacions en aquest poden degradar les imatges que s’obtinguin. A la figura 4 s’il·lustra l’efecte 

d’aquesta degradació (pèrdua d’intensitat) en objectius secs de diferent obertura numèrica (Numerical Aperture, 

NA). En aquest tipus d’objectius, la llum passa de l’aire (índex de refracció, IR = 1) al cobreobjectes (IR = 1.52) i, 

aquest canvi d’IR, desvia la llum al seu pas generant una imatge més borrosa i menys brillant a mesura que es 

penetra dins de la mostra. Si a més, hi ha una petita variació en el gruix del cobreobjectes respecte els 0.17 mm 

òptims, la pèrdua d’intensitat pot arribar a ser del 60%. 

 

Figura 4. Efecte de variacions en el gruix del cobreobjectes sobre la intensitat de la fluorescència [6]. 

Els medis de muntatge es poden classificar entre els que s’assequen i queden sòlids amb el temps o els que es 

mantenen líquids. Els primers són adequats per conservar la mostra en el temps però, cal tenir present que 

provoquen un aixafament de la mostra (fig. 5) i per tant no serien adequats, per exemple, per fer un estudi 

morfològic tridimensional. Els segons no tenen aquest efecte però requereixen d’un segellat de la preparació per 

evitar el moviment del cobreobjectes i l’entrada d’oxigen (un dels causants del fotoapagat de la fluorescència [7]) a 

la mostra. 
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Figura 5. Efecte que tenen diferents medis de muntatge al gruix de la mostra [8]. 

És important comentar també, que les solucions o agents antiesvaïment que incorporen alguns medis de muntatge 

per evitar el fotoapagat, poden reduir la intensitat de la senyal [9], apagar la fluorescència d’algunes molècules i/o 

poden generar senyal de fons a les imatges [10]. És per això essencial comprovar l’ús d’aquests medis de 

muntatge en els corresponents controls experimentals abans d’utilitzar-los en qualsevol estudi. 

2.2 Experiments amb cèl·lula viva 

Evidentment, tot i que l’observació de mostra viva representa millor el que passa en condicions fisiològiques, 

aquesta opció no està exempta de limitacions, la més important de les quals és la viabilitat de la mostra. No és 

suficient que les cèl·lules acabin l’experiment sense que s’observi l’aparició de les evaginacions de membrana 

típiques de l’apoptosi, sinó que cal veure que, al llarg de l’experiment, no canvien la seva morfologia, els orgànuls 

es segueixen movent amb normalitat i, si és possible, que es segueixen dividint. Per aconseguir això, en primer 

lloc cal evitar la contaminació de les mostres perquè això afectarà la viabilitat i esbiaixarà els resultats. També és 

necessari mantenir correctament la temperatura, humitat, pH, etc. Actualment això és fàcil d’aconseguir ja que la 

majoria dels microscopis moderns estan dotats d’equips que controlen aquests paràmetres. Respecte el control de 

la temperatura, s’ha tenir en compte que temperar la mostra en el microscopi afectarà el focus d’aquest i per tant 

és necessari també un sistema de control fi de l’enfoc al llarg del temps. Per últim, és crucial reduir al màxim la 

dosi de llum a la que són exposades les cèl·lules ja que la principal causa d’afectació de la viabilitat cel·lular és la 

fitotoxicitat [11][12]. Aquesta fototoxicitat depèn de la longitud d’ona i la quantitat de llum que arriba a les cèl·lules i, 

poder-la reduir dependrà del tipus d’equip, la font d’il·luminació i dels sistema de detecció que s’utilitzin.  
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A la figura 6 es pot observar una comparativa entre treballar amb microscòpia de fluorescència o confocal. Queda 

clar que la viabilitat de les mostres i la velocitat de captura d’imatges és major en el primer, per tant, més indicat 

per treballar amb mostra viva. En canvi, si es busca aconseguir una major resolució, contrast dels marcatges i/o 

treballar amb mostres gruixudes, l’equip més indicat és el microscopi confocal. 

 

Figura 6. Gràfic comparatiu de les avantatges i inconvenients de la microscòpia de fluorescència i la microscòpia 

confocal. Adaptat de [13]. 

2.3 Selecció de marcadors fluorescents 

La selecció de les molècules fluorescents per marcar les mostres no és una decisió trivial. S’han d’escollir amb 

cura en funció de les seves propietats fotofísiques, de la quantitat de marcatges a mesclar i del tipus d’experiment 

que es vol fer. Sobretot quan s’ha de treballar amb varis marcadors alhora, són molt útils els visors (els més 

coneguts estan detallats a [14]) que mostren les corbes d’excitació, emissió de diferents molècules fluorescents i 

permeten veure la senyal que es pot obtenir segons el làser o el cub de filtres que s’utilitzi. 

L’ideal és sempre buscar aquelles molècules que brillen molt (eficiència quàntica i coeficient d’extinció molar alts) i 

que tinguin un temps de fotoapagat llarg. Tot i això, hi ha casos, com per exemple en experiments de recuperació 

de la fluorescència després del fotoapagat (Fluorescence Recovery After Photobleaching: FRAP), en que és 

necessari que les molècules es puguin fotoapagar amb més facilitat.  

A la figura 7 es mostra la brillantor i el temps mig de fotoapagat d’algunes de les proteïnes fluorescents més 

comuns, però es poden consultar totes les propietats fotofísiques de totes les proteïnes fluorescents a [15]. Com 

es pot observar en aquestes gràfiques, que brilli més una molècula no significa que sigui més resistent al 

fotoapagat i per tant, de nou, la selecció dels marcadors dependrà del tipus d’experiment a realitzar.    
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Figura 7. Gràfiques de la brillantor i del temps de fotoapagat al 50% d’algunes proteïnes fluorescents. Valors 

extrets de [16]. 

3  OBSERVACIÓ DE LES MOSTRES 

Com hem comentat en el punt 2.2, segons el tipus de microscopi amb el que es treballi, l’adquisició podrà ser més 

ràpida i menys nociva per les cèl·lules vives o, més resolutiva i amb major contrast (fig. 6). En qualsevol dels 

casos, els paràmetres d’adquisició de les imatges clarament influiran en la manera en que es veuran aquestes i, 

per tant, en la manera en que s’analitzaran. Així, és imprescindible entendre’ls correctament per poder-los adaptar 

a l’experiment en qüestió (veure consell 3). En aquest article no detallarem els criteris per ajustar aquests 

paràmetres (revisats a [17]) sinó que ens centrarem en exposar altres fonts d’error també relacionats amb 

l’adquisició. Sí és important ressaltar, però, la diferència entre els ajustaments dirigits a millorar la qualitat de les 

imatges en el sentit de millorar la relació entre la senyal i el soroll (Signal-To-Noise Ratio, SNR), dels ajustaments 

fets per emfatitzar detalls específics dels resultats buscats [1]. El primer cas és un ajustament objectiu i 

recomanable mentre que el segon és una font de biaix que s’ha d’evitar. 

                

Potser la font de biaix més important durant l’adquisició d’imatges és la selecció dels camps a observar. Aquelles 

zones escollides com a representatives tindran un impacte directe en la reproductibilitat dels resultats, per tant cal 

seleccionar-los de la manera més objectiva possible (veure consell 4). També pot induir a error saber quina és la 

mostra que s’està observant, per això és recomanable que una altra persona marqui les mostres amb codis o que, 

un cop marcades, tapi aquestes marques. 

Consell 3: En experiments amb cèl·lula viva s’ha de prioritzar mantenir vives les cèl·lules i 

no generar fotoapagat de la fluorescència, sacrificant resolució i qualitat d’imatge. En 

aquest sentit, s’haurà de trobar quina és la qualitat d’imatge mínima per aconseguir una 

anàlisi precisa dels resultats. En experiments amb mostra fixada és recomanable treballar a 

la màxima resolució del microscopi per treure’n sempre el màxim d’informació possible o, 

ajustar-la almenys per resoldre correctament les estructures d’interès.  
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4  ANÀLISI DE LES IMATGES 

L’anàlisi de les imatges permet convertir una observació anecdòtica i subjectiva en dades numèriques 

comparables i contrastables. En concret, les imatges de fluorescència permeten extreure dos tipus de mesures, 

les espacials (morfològiques, de distàncies, de velocitats) i les d’intensitat (representen la quantitat de molècula 

marcada).  

Qualsevol mesura en microscòpia contindrà certa quantitat d’error. La majoria d’aquest error, com hem comentat, 

provindrà de les pròpies mostres, del seu marcatge o de la seva observació amb el microscopi, sobretot de com 

s’ajusti la SNR [18]. A la figura 8 es mostra una imatge abans (A) i després (B) d’optimitzar-ne l’adquisició i com 

això afecta la desviació estàndard de la senyal i la SNR mesurada segons la fórmula: intensitat mitja / desviació 

estàndard de la intensitat [19]. Una major SNR representa una menor desviació estàndard de la senyal i per tant, 

una major precisió de les mesures que s’obtinguin.  

 

Figura 8. Optimització del SNR en l’adquisició d’imatges. Es mostren dendrites abans (A) i després (B) de millorar-

ne l’adquisició. (C) Mesures de la intensitat mitja, la desviació estàndard (STD) d’aquesta i la SNR. A i B estan 

extretes de [17]. LUT: ICA. 

L’anàlisi informàtic de les imatges també pot generar certa quantitat d’error per tant, per poder determinar 

l’exactitud de les mesures obtingudes és important poder-lo quantificar. Pot ser interessant per exemple, fer 

mesures manuals de les imatges per veure la desviació de resultats entre aquestes i les generades amb un anàlisi 

informàtic. Per donar validesa als resultats a més, és necessari guardar una còpia de les imatges originals. Cada 

cop és més freqüent que els editors de les revistes científiques demanin aquests arxius per veure que les imatges 

que es publiquen no difereixen de les originals és a dir, que no s’han manipulat.  

L’efecte dels diferents errors en els resultats d’un experiment es minimitza quan es comparen imatges i mesures 

obtingudes de la mateixa manera però, pot ser important quan l’experiment s’ha de realitzar amb altres mostres i/o 

Consell 4: Per seleccionar les regions d’una mostra a observar és important fer-ho amb 

algun marcatge no objecte de l’anàlisi. També és una bona opció utilitzar el software del 

microscopi per treballar amb vàries posicions (marcades a l’atzar) o amb mosaics per 

ampliar el número de camps.  
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per unes altres mans. És per tant crucial detallar tot el material utilitzat i tot el protocol seguit, fins i tot el de l’anàlisi 

d’imatges, a la secció de material i mètodes de qualsevol publicació. Només incloent tota la informació serà 

possible reproduir els resultats en un futur. 
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CARÀCTER ÀCID-BÀSIC DELS ÒXIDS DELS ELEMENTS DELS PRIMERS 

PERIODES DE LA TAULA PERIÒDICA 

 Josep Corominas1 

1Centre didàctic de ciències experimentals del Col·legi de Llicenciats de Catalunya 

jcoromi6@xtec.cat 

Resum  

Aquest document explica les manipulacions que es poden veure en el vídeo del mateix títol per obtenir els òxids 

d'alguns elements dels primers períodes de la taula periòdica. L'objectiu és d'elaborar una seqüència sobre la 

variació de la propietat periòdica del caràcter àcid o bàsic dels òxids. Les experiències són en mili o micro escala. 

El vídeo es pot veure a:   

https://www.youtube.com/watch?v=TImcGP66wvo 

Paraules clau: Àcid-base, propietats periòdiques, taula periòdica.  

 

ACID-BASIC CHARACTER OF THE OXIDES OF THE ELEMENTS OF THE 

FIRST PERIOD IN THE PERIODIC TABLE 

Josep Corominas1 

1Centre didàctic de ciències del Col·legi de Llicenciats de Catalunya 

jcoromi6@xtec.cat 

 

This document explains the manipulations that can be watched in the video of the same title to obtain the oxides of 

some elements from the early periods of the periodic table. The goal is to make a sequence about the variation of 

the periodic property of the acid-basic character of the oxides. Experiences are in milli or microscale. Video at: 

https://www.youtube.com/watch?v=TImcGP66wvo 

 

Keywords:  Acid-base, periodic properties, periodic table. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquests són els òxids dels elements que anem a estudiar: 

Grup 1 Grup 2  Grup 13 Grup 14 Grup 15 Grup 16 Grup 17 Grup 18 

Li2O Be B2O3 CO2 NO2 O2 F Ne 

Na2O MgO Al Si P4O10 SO2 Cl Ar 

K CaO Ga Ge As Se Br Kr 

 

Llista de material i productes per tots els experiments 

Material Productes 

Vas de precipitats de 100 mL 

Bocal 450 mL en got proveït d'una clau 

Lauer-lock per a l'obtenció del SO2 

Caixa llumins 

Encenedor de cuina 

Bunsen o altra 

Clau Lauer-lock (2) 

Bastonets de cotó 

Cúter 

Guants 

Ulleres de seguretat 

Paper d’alumini 

Paper indicador  

Agulles d'estendre 

Placa de vidre o de plàstic (4 cm x4 cm) 

Xeringues de 60 mL i 10 mL (4) 

Espàtules (2) 

Tubs d’assaig (2) 

Tubs de vidre (8 o 10 mm de diàmetre), 

aproximadament 15 cm de longitud 

Aigua desionitzada 

Aigua oxigenada, H2O2, 10 %     

Li2O   Es pot extreure de piles CR de liti.  

Na2O  

MgO  

CaO  

Àcid bòric, B(OH)3, H3BO3 o òxid de bor, 

B2O3 

CaCO3, en trossos petits 

HCl  2 mol/L  

HNO3 3 mol/L  

Coure, Cu (en trossos petits)  

Sofre, S 

Indicador en solució (universal, blau de 

bromotimol…)  

 

 

 

Consideracions de perill dels productes químics. Per a cada producte, vegeu, a més la seva fitxa de seguretat. 

Material Safety Data Sheet (MSDS)  
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 https://chemicalsafety.com/sds-search/ 

 

Aigua oxigenada, H2O2, 10 %    Porteu guants i ulleres de seguretat 

    

MnO2   irritant per inhalació 

 

 

Liti, Li2O i LiOH. El Li2 O es forma espontàniament sobre el  Liti    

 

Porteu guants i ulleres de seguretat  

 

Sodi i Na2O Porteu guants i ulleres de seguretat. Treballeu a la vitrina 

 

 

Magnesi (per a obtenir l’òxid de magnesi, MgO)     

 

Per tenir l'òxid de magnesi, cal cremar un trosset de cinta de magnesi, a la vitrina. 

No fer aquesta combustió davant els alumnes! Evitar de mirar directament la cinta en combustió a causa de les UV 

que es formen. 

 

CaO Eviteu de respirar la pols. Porteu guants de protecció 

                                                                                                             

 Àcid bòric, B(OH)3, H3BO3. òxid de bor, B2O3    

 

 

HCl 2 mol·dm
-3

 Porteu guants i ulleres de seguretat 

 

HNO3 3 mol·dm
-3

 Porteu guants i ulleres de seguretat 

 

Sofre Provoca irritació cutània 

 

2. PRIMERA PART: L’OXIGEN I EL SEU PODER OXIDANT 

 

1. Obtenció d’oxigen en mili escala 

Material  

Dues xeringues de 60 mL o una de 60 mL i una de 10 mL amb rosca per connectar  Clau  de tres vies 

H2O2 10% MnO2(s) (catalitzador) 

https://chemicalsafety.com/sds-search/
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Porteu ulleres de seguretat i guants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MnO2 està en forma de pastilles. Per fabricar-les, es mesclen parts iguals de MnO2 en pols i un preparat de 

ciment, guix o “Aquaplast”. S’afegeix una mica d’aigua i es posa en motlles petits com poden ser els blister de 

medicaments per deixar solidificar. 

 

2. L’oxigen, un gas oxidant que aviva les combustions.  

 

Material 

Una xeringa amb Oxigen Pinxo de fusta i llumins o encenedor 

 

Deixeu oberta lleugerament la clau de pas acoblada a la xeringa. I aneu aixecant a poc a poc l’èmbol fins a treure’l 

del tot.   Tanqueu la clau. 

Introduïu a poc a poc la punta en ignició dins la xeringa. Observeu com s’aviva la flama. 

Es pot repetir un parell de vegades més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agafar 5 mL H
2
O

2
 3%

Petita quantitat de MnO
2

MnO
2

10

injectar 5 mL H
2
O

2
 , 3%

1. Enceneu la punta   2. Deixeu només la punta en ignició   

3. Introduïu-la dins la xeringa amb  O2 

O
2

1

2

3

Figura 3 

Figura 2 Figura 1 
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3. SEGONA PART: ÒXIDS DELS ELEMENTS. COM ES PODEN OBTENIR I COM 

 COMPROVAR EL SEU CARÀCTER ÀCID O BÀSIC 

 

Per les tres manipulacions 3 i 4, seguiu el mètode indicat a la figura 4 

 

 

 

 

3- Els òxids de metalls alcalins (grup 1), liti i sodi 

Material i reactius 

Una placa de vidre o plàstic    Paper indicador 

Molt petites quantitats de Li2O i Na2O  Aigua desmineralitzada  

Bastonet de cotó 

 

Porteu ulleres de seguretat i guants 

 

Procediment 

Per obtenir els òxids de liti i de sodi, es suficient amb gratar una mica un trosset d'aquests metalls que s'ha deixat 

alguns minuts en l'aire.   

Mulleu la punta del bastonet de cotó en l'aigua. Toqueu l’òxid. A continuació toqueu el paper indicador. 

Preneu nota del color 

 

Li2O(s) + H2O → 2 LiOH(aq)  Na2O(s) + H2O → 2 NaOH(aq) 

 

4- Els òxids de metalls del grup 2, magnesi i calci 

 

Material i reactius 

Una placa de vidre o plàstic  Paper indicador 

MgO i CaO    Aigua desmineralitzada  

Bastonets de cotó 

Porteu ulleres de seguretat i guants 

Figura 4 

gota d'aigua indicador

òxid
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Procediment 

Per tenir l'òxid magnesi, cal cremar un trosset de cinta de magnesi, en una campana de gasos 

No feu aquesta combustió davant els alumnes!  

Evitar de mirar directament la cinta en combustió a causa de les UV que es formen. 

 

Mg(s)  + ½ O2(g) → MgO(s)                        MgO(s) + H2O(l) → Mg(OH)2(aq) 

Mulleu la punta del bastonet de cotó en l'aigua. Toqueu l’òxid. A continuació toqueu el paper indicador. 

Preneu nota del color. 

 

5- Òxid d'un element del grup 13, el Bor 

 

Material i reactius    

Solució d'indicador universal  Àcid bòric, B(OH)3 

Òxid de bor, B2O3   Aigua  

2 tubs d’assaig    Espàtula 

 

L'òxid de bor, B2O3 normalment no es troba en un laboratori escolar, cal obtenir-lo a partir de l'àcid bòric, B(OH)3, 

per calefacció a 200 ºC aproximadament 

 

2 B(OH)3(s)  → B2O3 + 3 H2O(g) 

 

El B2O3 que s'obté d'aquesta manera, té un aspecte com des trossets de vidre.  És soluble en aigua. 

Poseu en un tub una petita quantitat d'àcid bòric amb una espàtula i en l'altre una quantitat semblant d'òxid de bor.  

Afegir de l'aigua a cada tub i una gota de solució d'indicador (millor, indicador universal). (Figura 5) 

Es veu que l'òxid de bor (a la dreta en la foto) és una mica menys àcid que l'àcid bòric (a l'esquerra en la foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 
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6- L'òxid de carboni, (grup 14) 

 

Material i reactius 

Xeringa amb CO₂: 

 

Procediment 

Per omplir la xeringa amb  CO₂. Seguiu el mètode indicat (figures 6 i 7) 

 

 

 

Figura 6 : Preparació dels reactius Figura 7 : Obtenció de CO2 

 

Vas de precipitats de 100 m 

Aigua desmineralitzada + un indicador (Blau de bromotimol, universal…) 

Buideu lentament el CO₂ de la xeringa en la solució d'aigua i indicador, el color va a canviar en entorn àcid. 

 

7- Els òxids de nitrogen (grup 15) 

 

Material i reactius 

Una placa de vidre o plàstic (millor una càpsula de Petri)  HNO3 3 mol/L  

Paper indicador o solució d'un indicador universal    Un trosset de coure o moneda d'1 cèntim 

 

Porteu ulleres de seguretat i guants 

 

Procediment 

 

Poseu el trosset de coure, o una peça de moneda d'1 cèntim al centre (tenen una capa prima de coure) (Figura 8) 

Poseu tot al voltant petites gotes d'una solució d'indicador o dels trossos de paper indicador. 

Poseu sobre el coure una gota d'àcid. 

preneu 10 mL HCL 2 mol·dm-3

trossos petits de CaCO
3
 

(aprox. 0,2 g)

CaCO
3

10

injecteu 10 mL HCl(aq), 2mol·dm-1

la xeringa s'omple de CO
2
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La reacció entre el coure i l'àcid dóna una barreja d'òxids de nitrogen. Les quantitats són molt petites no hi ha cap 

perill amb els òxids de nitrogen 

4 HNO3(aq)  +  Cu(s)  → Cu(NO3)2(aq)  +  2 NO2(g)  + 2 H2O(l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Òxid de fòsfor (grup 15) 

 

El raspador de les caixes de llumins conté fòsfor (vermell). El cap del llumí és una barreja que conté  clorat de 

potassi i un compost, el  sulfur d'antimoni.  

 

Material i reactius 

 

Caixa de llumins   Petit tub de vidre (aproximadament 7 cm de longitud) 

Agulles d'estendre   Paper indicador mullat amb  aigua desmineralitzada 

Flama de gas (Bunsen o altre)  Una eina per retallar el raspador de la caixa (tisores, cúter)  

 

Porteu ulleres de seguretat i guants 

 

Procediment 

Amb un cúter, gratar o arrencar la part del raspador de la caixa de llumins on es troba el fòsfor. 

Introduïu el tros retallat o gratat en el tub de vidre, assegurant-se  que sigui a mig camí. 

Prepareu un tros de paper indicador mullat d'aigua. Enceneu el bec Bunsen i escalfeu el tub en la zona on es troba 

el fòsfor. Observeu com surt fum del tub de vidre. 

 

NO RESPIREU AQUEST FUMS!  

 

Poseu el paper indicador a l'extremitat del tub on surt el fum per assegurar-se que entra en contacte amb els fums. 

Aquests estan formats per òxids de fòsfor que es formen en fer circular l'aire a l'interior del tub i inflamant el fòsfor. 

(Figura 9) 

P4(s)  +  5 O2(g)  → P4O10(s) 

 

Figura 8 

coure

HNO
3

gotes d'indicador
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8- Òxid de sofre, SO2 (Grup 16) 

 

Material i reactius 

 

El pot descrit més avall   Sofre (mitja espàtula) 

Xeringa de 60 mL   Paper d’alumini per protegir el fons del pot 

Encenedor de cuina    Vas de precipitats de 50 mL amb solució d'un indicador 

 

Procediment 

 

Cal un pot de vidre o de plàstic, de clausura hermètica amb un forat per enganxar-hi una clau Lauer-lock (clau de 

tres vies). Si el pot es de vidre el forat ha de ser fet amb un trepant per a vidre. Si el pot es de plàstic, un objecte 

com un clau escalfat, serveix per foradar.  

La clau *Lauer lock s’enganxa amb una cola epoxi. 

 

 

 

 

 

 

 

Protegir el fons del pot amb  paper d'alumini.  

Poseu una petita quantitat de pols de sofre. Apropeu la flama de l'encenedor de cuina perquè el sofre comenci a 

cremar i tanqueu immediatament el pot. El sofre  reaccionarà amb l'oxigen a l'interior del pot. 

S8 (s) + 8O2 (g)  8 SO2 (g) 

Quan el sofre deixa de cremar, el pot haurà estat omplert de diòxid de sofre. 

NO OBRIU EL POT 

Cargolar ara una xeringa de 60 mL a la clau Lauer lock i absorbiu una part del diòxid de sofre gasós.  

Injecteu el gas en una solució aquosa amb indicador universal i observeu el canvi de color. 

retalleu

Figura 9 
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Com eliminar el SO2 del pot: 

Sense obrir el pot i mitjançant la xeringa, injecteu aigua a dins. Feu-ho vàries vegades, en total uns 200 mL 

aproximadament. 

El SO2, molt soluble en l'aigua, es dissol donant una solució àcida. Agiteu bé.  

Podeu ara obrir el pot i retirar el líquid rentant abundantment amb aigua. 

 

Conclusió final 

Heus aquí la seqüència sobre la variació de la propietat periòdica del caràcter àcid-bàsic dels òxids. 

 

Li2O Be  B2O3 CO2 NO2 O2 F Ne 

Na2O MgO Al Si P4O10 SO2 Cl Ar 

K CaO  Ga Ge As Se Br Kr 

 

Agraïment al professor Sergi  Paredes per el seu ajut en posar la música al vídeo 

 

REFERÈNCIES 

- Shakhashiri, B.  (1983). Chemical demonstrations. The University of Wisconsin Press. Madison, Wisconsin 
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EL POTENCIAL DELS EXOSOMES COM A BIOMARCADORS PATOLÒGICS 

Nil Salvat Rovira1 

1Estudiant de Bioquímica a la Universitat de Barcelona 

nilsalvat@gmail.com 

Resum 

En aquest món, la patologia es presenta de moltes formes i aspectes diferents. Encara més, una certa infecció pot 

tenir comportaments molt diferents segons qui la contrau o com hi respon el seu organisme. Així, sovint, molts 

mètodes de diagnòstic solen ser invasius, demanen simptomatologia prèvia o requereixen una tecnologia que no 

es troba a l’abast de tothom. Durant els últims anys, la recerca en el camp de les vesícules extracel·lulars (EVs) ha 

destapat el possible potencial d’aquestes estructures com a biomarcadors patològics, incloent-hi les micro 

vesícules i els exosomes. Tot i que encara queda molt a aprendre sobre la seva formació, la seva dinàmica i el seu 

comportament, nombrosos estudis ja han permès utilitzar-los com a traçadors de molècules específiques de 

malalties com el càncer de còlon, la infecció per VIH o la malaltia d’Alzheimer. 

Paraules clau: exosomes, vesícules extracel·lulars, biomarcadors patològics, Alzheimer. 

 

EXOSOMES POTENTIAL AS PATHOLOGICAL BIOMARKERS 

Nil Salvat Rovira  

Student of Biochemistry at Universitat de Barcelona  

nilsalvat@gmail.com  

 

Abstract 

In this world, pathology occurs in many different ways and aspects. Furthermore, a certain infection may have very 

different behaviors depending on who contracts it or how the organism responds. Thus, many diagnostic methods 

are often invasive, call for prior symptomatology or require a technology that is not available to everyone. During 

recent years, research in the field of extracellular vesicles (EVs) has uncovered the potential of these structures as 

pathological biomarkers, including microvesicles and exosomes. Although much remains to be learned about their 

formation, dynamics and behavior, numerous studies have already allowed them to be used as tracers of specific 

molecules of diseases such as colon cancer, HIV infection, and Alzheimer's disease. 

Key words: exosomes, extracellular vesicles (EVs), pathological biomarkers, Alzheimer. 

mailto:nilsalvat@gmail.com
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquesta nova era de la medicina i la salut, la investigació i la recerca tenen l’oportunitat de focalitzar-se en 

molts camps diferents: la diagnosi de les malalties, el tractament dels símptomes que van apareixent en una 

determinada patologia, l’evolució natural del cos humà davant del pas del temps... Són molts els camps en què 

una persona dedicada a la investigació biomèdica s’hi pot involucrar. Amb això, la medicina del futur tendirà a 

individualitzar-se, el que ja es coneix com a medicina personalitzada. Aquest fet és tan senzill com dissenyar un 

tractament amb fàrmacs i dosis molt concretes depenent de la forma de la patologia que expressi cada persona. 

Per tant, la primera eina per poder individualitzar els tractaments és dotar-nos d’eines per poder realitzar 

diagnòstics més ràpids, eficaços i menys invasius per als pacients. 

1.1 Nous mètodes de diagnòstic 

Durant els darrers anys, han sorgit nous mètodes que estan servint per poder elaborar diagnòstics precisos i 

personalitzats segons la realitat de cada persona. Fins ara, un dels problemes amb què es trobava el personal 

mèdic era que una mateixa col·lecció de símptomes clínics podien ser associats a diverses malalties. Un exemple 

és el de la malaltia d’Alzheimer, coneguda mundialment per la seva afectació i simptomatologia, però que en 

determinats casos pot presentar patrons similars a la depressió, problemes en diferents òrgans (tiroide, ronyó, 

fetge, cor o pulmó) o bé infeccions per alguns microorganismes.
1
 

Concretament, un estudi realitzat l’any 2018 va permetre establir un nou mètode de diagnòstic de la malaltia 

d’Alzheimer basat en tomografia per emissió de positrons (PET) de fluor-18, en contraposició al recurrent mètode 

d’imatges per ressonància magnètica (MRI).
2
 Aquest nou mètode va permetre discernir amb major sensibilitat 

entre les persones afectades d’Alzheimer de la resta de malalties neurodegeneratives. Aquest és un exemple de 

com la inversió en la recerca de nous mètodes de diagnòstic resulta en una inversió en qualitat de vida i de salut 

de la societat. 

2 ELS EXOSOMES: TRANSPORTADORS DE CÀRREGA 

Precisament, un dels camps en expansió en el món de la recerca és el de les vesícules extracel·lulars (EVs). 

Dins d’aquest grup, hi podem diferenciar les micro vesícules i els exosomes. Les principals diferències entre els 

dos tipus són, bàsicament, la mida i el seu origen. Els exosomes són vesícules molt petites, d’entre 50 i 150 nm de 

diàmetre, mentre que les micro vesícules tenen una mida que va dels 50 als 1000 nm.
3
 Respecte al seu origen, la 

diferència és més substancial. 

El procés d’expulsió d’una certa substància, molècula o cos subcel·lulars al medi extracel·lular pot diferenciar-se 

en dues vies, que és el que determina la diferència entre micro vesícules i exosomes. Les micro vesícules 

sorgeixen a partir d’invaginacions de la membrana plasmàtica cap a l’exterior, englobant aquelles molècules 

properes a la membrana dins la doble membrana fosfolipídica. En canvi, els exosomes neixen inicialment com a 

vesícules compreses dins un cos cel·lular conegut com a endosoma multi vesicular (MVE). En aquest estat, els 
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exosomes s’anomenen vesícules intraluminals (ILVs), i no és fins que el MVE es fusiona amb la membrana 

plasmàtica, que aquests són expulsats a l’exterior.
4
 

 

Figura 1. Diagrama de formació dels diferents tipus d’EVs. Imatge extreta de Van Niel et al. (2018). 

 

En aquest sentit, el descobriment dels exosomes
5
 l’any 1983 va iniciar un camí d’investigacions sobre aquests 

petits compartiments subcel·lulars. Tot i que les primeres hipòtesis els concebien com un mitjà de transport 

intracel·lular per eliminar substàncies de rebuig a l’exterior cel·lular o als lisosomes -els orgànuls de reciclatge 

cel·lular-, les darreres dècades han aportat llum sobre la funció de comunicació entre diverses cèl·lules gràcies als 

exosomes. Mitjançant sistemes de selecció de càrrega molt concrets i estretament regulats -dels quals encara se’n 

sap poca cosa-
6
, la creació de les ILVs ve acompanyada de la càrrega de diverses molècules (glúcids, lípids, 

proteïnes o àcids nucleics) que poden indicar-nos l’estat cel·lular i les possibles problemàtiques que s’hi puguin 

produir. 

2.1 L’estudi dels exosomes 

Per tant, tenim uns compartiments cel·lulars estancs que porten una mostra de l’interior cel·lular. En el procés 

d’exocitosi dels exosomes, aquests viatgen pel medi extracel·lular i, gràcies a la seva funció de comunicació 

intracel·lular, arriben a diversos fluids per on es mouen les partícules al nostre cos: sang i líquid cefalorraquidi pel 

transport, i orina per l’excreció. Per tant, es pot observar una primera millora significativa en l’apartat metodològic: 

en lloc d’haver de fer una biòpsia per tenir una mostra de les cèl·lules en qüestió, en tenim una mostra 

representativa circulant per diversos fluids fàcils d’obtenir. 

A partir d’aquí, l’estudi dels exosomes extrets es basa en un principi comú en la majoria d’estudis científics: les 

diferències. Per molts d’aquests estudis, els trets diferencials entre les diferents condicions experimentals 

s’anomenen biomarcadors; es tracta de biomolècules que ens permeten distingir entre diferents estats biològics. 

La glucosa, per exemple, és un biomarcador pels nivells de glucèmia del nostre cos. A partir d’una 

estandardització dels nivells d’aquest biomarcador, podem establir llindars dels nivells de glucosa, definint les 

situacions d’hiperglucèmia o hipoglucèmia. Aquest és un dels primers passos per a la diagnosi d’una diabetis, ja 

que els nivells de glucèmia dels malalts solen ser superiors als definits com a sans. Però un nivell alt de glucosa 
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no sempre serà indicador de diabetis, ja que just després d’un àpat és normal tenir un pic en la glucèmia. Per això, 

l’estudi dels biomarcadors ha d’anar acompanyat d’altres tècniques de diagnosi. 

2.2 Biomarcadors patològics 

Com s’ha explicat en l’apartat anterior, la glucosa és un bon biomarcador per determinar un estat biològic, que 

podem definir com la quantitat de glucosa circulant a la sang en un determinat moment. Hem establert que ens pot 

indicar un possible estat patològic, i que aquest estat es defineix per la concentració del biomarcador. Tanmateix, 

nosaltres necessitem glucosa per viure, de manera que en aquest cas no estarem observant una diferència 

qualitativa (presència / absència), sinó una diferència quantitativa (més / menys). 

Per parlar concretament de biomarcadors patològics, és necessari tenir present que, en una patologia, els nivells 

cel·lulars de moltes molècules varien. Per exemple, en la malaltia de Huntington, una mutació en una proteïna 

anomenada huntingtina desemboca en un cicle de neurodegeneració i en una alteració de les funcions 

locomotores, cognitives i/o psicològiques
7
. En aquest cas, diferenciar la huntingtina mutada (mHtt) de la 

huntingtina normal (Htt) ens permet fer de la mHtt un biomarcador patològic qualitatiu: la seva presència o 

absència ens indicarà si la persona és algú afectat amb aquesta malaltia neurodegenerativa. 

Si volem trobar un exemple d’un biomarcador patològic quantitatiu, no cal que anem gaire més lluny. Seguint amb 

la malaltia de Huntington, els símptomes clínics solen aparèixer cap als 40-50 anys, i a partir d’aquí se’n poden 

diferenciar diferents estats d’afectació segons l’actuació dels símptomes en el pacient. En tots aquests estats, 

podem determinar si la persona està malalta o no a partir d’una detecció qualitativa de mHtt, però podem concretar 

millor en quin estat d’afectació es troba observant les quantitats de certes molècules (8-OHdG, per exemple)
8
. Això 

és gràcies al fet que aquestes varien la seva concentració a mesura que la malaltia avança en la seva prognosi. 

3 EL POTENCIAL DELS BIOMARCADORS PATOLÒGICS 

Després d’aquesta petita revisió sobre els exosomes, els biomarcadors i els mètodes de detecció, és fàcil veure 

perquè aquests nous mètodes d’anàlisi estan suposant un gran camp d’investigació i recerca. De portes enfora, la 

relació amb el pacient per la diagnosi d’una certa malaltia resulta més senzilla pel fet de poder obtenir la majoria 

de mostres de líquids de forma fàcil i poc invasiva. Alhora, també s’ha pogut veure que l’efectivitat i sensibilitat 

d’aquests mètodes basats en la biologia molecular millora significativament la precisió en la diagnosi. 

El procediment al laboratori, però, també s’ha ajudat de noves eines que fins ara no estaven massa integrades a la 

recerca multidisciplinària. Per començar, caracteritzar els biomarcadors requereix tècniques d’anàlisi molt 

diverses, com el Western Blot
9
, l’ELISA

10
 o el BCA

11
, entre d’altres. Posteriorment, la integració del tractament 

informàtic de les dades obtingudes i les comprovacions amb les mostres permeten acotar al màxim l’eficàcia 

d’aquests biomarcadors. 

Prenent l’exemple inicial de la malaltia d’Alzheimer, un estudi
12

 realitzat l’any 2019 en pacients diagnosticats de 

malaltia d’Alzheimer o complex de demència associat a la SIDA -malalties amb afectació semblant-, es va 

observar una proteïna anomenada ALIX amb valors similars en les condicions control i els pacients. En canvi, 
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dues proteïnes -CD63 i CD81- mostraven diferències significatives entre la població afectada per cada una de les 

malalties. A partir d’aquest estudi, per exemple, es podria formular la hipòtesi que la CD63 i la CD81 tenen un 

perfil de biomarcador patològic per aquestes malalties.  

 

Figura 2 Nivells de les proteïnes CD63, CD81 i ALIX en individus control (C) o afectats pel VIH (HIV). Imatge 
extreta de Pulliam et al. (2019). 

Un altre cas, per exemple, seria el de l’estudi que van dur a terme l’equip de la doctora Ogata-Kawata l’any 2014. 

En aquesta publicació, s’hi comparaven els diferents nivells de miRNA en exosomes extrets de pacients de càncer 

de còlon. Com que en aquest cas l’evolució clínica dels símptomes permet diferenciar clarament diferents estats 

de l’evolució del càncer, es van poder analitzar les mostres tenint en compte aquest factor. Els resultats van 

indicar que fins a 15 molècules diferents variaven la seva expressió segons l’estat del càncer, de manera que, 

gràcies a aquest estudi, s’ha pogut començar a treballar amb mètodes de diagnosi de càncers colorectals en estat 

primerenc. 
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Abstract 

CRISPR/Cas9 has revolutionized the field of genetics. This technique, which has won the Nobel Prize in Chemistry 

in 2020, has solved one of the main challenges in genetic engineering: targeted gene editing. Thanks to an RNA 

fragment -sgRNA- and an endonuclease -Cas9- that binds to this RNA, a gene editing complex is formed. This 

sgRNA-Cas9 complex can cut any genome sequence complementary to sgRNA. Once this double-stranded cut 

has been made in the genome, a desired sequence can be introduced thanks to a donor DNA. However, this 

system has some drawbacks, such as off-target editing that can lead to cell function interruption. 

A year ago, Andrew Anzalone and David Liu proposed a system that minimizes these inconveniences, prime 

editing. This technique also works with Cas9, that here will only perform a single strand break, and an RNA, which 

apart from complementing the target gene will also serve as a donor sequence. This system has a similar editing 

efficiency to conventional CRISPR / Cas9 and minimizes the off-target editing. 

Key words: CRISPR, Cas9, gene editing, prime editing, doble-strand break, homology repair, off-target editing 
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Resum 

CRISPR/Cas9 ha suposat una revolució en el camp de la genètica. Aquesta tècnica, que ha merescut el premi 

Nobel de Química del 2020, ha permès solucionar un dels reptes de l'enginyeria genètica: l'edició genètica dirigida. 

Gràcies a un fragment d'ARN -sgRNA- i una endonucleasa -Cas9- que s'acobla a aquest ARN, es forma un 

complex que pot tallar qualsevol seqüència del genoma complementaria al sgRNA. Un cop fet aquest tall de doble 

cadena al genoma es pot introduir amb un ADN donador la seqüència desitjada. Així i tot, aquest sistema presenta 

alguns inconvenients, com per exemple que pot tallar en zones no desitjades del genoma, tot interrompent la 

funció cel·lular. 
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Fa un any, Andrew Anzalone i David Liu van proposar un sistema que minimitza aquests inconvenients, el prime 

editing. Aquesta tècnica funciona també amb Cas9, que aquí només efectuarà un tall de cadena simple, i un ARN, 

que a part de fer complementació amb el gen target també servirà com a seqüència donadora. Aquest sistema 

presenta una eficiència similar d'edició al CRISPR/Cas9 convencional, però ha permès minimitzar les edicions no 

desitjades. 

Paraules clau: CRISPR, Cas9, edició genètica, edició no desitjada, prime editing, tall de doble cadena, reparació 

homòloga 

1 THE CHALLENGES OF DIRECTED MUTAGENESIS 

Nowadays, thanks to the Human Genome Project, more than 20.000 genes from our genome are known. However, 

this does not mean that we know the function of all these genes. 

To study the function of the genes, mutations can be performed in the gene and the phenotype can be studied 

afterwards. For example, if OCA1 genes from mice were mutated, these were albino. Therefore, it can be 

concluded that these genes play a significant role in the presence of melanin in the skin.  

It is easy to alter any part of the genome, in fact, humans have a tax of mutation of one in one hundred million 

which means that in all the genome -composed by seven million nucleotides- there are 175 mutations. Genes can 

be mutated with UV exposure, with chemicals and also viruses can generate mutations. However, this changes in 

our genome are completely random. And inducing mutations in desired loci in the genome is a challenge.  

At first, in research, genetically modified models were created using random mutagenesis. It can be performed with 

error-prone PCR and then models have to be analyzed in order to find the desired one. This process can be 

tedious and slow. Another option is to use mutagenic agents, which can be harmful due to the exposure. [1] 

One of the first methods is the use of the PCR technique to perform site-directed mutagenesis. The key is in the 

use of megaprimers that contain an insertion, deletion or substitution. These modifications will not affect the 

annealing of this primers and therefore DNA chains with the mutations will be produced. [2] Along with Flipase-

FRT, the Cre-LoxP recombination is also a site-specific recombinase technology that allows deletions, insertions, 

translocations and inversions of genes in vitro and in vivo. [3]  

1.1 Zinger Finger Nucleases and transcription activator-like effector nuclease 

Zing Finger Nucleases (ZFNs) and Transcription activator-like effector nuclease (TALEN) were the first tools used 

for genome editing. In both techniques a double-strand break (DSB) is performed in a targeted region of the 

genome. This DSB can be repaired in two different ways: either a non-homologous end joining (NHEJ) is 

performed, and insertions and deletions (INDELs) are introduced; or with the presence of a donor template, 

homology directed repair (HDR) is made. In the latter, the original sequence is substituted for another one.   

ZFNs are dimeric proteins composed by a zinc finger DNA-binding domain and a DNA cleavage domain. The zinc-

finger domain has to be modified in order to target a specific sequence. Once the protein is bound to the genome, a 

DSB is performed by a non-specific nuclease.  
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TALEN works similarly to ZFNs but the main difference is that the DNA-binding domain is a TAL effector. The 

cleavage domain is exactly equal to the one used in ZFNs. The DNA-binding domain must be properly modified in 

order to target an specific sequence of the genome. [4]  

2 CRISPR-CAS9: THE BIG BREAKTHROUGH 

CRISPR/Cas9 has become a powerful technique to perform site-specific modifications in the genome. Unlike ZFNs 

and TALEN, this technique does not need protein modification, which can be more challenging than nucleic acid 

design. Although this mechanism is being widely used in genetic engineering, it is based in an adaptive immune 

system from bacteria. 

2.1 Discovery of CRISPRs 

CRISPR is the acronym of Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, created by the spanish 

professor Francis Mojica in the 1990s. This investigator was characterizing procaryotes from salines when he 

found this curious CRISPR sequences -firstly referred as Short Regularly Spaced Repeats (SRSRs)-. [5] The 

functions of this sequences were unknown, but later it was seen that CRISPRs had similarities with plasmid and 

viral sequences. This system, altogether with CRISPR-associated proteins (Cas), was part of a prokaryote defense 

system against viruses. 

This system can be divided in two stages: 

 The virus introduces the genetic material into the bacteria genome. This genetic material is cut by Cas1 

and Cas2 and introduced as spacers, constituting the CRISPR array. The bacteria has acquired “memory” 

against the virus. 

 The array is translated as a pre-crRNA. This precursor undergoes maturation and generates individual 

crRNAs which complement a tracrRNA. This complex, gRNA, will couple Cas9. 

 The complex can recognize the entrance of viral genome. The gRNA will recognise the foreign nucleic acid 

and will perform cleavage. The virus cannot infect the cell. [6] 

Figure 3: Defense system against viruses. Image from: http://sitn.hms.harvard.edu/ 
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2.2 From a defense system to a genetic engineering tool 

In 2012 Jennifer Doudna and Emmanuelle Charpentier -winners of the Nobel Prize of Chemistry in 2020- published 

a paper stating the potential of Cas9 as a programmable dual-RNA guided protein. This Cas9 together with 

crRNA:tracrRNA complex was able to perform a double strand break in target regions of the genome. The 

endonuclease consisted of two endonculease domains, HNH and RuvC-like domains, to cleave both strands. If 

modified, it could also make single-stranded breaks. Cas9. When only the HNH nuclease domain was active, Cas9 

cut the complementary strand, whereas the RuvC-like domain cleaved the non-complementary strand.  

Cas9 protein was purified from Streptococcus pyogenes and cleavage capability was tested. They saw crRNA 

complemented the target DNA, whereas tracrRNA was a small noncoding RNA that activated the crRNA guided 

DNA cleavage by Cas9. [7] The complex requires the presence of a protospacer adjacent motif (PAM), 5’-NGG-3’, 

to cleave. This PAM sequences were also observed in the bacterial spacers. Cas9 made a blunt end at a position 

three base pairs upstream of the PAM sequence. [8] 

One year later, targeted genome engineering in human cells was archived with the CRISPR/Cas9 technique at 

high frequencies. The design was improved, and a single-guide RNA was produced from the fusion of crRNA and 

sgRNA. At first, the complex sgNRA-Cas9 induced DSBs that were repaired by NHEJ and produced insertions and 

deletions INDELs.  [9] 

2.3 Homology directed repair  

A cell can either repair a DSB by NHEJ or by HDR. The latter repair mechanism can also be used when editing 

with CRISPR/Cas9 if a repair template is introduced in the cell. HDR enables to substitute the cleaved sequence 

for the desired one. However, it has some inconveniences, such as a low efficiency.  

Figure 4: CRISPR/Cas9 mechanism of cleavage and repair. Image from: researchgate.net 
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Many times, high cleavage efficiency does not mean a high-efficient HDR-induced genome editing. Researchers 

are looking for mechanisms to enhance this repair mechanism rather than the NHEJ, as is the one that allows to 

consciously modify the genome. [10] Poor levels of repair template can be one cause of lack of success. Higher-

efficiency levels can be archived using chemicals, inhibiting NHEJ and regulating the cell cycle. In late S and G2 

phases, HDR is more common than NHEJ. A variant of HDR that improves the efficiency is homology-mediated 

end joining, in which DSB are also made to the donor template in order to enhance the gene replacement.  [11] 

2.4 Applications of CRISPR/Cas9 

CRISPR/Cas9 has been seen mostly as mechanism to perform gene therapy to cure genetic diseases such as 

leber congenital amaurosis, a severe retinal dystrophy caused by mutations in the CEP290 gene. [12] In vitro and 

animal models can also be produced with the technique.  Another main use is in agriculture and cattle raising. 

Immunized pigs have been generated in order to avoid a severe respiratory disease. Obtention of genetically 

edited organisms such as resistant plants against diseases or adverse conditions has been also successful. [13]  

3 PRIME EDITING: THE NEXT GENOME EDITING REVOLUTION? 

In 2019, a paper published by David R. Liu and Andrew Anzalone explained a new genome editing tool that does 

not require double strand breaks. This technique results to have a similar efficiency as CRISPR/Cas9 but has less 

inconveniences such as the off-target repeats. Although CRISPR/Cas9 cuts the 20 nucleotide-target sequence, off-

target cleavage can occur in sequences with three-five mismatches. [30] With the prime editing technique this 

effect is reduced 4,4-fold. [14] 

3.1 Modifications in the RNA guide led to a more precise gene editing 

The main difference with conventional CRISPR/Cas9 remains in the existence of a prime editing guide RNA 

(pegRNA) that will couple with Cas9. This pegRNA consists in the fusion of the tracrRNA, the crRNA plus the donor 

template. Therefore, the pegRNA is able to first direct Cas9 to the target loci and then encode the desired edit. The 

presence of a reverse transcriptase (RT) is also necessary in order to convert the RNA repair sequence into DNA 

sequence. [15] 

At first, the mechanism is equal to CRISPR/Cas9. The protein Cas9 binds the desired target thanks to pegRNA. In 

this case, it does not perform a DSB. This is a good improvement as DSB can induce undesired INDELs. Once the 

DNA-RNA hybrid is formed, the coupled RT synthetizes the desired sequence next to the nicked DNA. The old 

segment is cut, and then Cas9 repeats the same process for the unedited strand. Finally, a fully edited DNA is 

obtained. 

The off-target effects are reduced due to the increase of complexity in this technique. Apart from binding the target 

sequence, the new DNA sequence must fit in the site. Correction of different genes related to sickle cell disease or 

Tay Sachs disease archived 35-55% of efficiency, a similar rate if conventional CRISPR/Cas9 was used. [14] 
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Figure 5: Prime editing mechanism. After modification of one chain, the same process would be done again for the 

other chain. Image from: biotechscope.com 

4. CONCLUSION 

Genome modification is crucial for many reasons. It has allowed to cure diseases, to create models for research or 

to improve animals and plants for many purposes. The step from random mutagenesis to directed mutagenesis has 

eased the procedures of genome target modifications. With the discovery of CRISPR/Cas9 during the last decade, 

the genetic engineering field is experiencing a fast development. And now, a promising genome editing tool, prime 

editing, seems to be the key to improve the success of gene therapy and gene modification. However, more 

studies have to be made to ensure the potential of this novel technique. 
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Resum 

Un dels principals objectius de l’ensenyament de la química en els seus primers estadis és mostrar la seva 

importància, fet que aconseguirem fomentant el treball experimental. Que podem fer, en el moment actual, per 

mantenir l’activitat experimental malgrat la situació de confinament o de semi confinament? Com podem 

incrementar aquest tipus de tasques i fer-les assequibles als estudiants més joves? Quines seran les activitats que 

acostaran la química al dia a dia d’alumnes i famílies? 

Proposem programar el treball experimental de manera que resulti atractiu per als alumnes i alhora permeti 

l’aprenentatge a diferents nivells, tot incloent activitats que puguin ser realitzades a casa amb seguretat i mostrant 

la química del dia a dia. Reduirem, també, part de la manipulació a fi de fomentar l’observació del canvi químic ja 

sigui amb petites reaccions a microescala, tot incloent l’ús de les plaques de Petri com element pràctic que permeti 

comparar alhora reaccions diverses i reduir el temps de manipulació, com activitats a petita escala. Això ens 

permetrà tractar més detalladament les dades obtingudes. 

Paraules clau: química verda, microescala, desenvolupament sostenible, activitat experimental, química quotidiana 
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Summary 

One of the main goals of learning the first steps in chemistry is to show its importance, which we will achieve by 

encouraging experimental work. What can we do to maintain experimental activity despite the situation of 

confinement or semi-confinement? How can we increase experimental tasks and make them accessible to younger 

students? What are the activities that will bring chemistry closer to everyday live of students and families? 

It will be useful to schedule experimental work in an attractive way and at the same time to include activities, which 

can be done safely at home according to different learning levels and which can show everyday life chemistry. We 

will also reduce lab manipulation in order to enhance the observation of chemical change either through microscale 
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reactions, including use of Petri dishes as practical element to compare different reactions and reduce time, or 

miniscale activities. This will allow us to better analyse obtained data. 

Keywords: green chemistry, microscale, sustainable development, experimental activity, everyday chemistry 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El treball experimental en les matèries de ciències constitueix una part molt important del procés d’aprenentatge 

dels alumnes. Els permet adquirir unes habilitats experimentals bàsiques alhora que millora la comprensió dels 

continguts. Desenvolupa la capacitat d’observació dels alumnes i fomenta la seva curiositat. 

A mesura que augmenta la preocupació pel medi ambient i per a la seguretat als laboratoris s’ha fet evident la 

conveniència de reduir l’escala de les reaccions al laboratori escolar. 

Fins als anys 50 era habitual treballar en una escala de 50 a 100 g per als sòlids i de 500 a 2000 mL per líquids. 

En aquella època era freqüent trobar referències d’experiments fets amb 500 i 1000 g de sòlid. Aquesta tendència 

disminueix en els anys 50 i 60 del segle XX i l’escala es redueix fins a valors de 10 g de reactius en el treball 

usual. Aquesta tendència continua avui en dia fins a arribar al que avui coneixem com a microescala. 

Què es coneix  com a Química a Microescala? 

● És la mateixa química, la química tradicional a petita escala?  

● Es realitzen els mateixos experiments usant quantitats menors? 

● S’utilitza el mateix material però de mida més petita? 

En primer lloc cal definir microescala. Diem que la microescala son aquells processos que utilitzen quantitats de 

reactius compresos entre 0,05 g i 0,5 g. 

La resposta a les qüestions plantejades seria: Potser sí, però el que necessitem és una adaptació més amplia que 

la simple reducció de materials i producte emprats si volem endinsar-nos en la Microescala Escolar.  

Des dels centres educatius, en aquest moment tan complex, ens plantegem una sèrie de qüestions quan hem de 

desenvolupar el currículum de matèries amb contingut experimental com la Química. La més preocupant 

actualment és: “Què podem fer en el moment actual per mantenir l’activitat experimental? I, evidentment, 

sense deixar de banda eternes qüestions com: 

● Com podem fer treball experimental al laboratori d’una manera que resulti atractiva als alumnes i 

que alhora els permeti aprendre a diferents nivells? 

● Quin és l'objectiu prioritari per fomentar la microescala a nivell escolar? 

Qualsevol tècnica experimental afavoreix l’aprenentatge en tractar-se, aquesta, d’una eina engrescadora i 

motivadora per a tot tipus d’alumnat i nivell educatiu.  
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La necessitat de simplificar la manipulació de materials i productes en els primers cursos permet incrementar el 

percentatge d’activitats experimentals, aprofundint en el manteniment  del laboratori, les característiques de les 

substàncies emprades (pictogrames i etiquetatge en general) i el tractament de residus especials. 

El tractament de residus mereix un capítol apart ja que no solament ajuda a conscienciar a l’alumnat de la 

necessitat de preservar el medi ambient sinó que pot ajudar a valorar les agressions que des de la nostra activitat 

quotidiana infringim al nostre entorn i a la natura en el seu conjunt. El laboratori de química d’un centre escolar ha 

de garantir el correcte tractament dels residus generats, ja siguin metalls pesats, dissolvents orgànics .....; i, a 

nivell de vida domèstica, cal potenciar que l’alumnat sigui conscient de la necessitat de controlar els residus 

produïts no solament acollint-nos a la recollida selectiva i evitant l’excés d’embalatge, sinó fomentant, també, una 

reducció significativa dels productes utilitzats, per exemple, productes de neteja emprats a la llar. 

Així, doncs, el treball amb petites quantitats ofereix uns avantatges temptadors: 

▪ Controla les quantitats de reactius 

▪ Redueix la quantitat de residus generats 

▪ Incrementa la seguretat en els laboratoris 

En general, es pot considerar que el treball en petites quantitats, micro o miniescala, millora la formació dels 

alumnes, atès que els obliga a tenir més cura en totes les etapes del seu treball experimental i assegura el temps 

necessari per a la posada en comú i discussió d’observacions i conclusions, més enllà de minimitzar l’ús de 

substàncies químiques i reduir la quantitat de residus generats. 

 

2. ACTIVITATS TIPUS PROPOSADES 

Confinats o no, amb fàcil accés als laboratoris i materials, amb disponibilitat de períodes de temps suficientment 

llargs, etc. cal fomentar aquest tipus d’activitats. Sigui quina sigui la disponibilitat en els centres educatius, fins i tot 

en situacions especials, podem mantenir les activitats experimentals a través de propostes que requereixin reduir 

la quantitat de producte, usar productes quotidians i emprar “material d’un sol ús”. 

Quines activitats es poden realitzar en aquestes situacions? Quin tipus d’activitats experimentals 

proposem en temps de confinament? 

L’objectiu general, centrant-nos en la química de 2n i de 3r de ESO, seria que l’alumnat fos capaç de: 

● Conèixer les substàncies químiques més comuns 

● Identificar les substàncies emprades en la vida quotidiana 

● Fomentar l’observació i identificació del canvi químic 

● Llegir correctament les etiquetes, tant de productes químics emprats al laboratori com les dels productes 

quotidians, fent atenció a la importància de la concentració / dosi 

● Expressar-se correctament en els informes, descrivint correctament procés i observacions i justificant les 

conclusions 
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Els estudiants han de saber des del primer moment en que entren en contacte amb la química que “tot és 

química” i que no hi ha cap mena de diferencia entre un producte químic tant si aquest s’ha obtingut per extracció 

de la natura com si s’ha obtingut sintèticament en un laboratori a una planta industrial. Han de reconèixer, també, 

els canvis químics que es produeixen al nostre entorn i el nostre grau de dependència de aquests canvis, tant els 

químics com els físics. 

Per tots aquest motius, més enllà la de necessitat actual donada la situació sanitària que estem vivint, la nostra 

primera proposta esta adreçada al foment de les activitats experimentals a la pròpia llar emprant, sempre que sigui 

possible, productes quotidians. Aquestes activitats es complementaran amb activitats experimentals al laboratori 

del centre que no requereixin muntatges complicats ni una excessiva mobilitat dels alumnes. 

El reconeixement de substàncies, anions i cations gràcies a proves qualitatives en assajos analítics a la gota, així 

com les reaccions químiques a petita escala, ajudaran als estudiants a desenvolupar la seva capacitat 

d’observació i a començar a fonamentar deduccions a partir d’aquestes observacions. 

a) El laboratori a casa 

Treballarem a petita escala; disposant d’un 

“equip de laboratori” amb elements que es poden 

adquirir a la botiga del barri com gots de plàstic, 

pots amb tapa, bastons de plàstic, oueres d’ous 

de guatlla, xeringues, “ampolles” de plàstic, etc. 

(fig. 1) 

Algunes de les substàncies casolanes seran: a) 

Àcids: Salfumant, Vinagre i Suc de llimona, b) 

Bases: Desembussador, Bicarbonat i Lleixiu, c) 

Dissolvents: Aigua, Alcohol i Cetona i d) altres 

Lligat a l’ús d’aquests productes es promourà 

l'anàlisi del contingut de les etiquetes, inclosos 

riscos i mesures de precaució. 

 

Figura 1. El laboratori a casa: Equip bàsic 

Fotografia Rosa M Melià 

Per la realització d’algunes activitats el professorat proporcionarà alguns materials i productes requerits dins 

bossetes de plàstic amb tancament. Uns exemples serien a) per la separació de sal i sorra se’ls proporcionaria, en 

una bosseta, un tros de paper de filtre, b) alguns carbonats, incloent uns trossets de marbre i petxines, per l’estudi 

de l’acció dels àcids sobre els carbonats, c) paper indicador universal per l’estudi dels conceptes àcid – base i de 

l’acidesa del productes quotidians, etc.   

D’altra banda, el fet de treballar amb productes químics, ja sigui a casa amb productes d’ús diari, com al laboratori, 

implica que l’alumne ha de respectar unes normes procedimentals i, per aquest motiu, es recomana informar als 

pares o tutors de l’objectiu d’aquestes activitats i sol·licitar la signatura d’un document, “el contracte de seguretat”, 
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pel qual el propi alumne i un adult responsable dins la família, pare o mare, es fan responsables de fer un 

seguiment de l’activitat i del conjunt del procediment: 

“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.” 

Per últim es demana el compromís ferm de gestionar els residus correctament i en cas necessari portar-los al 

centre educatiu per la seva gestió. Tot i això, es recomana que les activitats a realitzar no comportin l’ús de residus 

que facin necessària una gestió especifica. 

b) Gotes en una placa de Petri 

Ja treballant en el laboratori proposem emprar bàsicament dues eines per observar el canvi químic. Podem 

treballar: a) amb petits gots de plàstic transparents quan utilitzem quantitats relativament grans de reactius, ja que 

aquest poden ser considerats material d’un sol ús o bé, si es vol, es poden reutilitzar fàcilment després d’una bona 

esbandida quan els productes emprats són tots solubles en aigua; i b) amb plaques de Petri i pipetes Pasteur i 

escuradents per adjuntar reactius i mesclar-los, donat que la neteja de les plaques de Petri és fàcil i ràpida i, en 

una mateixa placa, podrem realitzar més d’una reacció, fet que facilita l’anàlisi comparatiu. 

Una de les formes de treballar seria dipositar 

en una placa Petri una o dues gotes de cada 

reactiu perfectament separades emprant 

pipetes Pasteur i, després, amb l’ajut d’un 

escuradents s’ajunten les dues gotes i 

s’observa la possible reacció. És un mètode 

ideal per observar reaccions de canvi de color 

i de formació de precipitats, graus d’oxidació 

de diversos metalls (fig. 2) i efecte de la 

concentració en la velocitat de reacció,... i 

molts altres tipus de canvi químic com 

l’electròlisi. 

Situar la placa de Petri sobre una plantilla ens 

pot ajudar a millorar els resultats dels alumnes 

a nivell d’observació i descripció. 

 

Figura 2. Oxidació del ferro en Placa de Petri. Font: 
microchemuk.weebly.com/8-chemistry-in-small volumes 

Les pipetes Pasteur emprades i els escuradents seran d’ús individual de cada alumne. Fins i tot, les primeres les 

poden prendre a casa i portar-les per usar en la propera pràctica. Una altre forma de minimitzar, tant la mobilitat de 

l’alumnat, com el nombre d’alumnes en contacte amb el material es pot assignar de forma rotatòria dos o tres 
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alumnes encarregats de rentar les plaques de Petri, un segon grup per esbandir-les, mentre que un tercer grup pot 

encarregar-se de la neteja de les taules. 

El reconeixement de substàncies, anions i cations gràcies a proves qualitatives en assajos analítics a la gota, així 

com les reaccions químiques a petita escala, ajudaran als estudiant a desenvolupar la seva capacitat d’observació 

i a començar a fonamentar deduccions a partir d’aquestes observacions. 

c) Química gota a gota 

Per introduir la microescala en la 

quotidianitat del laboratori utilitzarem una 

plantilla sobre paper blanc (fig. 3), on 

s’imprimirà la quadrícula amb separacions 

d’uns 3 cm, coberta per una làmina de 

plàstic o bé dins una funda de plàstic tipus 

acetat. Sobre aquesta superfície plàstica 

es dipositaran les gotes dels reactius. 

 

Figura 3 plantilla per experimentar amb les reaccions de 
precipitació. Font Anna Grancelli 

Cal anar amb compte amb el tipus de plàstic: hi ha plàstics en que s’adhereix massa l’aigua i la gota s’escampa, 

mentre que el plàstic ideal és el que no adhereix l’aigua i la gota queda arrodonida damunt la seva superfície. Tant 

plantilla com les pipetes Pasteur seran d’ús individual. Cada alumne la prendrà a casa i la tornarà per utilitzar-la en 

la pràctica següent. 

Amb aquesta metodologia podem treballar tot tipus de reaccions. El primeres que es treballaran seran la 

identificació de l’acidesa emprant 3, 4 o 5 dels indicadors àcid – base més coneguts incloent l’indicador universal 

de pH (fig. 4), preparant prèviament dissolucions amb valors de pH que van des de pH = 1 fins a pH = 14. 

Observant el canvi de color es treballa el concepte d’interval de viratge d’un indicador. Per completar el concepte 

d’indicador es pot emprar un indicador natural com el de la col llombarda (fig.5) 

  

Figura 4. Obtenció de la carta de colors dels 
indicadors més habituals en microescala. 

Font Anna Grancelli 

Figura  5. Determinació  de la carta de colors 
de l’indicador de col llombarda a microescala. 

Font Anna Grancelli 
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La utilització de la tècnica de microescala ens ha permès fer i visualitzar globalment moltes reaccions, fins a 48 

reaccions en cas de les reaccions de precipitació, en molt poc espai i utilitzant molt poca quantitat de reactius.  

Després de l’estudi de les reaccions de 

precipitació es pot abordar, també amb tècniques 

de microescala, reaccions redox com l’acció 

d’àcids sobre metalls (fig. 6). La microescala ens 

permet utilitzar fins a 7 metalls i 3 àcid diferents 

(àcids clorhídric, sulfúric i nítric) treballant 

l’observació a nivell d’ESO i aprofundint fins a 

l’expressió de les reaccions redox i la identificació 

de la formació de gasos a nivell de batxillerat. 

 

Figura 6. Reaccions redox treballades a 
microescala Font Anna Grancelli 

Aquesta tècnica permet, per tant, fer un elevat nombre de reaccions químiques de manera molt visual i es pot 

utilitzar a diferents nivells des de classes d’ESO d’introducció a la reacció química fins a nivell de batxillerat 

treballant amb més profunditat la teoria que hi ha al darrere.  

 

3. RESULTATS I PROPOSTES 

L’experiència del professorat de física i química amb les reaccions a microescala avala aquest tipus d’activitats 

experimentals a tots nivells, però de forma més clara durant primers cursos de química a secundària. Resulta una 

activitat vistosa i atractiva pels estudiants i els permet manipular diversos reactius en un mateixa experiència 

alhora que fomenta l’estudi comparatiu. 

Afegint al treball experimental en micro o miniescala (reaccions amb una mínima quantitat de reactiu i en tub 

d’assaig) l’ús de les plaques de Petri com a eina versàtil, no solament optimitza el consum de reactius i minimitza 

els residus generats sinó que aquestes experiències ajuden a desenvolupar l’autonomia de l’estudiant i fomenten 

l’interès pels diversos productes químics, el seu reconeixement i la seva reactivitat. 

Finalment es pot afirmar que aquesta autonomia i aquesta capacitat d’observació i descripció serà bàsica per 

poder treure profit de les activitats experimentals realitzades a casa. Aquestes permeten incrementar l’activitat 

experimental, allunyar la visió de la química com a matèria amb formulació i exercicis numèrics, i acostar la nostra 

matèria a la realitat quotidiana, fet fonamental si es vol fomentar un aprenentatge competent.   

Proposem que les tasques encarregades a l’alumnat presentin un equilibri entre tasques numèriques i exercicis, 

activitats experimentals individuals o en grup, cerca d’informació rellevant sobre fets quotidians o a processos i 

materials nous i, l’ús d’apps i simulacions, pròpies o en xarxa. 

Finalment, entre les activitats experimentals que es realitzen en el centre considerem molt útil promoure les 

activitats que redueixen la instrumentació, deixant temps a la observació, descripció i anàlisi de resultats ja sigui 

emprant la microescala tradicional o adaptant-la a l’ús de plaques de Petri. 
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EXPERIMENTS DIDÀCTICS AMB PLANTES, VEGETALS I FRUITES 

Mireia Díaz-Lobo 
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Resum 

En aquest treball s’expliquen experiments didàctics relacionats amb les plantes, els vegetals i les fruites aprofitant 

que aquest any va ser declarat per la UNESCO com l’any internacional de les plantes. En el primer experiment 

s’observa la flotabilitat dels cítrics en l’aigua i s’explica la raó. Aquest experiment dona peu a introduir diferents 

conceptes curriculars com pes, massa, densitat i flotabilitat. En el segon experiment s’estudia la fotosíntesi 

observant la formació d’oxigen en la fulla d’un arbre i com aquest queda atrapat en forma de bombolles en la 

superfície de la fulla quan aquesta es submergida en aigua. Els mestres i professors poden explicar la fotosíntesi i 

la reacció que s’hi dona a través d’aquesta pràctica. En el tercer experiment es separa per cromatografia els 

pigments que contenen extractes alcohòlics de fulles de diferents colors. Mitjançant aquesta pràctica, hom pot 

explicar als alumnes els principis de la cromatografia. El quart experiment consisteix en preparar lugol (solució 

aquosa de iode) per a detectar la presencia de midó en diversos aliments (cereals, vegetals, fruita i embotit). Són 

experiments molts senzills de realitzar que poden fer alumnes de tots els nivells, tant alumnes d’educació primària, 

de secundària, de batxillerat com d’universitat. Tots ells requereixen de material molt senzill i reactius fàcils 

d’obtenir i no es necessari realitzar-los en un laboratori, es poden fer perfectament a casa. 

Paraules clau: experiments didàctics, plantes i aliments.  

 

TEACHING EXPERIMENTS WITH PLANTS, VEGETABLES AND FRUITS 

Mireia Díaz-Lobo 

Institut de Recerca de Biomèdica, Barcelona, Espanya. 

e-mail: mireia.diaz@irbbarcelona.org 

Abstract 

This work explains didactic experiments related to plants, vegetables and fruits, taking advantage of the fact that 

UNESCO declared this year as the International Year of Plants. In the first experiment, the buoyancy of citrus fruits 

in water is observed and the reason is explained. This experiment leads to the introduction of different curricular 

concepts such as weight, mass, density and buoyancy. The second experiment studies photosynthesis by 

observing the formation of oxygen in the leaf of a tree and how oxygen is trapped as bubbles on the surface of the 
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leaf when is submerged in water while is exposing to the sun. Teachers can explain photosynthesis and its reaction 

through this practice. In the third experiment, pigments from alcoholic extracts of leaves of different colors are 

separated by chromatography. Through this practice, the principles of chromatography can be explained to 

students. The fourth experiment consists of preparing lugol (aqueous iodine solution) to detect the presence of 

starch in various foods (cereals, vegetables, fruit and sausage). These are very simple experiments that can be 

done by students of all levels: primary, secondary, high school and university students. All of them require very 

simple material and reagents that are easy to obtain. Furthermore, these experiments do not need to be performed 

in a laboratory; they can be done perfectly at home.  

Keywords: teaching experiments, plants and food. 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest treball us voldria introduir quatre experiments molts senzills de realitzar que poden fer alumnes de tots 

els nivells, tant alumnes d’educació primària, de secundària, de batxillerat com d’universitat. Tots aquests 

experiments estan relacionats amb les plantes, els vegetals i les fruites aprofitant que aquest any va ser declarat 

per la UNESCO com l’any Internacional de les plantes. 

2. FLOTABILITAT 

El primer experiment és el més senzill i ràpid de fer de tots. Primer es pesa una mandarina, una taronja, una 

llimona o una llima. Qualsevol cítric serveix. En aquest cas concret, cal pesar una mandarina, que pesa 81 grams, 

i s’introdueix en un got ple d’aigua. S’observa que la mandarina flota (Fig 1A). S’agafa la mateixa mandarina i es 

pela. Ara, la mandarina pesa menys, sense la pela, 80 grams. La tornem a introduir en el mateix got d’aigua i 

s’observa que aquest cop la mandarina s’enfonsa (Fig 1B). 

 

Figura 1. (A) Mandarina amb pela que flota en un got d’aigua. (B) Mandarina pelada que s’enfonsa en un got 

d’aigua. 

Com és això? Com és que la mandarina pelada pesant menys que amb pell s’enfonsa i no flota? Doncs és perquè 

la pell està plena de porus, només cal observar la seva rugositat, i aquests porus estan plens d’aire.  
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La pell actua de flotador i la mandarina amb pela es capaç de surar a l’aigua. Un cop es treu la pell, la mandarina 

s’enfonsa, ja que és més densa que l’aigua. Amb aquest experiment hom pot introduir diferents conceptes 

curriculars com pes, massa, densitat i flotabilitat. Depenent del nivell de l’alumnat es poden explicar aquests 

conceptes amb menys o més profunditat. 

 

3. FOTOSÍNTESI 

En el segon experiment, s’agafen dos recipients i s’omplen d’aigua. En cada un d’ells es submergeix una fulla. Les 

fulles tenen dues cares: la cara superior i la cara inferior. Per a fer més interessant aquest experiment, una de les 

fulles es col·loca amb la cara superior amunt (Fig 2A) i l’altra amb la cara inferior amunt (Fig 2B). Hom deixa els 

dos recipients al sol. Al cap d’una hora, s’observa com en una de les dues cares, hi ha bombolles sobre la 

superfície de la fulla com es veu en la Fig 2D. És la fulla amb la cara inferior exposada al sol, mentre que en l’altra 

fulla, que té la cara superior exposada al sol, no s’observen bombolles (Fig 2C).  

Les fulles tenen, en la superfície de la seva cara inferior, estomes. De mitjana, hi ha aproximadament unes 400 

estomes per mm
2
. A través de les estomes, les plantes transpiren. Quan a la fulla li toca el sol, es produeix la 

fotosíntesi. Durant aquest procés s’absorbeix CO2 i es produeix oxigen segons la següent reacció [1]: 

6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) 

L’excés d’oxigen és alliberat per les estomes i passa a l’aigua, que queda atrapat en forma de bombolla, i s’obre la 

superfície de la fulla. Cal remarcar que la majoria de les fulles només tenen estomes a la cara inferior. Molt poques 

espècies vegetals tenen fulles amb estomes a les dues cares. A través d’aquest experiment hom pot explicar la 

fotosíntesi i la reacció química que s’hi dona.  

 

Figura 2. (A) Fulla submergida amb la cara superior amunt a temps 0 i (B) al cap d’1 hora d’estar-se al sol. (C) 

Fulla submergida amb la cara inferior amunt a temps 0 i (D) al cap d’1 hora d’estar-se al sol. Aquesta última 

presenta bombolles d’oxigen en la seva superfície (encerclades en vermell). 
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4. CROMATOGRAFIA 

En el tercer experiment hom realitza cromatografies de quatre extractes alcohòlics que contenen pigments de 

fulles de diversos colors. Per a fer aquest experiment calen quatre pots de vidre, alcohol de graduació de 96 graus 

(que és l’alcohol de farmàcia), paper de filtre i fulles de diferents colors. En aquest experiment, s’han escollit fulles 

verdes fosques, verdes clares, vermelles i grogues. Es tallen les fulles a trossos petits i s’introdueixen als pots de 

vidre que estan plens d’alcohol. Hom deixa les mescles durant 24-48 hores fins a obtenir uns extractes alcohòlics 

de colors intensos (Fig 3A). Són unes simples extraccions sòlid-líquid molt visuals per als alumnes. Després cal 

retallar tires de paper de filtre i submergir-les en els extractes alcohòlics, tal i com es pot veure en la Fig 3B. Per 

capil·laritat, l’alcohol va pujant lentament pel paper i els pigments dels extractes es van separant segons la seva 

polaritat. Al cap de dues hores ja s’han separat els pigments utilitzant aquesta tècnica cromatogràfica. En aquest 

punt, hom pot explicar als alumnes els principis de la cromatografia, que és una tècnica que separa les molècules 

que formen una mescla segons la seva polaritat [2]. En aquest experiment, la fase mòbil és l’alcohol i la fase 

estacionària és el paper. Les molècules més apolars tenen més afinitat per l’alcohol que pel paper i pugen més 

ràpidament, mentre que les molècules més polars tenen més afinitat pel paper que per l’alcohol i pugen més 

lentament. 

 

 

Figura 3. (A) Extractes alcohòlics de fulles de diferents colors. (B) A cada extracte es submergeix una tira de paper 

de filtre i es deixa que per capil·laritat l’alcohol pugui lentament pel paper, així els pigments dels extractes es van 

separant segons la seva polaritat. 

Els resultats de la cromatografia revelen els pigments que hi ha presents en cada un dels 4 tipus de fulla (Fig 4). 

En la tira de paper de la fulla verda fosca hi ha tres bandes verdes de les clorofil·les, però també una banda groga 

intensa de les xantofil·les (Fig 4, tira de l’esquerra). 

En la tira de paper de la fulla verda clara es veuen diverses bandes verdes de les clorofil·les i una banda tènue 

groga de les xantofil·les (Fig 4, tira del mig a l’esquerra). 
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En la tira de paper de la fulla vermella s’observa una banda molt ampla rosada corresponent a les antocianines, 

però també unes bandes verdes i grogues de les clorofil·les i les xantofil·les, respectivament (Fig 4, tira del mig a 

la dreta). 

En la tira de paper de la fulla groga hi han diverses bandes taronges dels carotenoides i grogues de les xantofil·les 

(Fig 4, tira de la dret). 

 

 

Figura 4. Tires de paper on s’observa la separació dels pigments dels extractes alcohòlics de les diferents fulles. 

Per què les fulles canvien de color? Tots hem observat que quan arriba la tardor i els dies es fan més curts i les 

nits més fredes, les fulles d’alguns arbres comencen a canviar de color, de verdes passen a grogues i a mida que 

va avançant la tardor, aquestes fulles passen de grogues a taronges i, fins i tot, algunes d’elles a vermelles, i al 

final de la tardor ja són de color marró. 

Les fulles dels arbres contenen cèl·lules que creen aliments per a tot l’arbre. Aquestes cèl·lules utilitzen clorofil·la, 

que es la responsable del color verd a les fulles. En un procés anomenat fotosíntesi, la clorofil·la absorbeix 

l’energia del sol per convertir l’aigua i el diòxid de carboni en sucres i midons, aliment per a l’arbre. 

Com s’ha comentat anteriorment, les clorofil·les donen el color verd a les fulles. Tot i que el verd es veu durant la 

temporada de creixement, també hi ha colors amagats a les fulles, els grocs de les xantofil·les i els taronges del 

carotenoides. En la tardor, els dies més curts i les nits més fresques fan que hi hagi menys energia per a la 

fabricació d’aliments. La clorofil·la comença a trencar-se. El verd desapareix i els grocs de les xantofil·les i els 
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taronges dels carotenoides es poden veure finalment en les fulles. Els colors vermell i morat, però, no són colors 

amagats. Es creen en la tardor quan es fabriquen sucres durant els dies càlids i després queden atrapats a les 

fulles durant les nits fresques. Els sucres atrapats es transformen químicament en antocianines, i es quan 

apareixen els vermells i morats en les fulles. Al final de la tardor, les fulles passen a ser marrons a causa dels 

tanins. Aquestes molècules dissuadeixen els animals i els insectes que s’alimenten de les fulles, a més d’ajudar a 

la planta a resistir la decadència. És l’últim color en revelar-se i és el senyal que la temporada de transformació ha 

acabat [3].  

 

5. DETECCIÓ DE MIDÓ 

En el quart i últim experiment, s’explica com detectar midó en diferents aliments utilitzant una solució de iode. 

El midó es pot separar en dues fraccions: amilosa i amilopectina. Els midons naturals són mescles d’amilosa (10-

20%) i amilopectina (80-90%). L’amilosa forma una dispersió col·loidal en aigua calenta, mentre que l’amilopectina 

és completament insoluble. L'estructura de l'amilosa consisteix en llargues cadenes polimèriques d'unitats de 

glucosa connectades per un enllaç alfa-acetal [3]. 

El iode reacciona amb el midó, concretament amb l'amilosa. L’amilosa adopta la forma d'una espiral. El iode queda 

atrapat en aquesta espiral i reacciona i vira de color, de taronja passa a blau lilós fosc [4]. El complex que forma 

l’ió triiode (I3
-
) amb la cadena de glucoses de l’espiral amilosa és representat en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Complex entre l’ió triiode (I3
-
) i la cadena de glucoses de l’espiral amilosa. 

 

Primer es prepara una solució aquosa de iode, barrejant aigua mineral i iode de farmàcia. Aquesta solució rep el 

nom de lugol.  

En diversos recipients s’afegeixen cereals de diferent tipus. En aquest cas, farina de blat, flocs de civada i pa de 

farina de blat, espelta i sègol. Amb l’ajuda d’una xeringa s’addiciona el lugol gota a gota sobre els cereals i 

s’observa que immediatament el lugol vira de color donant un color lila-blavós (Fig 6), indicant la presencia de 

midó en els diferents cereals. 
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Figura 6. Recipients amb farina de blat, flocs de civada i pa de farina de blat, espelta i sègol on s’ha afegit una 

solució de lugol gota a gota amb l’ajuda d’una xeringa i on s’observa el viratge de color del lugol cap a blau violeta, 

indicant que aquests aliments contenen midó. 

També és pot observar com els tubercles contenen midó (Fig 7). En aquest experiment s’ha escollit la patata. El 

viratge de taronja a lila-blavós és més lent. Al cap de 30 minuts, ja es pot observar clarament el canvi de color que 

experimenta el lugol (Fig 7, fotografia de la dreta). 

 

 

Figura 7. Recipient amb un tros de patata on s’observa com lentament el lugol va virant cap a un color lila-blavós. 

 

Els vegetals solen estar formats per tres parts ben diferenciades: l’arrel, el tronc i les fulles.  
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Per a veure si aquestes tres parts contenen midó, s’ha escollit com a exemple d’arrel, la pastanaga; com a 

exemple de tronc, el tronc d’un bròquil; i com a exemple de fulla, la fulla d’una planta suculenta (Fig 8). Aquest 

tipus de fulla és ampla i gruixuda; i hom pot fer diversos talls a la seva superfície per facilitar que el lugol entri amb 

contacte amb la sàvia.  

En els dos primers casos no s’observa el viratge de color del lugol (Fig 8, fotografies superiors i centrals). En 

canvi, sí que es veu un viratge de color en la fulla (Fig 8, fotografies inferiors).  

Com s’ha comentat en el segon experiment, en la fotosíntesi, el diòxid de carboni i l'aigua es combinen amb 

l'energia solar per crear glucosa i oxigen. La glucosa s’acumula en les fulles en forma de polisacàrid i aquest 

polisacàrid és el midó.  

Per tant, les arrels i els troncs dels vegetals no tenen midó o, si més no, tenen poquíssima quantitat. D’altra banda, 

les fulles sí que contenen midó. 

 

 

Figura 8. Recipients amb pastanaga, tronc de bròquil i fulla de planta suculenta on s’ha afegit una solució de lugol 

gota a gota amb l’ajuda d’una xeringa. Només s’observa el viratge de color del lugol cap a blau violeta en la fulla 

de la planta indicant que aquesta conté midó. 

També es pot observar si la fruita té midó o no en té. Com a exemple de fruita hem escollit la poma i el plàtan. A 

l’addicionar lugol, no es veu canvi de color (Fig 9), indicant que les fruites no tenen midó. 
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Figura 9. Recipients amb trossos de poma i plàtan. Quan addicionem lugol no veiem el canvi de color d’aquest, 

indicant que les fruites no contenen midó. 

Un altre experiment molt recomanable és observar la qualitat de l’embotit que hi ha per casa. Per aquest treball, 

s’ha agafat un tros de pernil dolç i de llonganissa. Quan addicionem lugol gota a gota, no es produeix canvi de 

color del lugol en cap dels casos. Aquests dos embotits no contenen midó (Fig 10). 

 

Figura 10. Recipients amb pernil dolç i llonganissa. El lugol no vira de color, per tant, aquests dos embotits en 

concret no tenen midó. 

Hi ha vegades que els fabricants d’embotits afegeixen midó als seus productes, sense avisar-nos (així ens venen 

midó a preu de pernil). Ho fan per abaratir el cost de producció. Això sol ocórrer en alguns embotits barats com, 
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per exemple, en el pernil dolç, la mortadel·la o el chópped. Des d’aquí, us animo a agafar un tros d’embotit que 

tingueu a casa i mirar si té midó amb el lugol. 

6. CONCLUSIÓ 

Aquest recull d’experiments permeten introduir i explicar diferents conceptes curriculars. Des de conceptes senzills 

com són els conceptes de massa, pes, densitat i flotabilitat; fins a conceptes més complexes com són els principis 

de la cromatografia, la reacció present en la fotosíntesi i la reacció del iode amb el midó. A més a més, tots ells 

requereixen de materials molt senzills i reactius fàcils d’obtenir i no cal realitzar-los en un laboratori, es poden fer 

perfectament a casa. 
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CAPACIDAD DE NEUTRALIZACIÓN DE LOS ANTIÁCIDOS EN EL PH 
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Resumen 

El pH es una métrica comúnmente utilizada en el ámbito de la ciencia y la ingeniería. Esta métrica permite conocer 

el nivel de acidez o alcalinidad de una disolución. En el cuerpo humano el pH también es una característica 

asociada a los diferentes procesos bioquímicos que suceden en los órganos y los fluidos que permiten la vida. En 

el estómago durante el proceso de digestión se genera una disolución ácida que habilita la hidrólisis de los 

alimentos. En el proceso de digestión se pueden producir fenómenos de hiperacidez o reflujo. Los antiácidos 

permiten controlar el nivel de acidez, regulando el pH generado en el estómago durante la digestión. El presente 

artículo presenta un estudio comparativo de antiácidos como son el bicarbonato, Rennie y Almax, utilizando como 

indicadores para medir el pH la fenolftaleína, el rojo de metilo y la col lombarda.  

Palabras claves: pH, acidez, alcalinidad, antiácidos e indicadores de pH 

 

NEUTRALIZATION ABILITY OF ANTIACIDS AT PH 

Mar Alonso Pérez 
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Abstract 

pH is a commonly used metric in science and engineering. This metric allows the measurement of acidity or 

alkalinity of a solution. In the human body, pH is also a characteristic associated with the different biochemical 

processes that occur in the organs and fluids that allow life. During the digestion process, the stomach generates 

an acid solution based on HCl that enables food hydrolysis. In the digestion process, hyperacidity or reflux 

phenomena can occur. Antacids controls the level of acidity, regulating the pH generated in the stomach during 

digestion. This article presents a comparative study of antacids such as bicarbonate, Rennie and Almax, using 

phenolphthalein, methyl red and red cabbage as pH measurement indicators.  

 

Key words: pH, acidity, alkalinity, antacids and pH indicators. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y sus transformaciones 

experimentadas durante los procesos reactivos. Dentro de ésta, encontramos conceptos fundamentales, 

propiedades y definiciones que permiten describir procesos más complejos como es el caso de la actividad de los 

antiácidos, su acción y su funcionalidad en el cuerpo humano. 

Uno de estos conceptos fundamentales es el pH, medida basada en una escala logarítmica que varía entre 1 y 14 

y que permitirá determinar el nivel de acidez de una disolución, según el valor obtenido (ver Imagen 1). 

En el presente artículo se presentan los resultados del estudio realizado para determinar el efecto antiácido del 

bicarbonato, Rennie y Almax en medio ácido con HCl 0,1 M. Para la determinación del pH se han utilizado como 

indicadores la fenolftaleína, el rojo de metilo y la col lombarda. 

EL pH 

El pH es el potencial de iones hidrógeno, es decir, es la medida utilizada para determinar el grado de alcalinidad o 

acidez de una disolución o de una sustancia que esté disuelta. Con el pH se determina la concentración de iones 

de hidrógeno, iones positivos que hay en una disolución. 

Las sustancias que se pueden encontrar en una disolución acuosa se clasifican en: ácidas, básica o neutras 

dependiendo de cuál sea su pH. 

                                                              

Sustancias neutras: Son aquellas cuyo potencial del hidrógeno (pH) es igual a 7. Como ejemplo de algunas de 

estas sustancias mencionar: el agua (H2O), la saliva
1
, la sangre, la leche materna, la sal común (NaCl) o el acetato 

de amonio (NH4CH3CO2).  

Sustancias ácidas: Son aquellos compuestos químicos que cuando se disuelven en H2O producen la liberación 

de protones H
+
 al medio. Esta liberación provoca que la actividad de estos iones sea mayor que la actividad que 

presenta el agua. Estas sustancias se caracterizan por tener un pH < 7. 

Ejemplos de algunas sustancias ácidas son: el zumo de limón, el ácido cítrico (C6H8O7), el ácido bórico (H3BO3), o 

el ácido acético (CH3COOH), entre muchos otros. 

                                                           
1 El pH de la saliva varía entre, 6,5 y 7,4, el de la sangre entre 7,3 y 7,4 y  

el de la leche materna entre 7 y 7,2, pero de forma práctica se consideran disoluciones neutras. 

 

Imagen 1 – Taula de pH 
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Sustancias básicas: Son las que presentan propiedades alcalinas, es decir, aquellas que captan H
+ 

del medio 

cuando se disuelven en agua. Se caracterizan por presentar un pH > 7. Ejemplos de algunas sustancias básicas 

son: el amoníaco (NH3), la cafeína, la urea y el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). 

Papel tornasol o indicador de pH 

El tornasol es un compuesto extraído de distintas especies de líquenes, que tiene la capacidad de cambiar de 

color en contacto con compuestos ácidos y compuestos básicos, tornando a colores rojo-anaranjados en medios 

ácidos y oscureciendo en medios básicos. 

Para su uso en mediciones del pH de disoluciones se presenta en formato de tiras de papel porosas que tienen ya 

integradas el tornasol. Estas tiras son de fácil uso para proceder con la medición de pH, permitiendo su inmersión 

parcial en la disolución y obtenido un rápido efecto de cambio de color de la tira, indicando la acidez o basicidad 

de la misma. El cambio de color de las tiras de tornasol en presencia de medios ácidos o básicos se le denomina 

viraje de color. 

La Imagen 2 muestra un rollo de papel indicador de pH, con los colores a los que puede virar. 

                                    Imagen 2 – Papel indicador y sus colores 

Indicadores de pH 

Los indicadores de pH o los indicadores ácido-base son aquellas sustancias (normalmente ácidos o bases 

orgánicas débiles), que presentan distinta coloración en sus formas ácida i básica, cambiando de color en un 

rango estrecho de valores de pH. Su intervalo de viraje es de unas dos unidades de pH. 

El cambio de color se debe a un cambio estructural inducido por la protonación o desprotonación de la sustancia. 

Los indicadores ofrecen la posibilidad de indicar, mediante su coloración, si una sustancia o disolución es un ácido 

o una base. Los indicadores que utilizaremos en este caso son los siguientes. 

Fenolftaleína: 

La fenolftaleína (C20H14O4), es un indicador de pH que se obtiene por la reacción del fenol y el anhídrido ftálico.  

C6H5OH + C8H4O3 

En disoluciones ácidas es incolora, y en disoluciones básicas presente un color rosado, con un punto de viraje 

entre pH=8,2 (incoloro) y pH=10 (magenta o rosado). Sin embargo, en pH extremos, es decir, en disoluciones muy 

ácidas o básicas, presenta otros virajes de coloración. En disoluciones fuertemente básicas se torna incolora, 

mientras que en disoluciones fuertemente ácidas se torna anaranjada. 



           
 

Actes 9es JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                                                                     Barcelona 2020                                                 
 ISBN: 978-84-123017-8-6                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

149 149 

Rojo de metilo: (C15H15N3O2), actúa entre pH = 4,2 y 6,3, variando de rojo (pH=4,2) a amarillo (pH=6,3). 

Col lombarda: es un indicador de pH natural. Su comportamiento como indicador ácido-base es debido a la 

cianidina (C15H11O6
+
)
2
. Este indicador vira a un color rojizo en medio ácido, a un color verdoso en medio básico, o 

azulado en el caso de un medio neutro. 

2. ANTIÁCIDOS 

El Los antiácidos son compuestos químicos, en general bases, diseñados especialmente para combatir los 

problemas de acidez durante la digestión. Estos fármacos incluyen en su formulación principios activos que 

alcalinizan y neutralizan el ácido acumulado en el estómago. Se pueden presentar en diferentes formatos que 

incluyen: comprimidos recubiertos, masticables o efervescentes, sobres, jarabes y soluciones orales. 

Cuando la parte superior del estómago protruye hacia arriba dentro de la cavidad torácica, se puede producir la 

debilitación del esfínter esofágico (EEI
3
) facilitando el reflujo de ácido desde el estómago hacia el esófago, 

produciendo una sensación de ardor en el estómago o en la parte inferior o superior del esternón. 

Para reducir la acidez estomacal existen fármacos antiácidos y sustancias como el bicarbonato sódico (NaHCO3), 

el carbonato de calcio (CaCO3) y el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) o de aluminio (Al(OH)3), utilizadas 

tradicionalmente con el mismo propósito. En este artículo se analiza el efecto antiácido del bicarbonato, Rennie y 

Almax, viendo como reduce el pH en un medio con HCl 0,1 M. 

Bicarbonato 

El bicarbonato (NaHCO3), también conocido como carbonato ácido de sodio, hidrogeno carbonato de sodio, 

bicarbonato de soda o sal de Vichy, es un compuesto blanco sólido cristalino con un ligero sabor alcalino, que se 

obtiene de un mineral presente en la naturaleza llamado natrón, aunque también se puede obtener artificialmente.  

Es un compuesto soluble en agua y cuando se expone a un ácido moderadamente fuerte se descompone en CO2 

y H2O produciendo una efervescencia característica y confiriéndole la propiedad de neutralizar ácidos.  

Usos Medicinales: 

El principal uso medicinal del bicarbonato es como antiácido, usado para combatir la pirosis o indigestión ácida 

habitualmente debida al exceso de ácido clorhídrico que se puede acumular en el estómago. 

Este antiácido también es utilizado con menos frecuencia para mejorar los cálculos renales, evitar ampollas, 

eliminar las bacterias orales, reducir la irritación en la piel de los bebés a causa del pañal, reducir las quemaduras 

por ácidos gracias a su carácter alcalino y como antiséptico para tratar pequeñas úlceras bucales o dolores leves 

de garganta, entre otros. 

                                                           
2
 Cianidina – compuesto orgánico natural 

3
 EEI – Esfínter Esofágico Inferior. Normalmente este músculo se relaja cuando tragamos para dejar que la comida pase hacia 

el estómago. 
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Precauciones: 

El bicarbonato no debe tomarse durante más de una semana ya que su uso prolongado puede provocar alcalosis 

sistémica. No es recomendable ingerirlo con leche ni otros productos lácteos. Debe esperarse una hora después 

de las comidas para ser administrado y no debe tomarse más de dos veces al día. 

En caso de estar tomando medicación, no se debe ingerir bicarbonato sin consulta previa al médico o 

farmacéutico. El bicarbonato interacciona fácilmente con medicamentos comunes. 

Rennie 

El Rennie es un antiácido que pertenece al grupo de medicamentos denominados combinaciones y complejos de 

aluminio, calcio y magnesio. Actúa neutralizando el exceso de ácido del estómago gracias al carbonato de calcio y 

carbonato de magnesio que contiene como principios activos. Su fórmula alivia de manera eficaz los síntomas de 

acidez del estómago y puede actuar de dos maneras distintas: 

● Mediante la reacción del alginato de sodio con el ácido gástrico para formar un gel de ácido algínico
4
 con pH 

casi neutro, produciendo una barrera mecánica y protectora en el estómago que evita el reflujo gástrico. 

● Utilizando la capacidad que tiene de hacer reaccionar el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, para 

así neutralizar el exceso de ácido de forma rápida y duradera en el estómago. 

Usos Medicinales: 

El principal y más importante uso medicinal que tiene el Rennie es para el tratamiento de la hiperacidez gástrica y 

el ardor del estómago. A diferencia del bicarbonato, el Rennie es un antiácido de efecto específico estomacal. 

Precauciones: 

Antes de la ingesta de Rennie también debe tenerse en cuenta una serie de precauciones, y sería de hábito 

recomendable consultar al médico o farmacéutico antes de su autoconsumo. 

No se debe ingerir si se es alérgico a alguno de los principios activos o a cualquiera de los demás componentes 

que lo forman, si el paciente padece de insuficiencia renal severa, hipercalcemia
5
, hipofosfatemia

6
 o si padece 

hipercalciuria
7
. De la misma forma que el bicarbonato, Rennie no debe ingerirse durante más de una semana. 

                                                           
4
 Ácido algínico – polisacárido coloidal que se obtiene de forma natural de las algas 

5
 Hipercalcemia – niveles elevados de calcio en sangre 

6
 Hipofosfatemia – concentraciones bajas de fosfato en sangre 

 

Imagen 3 – Bicarbonato 
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Un último apunte destacable de este antiácido es que su toma puede alterar los resultados de pruebas analíticas 

como el análisis de sangre, los análisis de orina y las pruebas cutáneas donde se utilizan alérgenos. 

Almax 

Este antiácido, igual que los otros dos previos, también permite neutralizar el exceso de ácido del estómago. Su 

principio activo es el almagato, que con capacidad neutralizadora del ácido clorhídrico y capacidad inhibidora de la 

pepsina activa
8
. Posee además la capacidad de absorber y neutralizar los ácidos biliares. 

Normalmente se presenta en forma de suspensión oral, aunque también puede encontrarse  en forma de 

comprimidos masticables. 

Usos Medicinales: 

Está indicado en el alivio y tratamiento sintomático de acidez y ardor de estómago en adultos y mayores de 12 

años. El principal y más importante uso medicinal que tiene el Rennie es también para el tratamiento de la 

hiperacidez gástrica y el ardor del estómago.  

Precauciones: 

En caso de ingesta de Almax durante 14 días o más sin que el ardor de estómago haya cesado, se hace 

necesaria la consulta médica, ya que la etiología de la acidez puede ser por motivos patógenos y/o derivar en 

problemas de mayor gravedad. 

                                                 Imagen 5 – Almax 

Igual que Rennie, Almax tampoco debe ingerirse si el paciente es alérgico a su principio activo o cualquiera de los 

demás componentes de los que está formado. Tampoco debe ser ingerido si padece de Alzheimer o si presenta 

una hemorragia del aparato digestivo, hemorroides, retención de líquidos, complicación del hígado durante el 

embarazo o diarrea. 

                                                                                                                                                                                                            
7
 Hipercalciuria – niveles elevados de calcio en la orina 

8
 Pepsina activa – enzima digestiva que se crea en el estómago e hidroliza las proteínas que se encuentran en él 

                                                           

Imagen 4 – Rennie 
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3. EXPERIMENTO 

Objetivo 

El objetivo de este experimento es comparar los tres antiácidos indicados previamente, midiendo el pH final que 

presenta cada uno de ellos al añadirlos en una disolución formada por:  

Indicador + H20 + HCl 0,1 M + Antiácido 

Material 

El material utilizado en el experimento es el siguiente: 

- Placas de Petri    Pipetas Pasteur    

- Mortero    Papel tornasol 

- Bicarbonato    Rennie      

- Almax     Fenolftaleína 

-  Rojo de metilo    Col lombarda 

-  Agua destilada    HCl diluido 0,1 M   

  

Procedimiento: 

Para comparar los tres antiácidos, lo primero que es necesario comprobar es que no haya presente ningún 

contaminante sólido o líquido (suciedad) o alcohol en las placas de Petri. Deben ser lavadas a fondo antes de 

iniciar el ensayo. 

En caso de presencia de algún contaminante puede tener como efecto el falseado del pH o la distribución de las 

gotas de indicador por la placa siendo dificultosa la medición del pH. 

A continuación, es recomendable situar las placas de Petri una al lado de la otra para poder visualizar las tres de 

forma correcta y poder comparar fácilmente el viraje de color de los indicadores al añadir el antiácido.  

En la primera placa de Petri se añaden dos gotas del indicador fenolftaleína en la parte superior, inferior y el lado 

derecho de la placa (ver Figura 6). Con las otras dos placas se procede de la misma forma añadiendo rojo de 

metilo y la col lombarda
9
 en cada una de ellas (ver Figuras 7 y 8). 

En la imagen se puede ver que las gotas de fenolftaleína y de rojo de metilo no quedan bien definidas, debido al 

efecto de una limpieza de las placas no suficientemente precisa. 

                                                           
9
 El indicador de col lombarda es extraído previamente por ebullición de la misma col 
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Seguidamente se añaden dos gotas de agua encima del indicador fenolftaleína, del rojo de metilo y de la col 

lombarda. Añadimos en todos los casos las mismas gotas, para tener el mismo volumen de líquido y poder hacer 

una medición más precisa del pH. Al añadir el agua, como esta tiene un pH = 7 y los indicadores presentan un pH 

ácido, éstos viran un poco. 

En el caso de la fenolftaleína, pasa de ser incolora a tener un color blanquecino; el rojo de metilo pasa de ser rojo 

a amarillo; por último, la col lombarda pasa de un color marrón a un color menos intenso del que tenía, a pesar de 

que el viraje de color no es muy intenso (ver Imágenes 9, 10 y 11). 

Cuando los indicadores han virado de color, se añade el HCl diluido 0,1 M. Igual que antes añadimos dos gotas de 

HCl en cada una de las pequeñas disoluciones preparadas. Al añadir el ácido, la fenolftaleína sigue con el mismo 

color blanquecino que tenía al añadirle el agua, el rojo de metilo pasa del amarillo al rosa, ya que el medio se 

vuelve mucho más ácido de lo que era, y la col lombarda pasa de amarronado a salmón (ver Imágenes 12, 13 y 

14). 

Previamente a la medición del pH de las disoluciones preparadas, se mide con el papel tornasol el pH del HCl 0,1 

M para determinar su nivel de acidez y poder posteriormente compararlo con el pH final de la disolución una vez 

añadidos los antiácidos. Con esta medición se podrá demostrar como los antiácidos sí que disminuyen la acidez 

de la disolución preparada y a su vez aumentan el pH. Al medir el pH del ácido clorhídrico obtenemos que este 

tiene un pH ≈ 1. 

Acto seguido se procede a añadir el primer antiácido: Bicarbonato. El bicarbonato se añade por la parte superior 

de las placas de Petri, para ver las diferencias de colores en cada uno de los indicadores. Se debe intentar añadir 

la misma cantidad de bicarbonato para que el volumen final sea equivalente y comparable. Diferencias de volumen 

o concentración provocarán errores en los valores experimentales medidos. Utilizando una espátula acanalada
10

, 

                                                           
10

 Espátula acanalada – espátula que presenta en uno de sus extremos una forma de cuchara curva 
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la más pequeña de que se disponga, se añade una cucharadita de bicarbonato a la fenolftaleína de la primera 

placa, al rojo de metilo de la segunda y a la col lombarda que se encuentra en la tercera placa. 

En las imágenes 15, 16 y 17 se puede apreciar que el viraje de color en el caso de la fenolftaleína no es muy 

pronunciado, debido a la poca cantidad de antiácido añadida. En el caso de que se quiera apreciar cambio de 

color mayor, la cantidad de bicarbonato que se deberá añadir debe ser superior. De todas formas, en este 

experimento, la cantidad de bicarbonato añadido es suficiente para poder apreciar el cambio de pH. En el caso del 

rojo de metilo y de la col lombarda, el cambio de color es apreciable, pasando de un color rosa a un amarillo en el 

rojo de metilo, y de un color salmón a uno azulado o violáceo en el caso de la col. 

Las medidas de pH mostradas por los indicadores en la disolución ácida tras añadir bicarbonato son: 

                                                         

  

 

 

 

                                                     Tabla 1 – pH por efecto del bicarbonato 

Seguidamente se pasa a añadir el segundo antiácido: Rennie. 

El proceso a seguir es el mismo que para el bicarbonato. Se añade una cucharadita de Rennie, pero esta vez en 

la parte lateral derecha de la placa de Petri, pudiéndose observar el cambio de color en los tres indicadores. En la 

fenolftaleína, al igual que con el bicarbonato, al añadir el Rennie no se nota un gran cambio de color. En el caso 

del rojo de metilo pasa de un color rosa a uno granate, y en el caso de la col lombarda el viraje es del salmón al 

violeta.  

Las medidas de pH mostradas por los indicadores en la disolución ácida tras añadir Rennie son: 

                                                  

 

 

 

 

                                                          Tabla 2 – pH por efecto del Rennie 

Finalmente se añade el tercer antiácido: Almax.  

Indicador pH 

Fenolftaleína pH ≈ 7,8 

Rojo de metilo pH ≈ 7,9 

Col lombarda pH ≈ 7,4 

Indicador pH 

Fenolftaleína pH ≈ 6,2 

Rojo de metilo pH ≈ 6,7 

Col lombarda pH ≈ 6,4 
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Se repite el proceso utilizado anteriormente, pero en este caso, se añade el antiácido en la parte inferior de la 

placa de Petri. Al añadirse, se puede apreciar el viraje de colores, la fenolftaleína vira de un color casi transparente 

al blanco, el rojo de metilo pasa del rosa a una mezcla de colores que no se contempla del todo nítida, y por último 

la col lombarda vira del salmón al azul oscuro.  

Las medidas de pH mostradas por los indicadores en la disolución ácida tras añadir Almax son: 

                                        

 

 

 

                                              Tabla 3 – pH por efecto del Almax 

3.1. Resultados: 

Debe tenerse en cuenta que, si se añaden los antiácidos y se deja pasar un tiempo, estos pueden cambiar de 

color hacia uno más definido que el que teníamos al principio.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con los 3 antiácidos. 

 

Vemos que, en el caso del bicarbonato y la fenolftaleína, el color del indicador ha acabado virando hacia un color 

rosado. Y también podemos reparar que en el caso del Almax y el rojo de metilo, cuando antes teníamos una 

mezcla de colores, ahora se puede apreciar un color más amarillento y por lo tanto, mucho más definido. 

Indicador pH 

Fenolftaleína pH ≈ 8,3 

Rojo de metilo pH ≈ 6,6 

Col lombarda pH ≈ 7,2 
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4. CONCLUSIÓN 

En el La comparación de los tres antiácidos indica que el Almax utilizado en el experimento presenta una mayor 

capacidad alcalinice que el Bicarbonato o el Rennie, ya que permite un mayor aumento del pH en dos de los tres 

indicadores. Esto puede ser debido a que el Almax utilizado era en forma de suspensión, a diferencia del 

bicarbonato que era en polvo y el Rennie que estaba disuelto en agua, pudiendo esto afectar en la cantidad que 

finalmente se añadió, convirtiéndola en más básica que las de los otros dos antiácidos. 

También cabe destacar que el bicarbonato y el Rennie presentan un pH mayor en el rojo de metilo que en 

cualquiera de los otros indicadores. Esto podría ser debido a la diferencia de zonas de viraje que presentan cada 

uno de los indicadores. 

Por último, como se muestran en las Figuras 15, 16 y 17 y las Tablas 1, 2 y 3, podemos concluir que los 

antiácidos, como se indicaba en la parte introductoria de este artículo, sí que aumentan el pH de una disolución 

ácida gracias a su capacidad alcalinice. 
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ELS COLORANTS ALIMENTARIS 

ZhenYan Zhou 

ZhenYan Zhou 

zhenyanjuly@gmail.com 

Resum 

Els colorants alimentaris són un tipus d'additius que s'afegeixen als aliments amb la finalitat de millorar el seu 

aspecte. Al llarg de la història de la indústria alimentària, el tema dels colorants ha generat molta polèmica, sent 

aquests des de fa anys, summament jutjats: "gairebé tots són artificials i tòxics", "influencien massa en les nostres 

preferències", etc. Tanmateix, avui en dia tenen fonament molts els prejudicis que tenim sobre ells? Els objectius 

d'aquest treball estan enfocats a estudiar la toxicitat i la naturalesa dels colorants que ingerim en el nostre dia a dia 

i identificar i analitzar els colorants utilitzats als Lacasitos i M&Ms. 

Paraules clau: indústria alimentaria, additius alimentaris. 

 

THE FOOD COLORINGS 

ZhenYan Zhou 

ZhenYan Zhou 

zhenyanjuly@gmail.com 

Abstract 

Food colorings are a type of additives that are added to food in order to improve its appearance. Throughout the 

history of the food industry, the issue of colorants has generated much controversy, being these, for years, highly 

judged: "almost all are artificial and toxic", "they influence our preferences too much”, etc. However, nowadays, are 

many of the prejudices we have about them founded? The objectives of this work are focused on studying the 

toxicity and nature of the colorings that we ingest in our day to day and identify and analyze the colorings that are 

used in Lacasitos and M&Ms.  

Keywords: food industry, food additives. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En la majoria dels aliments processats, des dels més complexos com les salses, fins als més simples com les 

boletes de xocolata, s’afegeixen colorants alimentaris; potser un únic colorant o molts colorants mesclats.  

Aquests colorants representen molt més en la nostra societat del que pensem: tenen el poder de millorar 

l’aparença de qualsevol aliment fent que es vegi més apetitós i atractiu, i així, seduir al consumidor. De fet, el 

color, juntament amb el sabor i la textura, és un dels tres factors més importants d’un aliment. El científic i 

especialista en aliments de la Universitat de Massachusetts, Jack Francis, va dir una vegada: Si no té el color 

correcte, ja es pot oblidar dels altres dos factors. Si no és del color que esperaves, no t'agrada”. 

2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

L’objectiu general d’aquesta investigació és estudiar l’ús dels colorants en el sector de la indústria alimentària. 

D’aquest objectiu general deriven els següents objectius específics: 

Objectiu 1: Conèixer quins són els colorants utilitzats més freqüentment en la indústria alimentària, a través de 

l’anàlisi de l’etiquetatge dels productes del mercat.  

Objectiu 2: Identificar i analitzar els colorants utilitzats en la capa exterior de color dels Lacasitos i dels M&Ms a 

través de cromatografies de paper amb dues fases mòbils diferents: aigua i alcohol. 

A partir d’aquests objectius, s’han plantejat les següents hipòtesis: 

Hipòtesi 1: La majoria d’aliments processats contenen colorants alimentaris sintètics.  

Hipòtesi 2: La major part dels colorants que ingerim són de baixa toxicitat.  

Hipòtesi 3: Tant en els Lacasitos com en els M&Ms, cada color de capa exterior de sucre de la xocolata està 

formada per un sol colorant.  

Hipòtesi 4: Els colorants alimentaris dels Lacasitos i els M&Ms són més solubles en alcohol que en aigua. 

 

3. EXPERIMENTACIÓ 

L’experimentació consisteix en dos blocs diferents que corresponen als dos objectius de la investigació. 

- Observació dels colorants en l’etiquetatge de diversos aliments. 

- Anàlisi i identificació dels diferents colorants alimentaris utilitzats en els Lacasitos i els M&Ms. 

3.1 Observació dels colorants en l’etiquetatge d’aliments 

Aquest bloc pràctic consta d’una recopilació d’informació sobre la presència de colorants en diferents productes 

del mercat a través de l’observació/anàlisi del seu etiquetatge amb la finalitat d’identificar els colorants utilitzats 

amb més freqüència i posteriorment, les característiques d’aquests. 
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3.1.1 Procediment 

Primer, s’ha fet una llista on s’han escollit diversos productes de 8 àmbits diferents de productes alimentaris:  

dolços, pastisseria, begudes, postres, salses, embotits, menjar preparat i aperitius. 

Seguidament, s’han observat en els mercats les etiquetes de cada producte escollit i s’han identificat i apuntat els 

diferents colorants alimentaris que s’han afegit als productes. 

 

Figura 6.  Foto de l'etiqueta de valor nutricional d'una marca de pernil dolç 

Havent-hi recol·lectat la informació, amb la finalitat de saber la freqüència dels colorants utilitzats en els productes 

alimentaris, s’ha elaborat una taula en la qual es col·loquen tots els productes alimentaris observats en una 

columna i tots els colorants que han aparegut durant l’observació en la primera filera. Llavors, en la fila de cada 

producte s’ha anat marcant amb una creu en la/es casella/es que correspon/en als colorants alimentaris que han 

sigut utilitzats en els productes corresponents. 

Conseqüentment, s’ha obtingut una taula d’identificació del colorants utilitzats en diferents productes 

alimentaris com es mostra en la següent representació: 

 

Figura 7. Fragment de la taula d’identificació dels colorants utilitzats  

3.1.2 Resultats 

Fent un recompte de les vegades en què s’ha utilitzat cada colorant alimentari en els productes observats, s’obté 

la gràfica de barres següent: 
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Figura 8. Gràfic de barres de la freqüència d'utilització de colorants alimentaris 

Com a resultat, els 5 colorants utilitzats amb més freqüència són (de més a menys freqüència): l’E160, l’E120, 

l’E100, l’E141 i l’E171. 

A continuació s’han identificat les característiques prioritàries pel nostre interès: el seu color, la seva naturalesa i la 

seva toxicitat. 

Colorants Color Naturalesa Toxicitat 

E160 Groc ataronjat Natural o sintètic Baixa 

E120 Vermell carmí Sintètic Alta 

E100 Groc ataronjat Natural o sintètic Baixa 

E141 Verd Seminatural Baixa 

E171 Blanc Natural Alta 

Figura 9. Taula de característiques dels colorants més utilitzats 

Resulta que 3 de cada 5 colorants utilitzats amb més freqüència són naturals i 3 de cada 5 colorants utilitzats amb 

més freqüència són de baixa toxicitat 

3.2 Anàlisi i identificació dels diferents colorants alimentaris utilitzats en els Lacasitos 

 i els M&Ms 

 

Aquest bloc consisteix en un experiment en el laboratori, en el qual, s’han realitzat cromatografies de paper amb 

aigua de la capa exterior de tots els colors de Lacasitos i M&Ms, i cromatografies de paper amb alcohol de la capa 

exterior d’alguns colors amb les finalitats següents:  
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- Verificar si en cada color de Lacasito (excepte el blanc) i cada color de M&Ms s’utilitza un sol colorant alimentari. 

En cas negatiu, identificar quins són els diferents colorants alimentaris que s’han utilitzat per constituir un sol color 

de la capa exterior de sucre.  

- Comparar les cromatografies amb aigua amb les cromatografies amb alcohol. 

3.2.1 Dades 

 Lacasitos M&Ms 

Colors de capa exterior de 

sucre 

Vermell, taronja, groc, verd, 

blau, marró i blanc 

Vermell, taronja, groc, verd, 

blau i marró 

Colorants alimentaris de 

l’etiqueta de valors 

nutricionals 

E171 (blanc), E163 (marró), 

E101 (groc), E120 (vermell), 

E141 (verd), E160a (taronja), 

E153 (negre) 

E100 (groc), E120 (vermell), 

E133 (blau), E160a (taronja), 

E160e (taronja vermellós), E170 

(blanc) 

Figura 10.  Taula de dades dels colors i els colorants dels Lacasitosi els M&Ms
 

3.2.2 Metodologia:  la cromatografia de paper 

La cromatografia és un conjunt de tècniques amb la finalitat de separar els components de les mescles. Es basa 

en les diferents capacitats d’interacció de cada component de la mescla amb la fase estacionària de la 

cromatografia. Aquestes tècniques consisteixen en 2 fases:  

- Fase mòbil: un dissolvent o barreja de dissolvents que es desplaça al llarg de la fase estacionària per efecte de 

la capil·laritat, o de gravetat o la pressió.  

- Fase estacionària: substància fixa i sòlida. Les més utilitzades són: paper, gelatina, alúmina i sílice. 

La cromatografia de paper és un tipus en què els components de la mostra desitjada recorren pel paper 

cromatogràfic (fase estacionària) gràcies a les forces que fan les interaccions dels components de la mostra amb 

la tira de paper cromatogràfic quan el paper absorbeix per capil·laritat un solvent d’etanol o aigua (fase mòbil). 

3.2.3 Material 

Llapis        Regle     Tisores 

Aigua destil·lada   2 varetes    Micropipeta 500-1000 μL 

Micropipeta 5-10 μL   Puntes grans i petites   paper de cromatografia 

Etanol del 70%    1 pinça     Vasos precipitats de 100 i 200 mL 
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3.2.4 Procediment 

1. S’ha mesurat amb regle i llapis una peça de llargada de 7cm per una alçada de 9cm en el paper cromatogràfic 

i amb les tisores s’han retallat 7 peces de papers cromatogràfic d’aquesta mida. 

2. Sobre 1,5cm de la base de cada paper, s’ha fet una línia horitzontal amb llapis, i s’han marcat 2 punts (punt 

esquerre i punt dret) separats, sobre la línia de cada paper amb llapis. 

3. S’han doblegat totes les peces de paper pel mig, per després tornar-les a obrir amb la marca d’una línia 

perpendicular a la línia de llapis dibuixada prèviament.  

4. Amb una micropipeta ajustada a 500µL, i una punta gran, s’ha posat 500µL d’aigua en els dos vasos de 

precipitats de 100mL. 

5. S’han posat 2 Lacasitos de color vermell en un dels vasos de precipitats de 100mL, i 1 M&M de color vermell 

en l’altre, i s’han remogut amb una 2 varetes diferents. 

6. Quan s’ha dissolt quasi tota la capa de colorants de cada peça, s’han tret els Lacasitos i M&M amb una pinça. 

7. Amb una micropipeta de 5µL-10µL i una punta petita, s’ha posat 1 gota de 5µL de la dissolució de la capa dels 

lacasitos vermells sobre el punt esquerre de la línia de llapis d’una peça de paper cromatogràfic. 

8. S’ha repetit el pas anterior amb la dissolució de la capa d’M&M vermell en el punt dret de la línia de la mateixa 

peça de paper. 

9. S’han posat 3 gotes més de cada dissolució en cada costat del paper corresponent, deixant un interval de 

temps de 45 segons per cada gota de dissolució que es posava en el mateix punt.  

10. S’afegeixen amb una proveta 5mL d’aigua destil·lada en el vas de precipitats de 250mL.  

11. Després que s’hagin assecat les quatres gotes de dissolució de la capa de lacasitos vermells que s’han posat 

en el punt esquerre i les quatres gotes de dissolució de la capa de M&M vermell en el punt dret, s’ha doblegat 

el paper per la línia perpendicular a la línia de llapis fins que es pot mantenir dret.  

12. S’ha posat aquesta peça de paper cromatogràfic dret en el vas de precipitats de 250mL. 

13. Després de que l’aigua hagi pujat pel paper, mínimament fins a la meitat del paper, treiem el paper 

cromatogràfic del vas i observem els resultats de les mostres de dissolució de les capes de lacasitos vermells i 

dissolució de la capa de M&M vermell.  

14. S’han repetit els passos de la preparació de dissolucions i la cromatografia de paper amb els lacasitos i m&ms 

de color taronja, groc, verd, blau i marró.  

15. Després, s’han observat i identificat quins colors de capes (tant en el cas dels Lacasitos com elsM&Ms), que 

en general, han estat formats per colorants que, en general, no s’han dissolt tant en relació als colorants de les 

altres capes, aquests colorants van ser els de les capes grogues i les capes taronges.  
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16. Seguidament, s’han preparat 2 peces més de paper cromatogràfic i s’han repetit els passos 2 i 3 amb els 

lacasitos i m&ms de color taronja i groc, amb la diferència que tota l’aigua utilitzada s’ha substituït per etanol 

de 70%.  

3.2.5 Resultats de les cromatografies amb aigua 

Després de les cromatografies, s’han obtingut els següents resultats amb els quals s’han identificat els colorants 

utilitzats en les diferents capes de colors i s’han observat la solubilitat d’aquests colorants en l’aigua segons el 

desplaçament d’aquests pel paper cromatogràfic. 

 

Figura 11. Foto de cromatografia amb aigua de Lacasitos i M&M vermell 

 

Figura 12.Taula de colorants que formen el color de la capa dels Lacasitos i M&Ms vermells 

 

Figura 13. Foto de cromatografia amb aigua de Lacasitos i M&M taronja 

 

Figura 14.  Taula de colorants que formen el color de la capa dels Lacasitos i M&Ms taronges 
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Figura 15.  Foto de cromatografia amb aigua de Lacasitos i M&M groc 

 

 

Figura 16.  Taula de colorants que formen el color de la capa dels Lacasitos i M&Ms grocs 

 

 

Figura 17. Foto de cromatografia amb aigua de Lacasitos i M&M verd 

 

 

Figura 18. Taula de colorants que formen el color de la capa dels Lacasitos i M&Ms verds 
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Figura 19.  Foto de cromatografia amb aigua de Lacasitos i M&M blau 

 

 

Figura 20.  Taula de colorants que formen el color de la capa dels Lacasitos i M&Ms blaus 

 

 

Figura 21. Foto de cromatografia amb aigua de Lacasitos i M&M marró 

 

 

Figura 22. Taula de colorants que formen el color de la capa dels Lacasitos i M&Ms marrons 

 

3.2.6 Resultats de les cromatografies amb etanol (alcohol 70%) 

A fi de comparar la solubilitat dels colorants en l’aigua i la solubilitat d’quests en alcohol, s’observen els resultats 

de les cromatografies amb alcohol (70%) de les capes taronges i les capes grogues. 
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Figura 23. Foto de cromatografia amb alcohol 70% de Lacasitos i M&M taronja 

En la preparació de la dissolució, a diferència de les dissolucions amb aigua, les capes de lacasitos i les capes 

d’M&Ms es van dissoldre a una velocitat molt més petita. Com a resultat, a l’hora de la cromatografia, la 

concentració de la dissolució de la capa de l’m&m taronja va ser molt més baixa que la de la dissolució de les 

capes de lacasitos taronges, i sembla que s’hagi dissolt més en alcohol que en aigua. 

 

Figura 24. Foto de cromatografia amb alcohol 70% de Lacasitos i m&m groc 

En la dissolució de les capes grogues dels lacasitos i de l’m&m amb alcohol, la solució s’ha realitzat també a una 

velocitat molt lenta. S'observa que els dos colorants arriben al mateix punt que en les cromatografies amb aigua. 

4. CONCLUSIÓ 

Amb els resultats obtinguts en els dos blocs experimentals, es poden determinar la veracitat de les hipòtesis 

plantejades, i a través de l’afirmació o refutació d’aquestes, extreure’n conclusions. 

 Hipòtesi 1: La majoria d’aliments processats contenen colorants alimentaris sintètics. 

Aquesta hipòtesi és definitivament incorrecta: en el primer bloc experimental es va veure  que 4 de 5 colorants 

alimentaris més utilitzats són naturals o seminaturals.  

Es pot veure que gran part dels fabricants prefereixen l’addició de colorants naturals als seus productes que 

colorants sintètics. 

 Hipòtesi 2: La major part dels colorants que ingerim són de baixa toxicitat. 

La hipòtesi 2 és correcta: els resultats del primer bloc experimental indiquen clarament que 3 de 5 colorants 

alimentaris utilitzats amb més freqüència són de baixa toxicitat. 
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 Hipòtesi 3: Tant en els Lacasitos com en els M&Ms, cada color de la capa exterior de sucre està formada per 

un sol colorant alimentari. 

Aquesta hipòtesi és innegablement incorrecta. Tanmateix, és totalment raonable la formulació d’aquesta hipòtesi, 

ja que, durant l’observació de les seves etiquetes dels Lacasitos i els M&Ms, es va trobar un fet molt curiós: en una 

bossa de Lacasitos hi ha 7 colors de lacasitos i 7 tipus de colorants, i en una bossa de M&Ms hi ha 6 colors de 

m&ms i 6 tipus de colorants. Només podien haver dues explicacions a aquesta situació:  

a. En la producció de boletes de xocolata de colors s’utilitza sempre 1 colorant per color. 

b. S’utilitza 1 o més colorants per formar un color de boleta de xocolata, però les empreses de 

produccions de boletes de xocolata de colors volen donar a la gent la impressió que només 

s’utilitza 1 colorant per color de boleta de xocolata.  

A través de  les cromatografies fetes a la 2a part pràctica del treball, és clarament notable que més d’un color de 

capa exterior dels Lacasitos i els M&Ms està format per més d’un tipus de colorant alimentari, per tant, l’explicació 

a aquesta situació és l’opció b. 

 Hipòtesi 4: Els colorants alimentaris dels Lacasitos i els M&Ms són més solubles en alcohol que en aigua. 

Aquesta hipòtesi és incorrecta. En la 2a part pràctica, ja es va veure que, en alcohol, aquestes capes es dissolien 

a una velocitat molt més baixa que quan es dissolien en aigua. A més, a través de les cromatografies amb alcohol 

de les capes de color groc i taronja, en el tema de la solubilitat, es van veure resultats similars als de les 

cromatografies amb aigua. Aquest resultat que mostra una solubilitat molt més gran dels colorants en l’aigua que 

en alcohol és totalment raonable, tenint en compte que els colorants alimentaris han de ser comestibles, i per tant, 

han de poder ser degradats en entrar en contacte amb la primera part del sistema digestiu: la saliva. 
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LES PSEUDOCIÈNCIES: UN PROBLEMA AMB UN PERILLÓS ALIAT  
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Resum 

En temps de crisi calen respostes immediates i absolutes, importants per a l’estabilitat psicològica de la societat. 

En moments en que la ciència no pot satisfer aquesta necessitat, és quan les pseudociències es fan espai. La 

immensa circulació de notícies falses sobre la pandèmia en són un exemple claríssim. Les pseudociències, 

mancades de fonament reproduïble, de lògica o directament amb contradiccions no han desaparegut malgrat la 

seva oposició a la ciència, tot i l’abundància de proves i evidències. L’homeopatia n’és un bon exemple. Les 

conseqüències d’aquestes creences poden ser, des d’innòcues a una seriosa amenaça per la vida d’una persona. 

Els processos psicològics responsables d’aquestes creences ens diuen que la millor forma de lluitar-hi no és amb 

la raó. 

Paraules clau: pseudociència, homeopatia, pensament experiencial, pandèmia, mètode científic 

PSEUDOSCIENCES: A PROBLEM WITH A DANGEROUS ALLY  

Pau Clavell Revelles1 

1Biochemistry Student at University of Barcelona and Editor at cienciaoberta.cat 

pauclavellrevelles@gmail.com 

Abstract 

During crisis immediate and absolute answers are important to maintain psychological stability. Pseudoscience 

expands when science can not fill these needs. This can be seen as a huge flow of misinformation about the 

pandemicis seen in fake news rapid flow in media about the pandemic. Although pseudoscience is totally opposed 

to science evidence, is lacked of reproducible results and logic it endures. Homeopathy is a good example. Its 

consequences can be innocuous or fatal. The psychological processes that reinforce these beliefs tell us that 

reasoning is not the way to confront them. 

Key words: pseudoscience, homeopathy, experiential thinking, pandemic, scientific method 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha propiciat el desenvolupament d’una situació inèdita: s’ha 

descobert i caracteritzat un virus en temps rècord, i a més, s’han preparat diverses vacunes, també, en temps 

rècord. Tot això, no hauria estat possible, com és evident, si no fos pel gran finançament aconseguit, el gran 

nombre de pacient disponibles per fer assajos clínics i sobretot, pel teixit científic i tecnològic.  

Precisament, la mateixa tecnologia que ens ha permès viure virtualment durant aquests mesos i que ens ha 

permès la difusió dels nous descobriments i dades ha estat l’arma de doble tall que ha enlairat la desinformació. 

Des de la popularització de xarxes socials com Twitter, el món cibernètic s’ha convertit en un camp de batalla - o 

més aviat una cursa – per aconseguir la màxima difusió de la informació o desinformació. Va ser especialment 

durant la prèvia de les eleccions dels Estats Units del 2016 que les notícies falses es van catapultar cap a l’èxit, 

amb el sonat cas Pizzagate [1].  

Ara mateix, vivim en un món on tothom que es mou en l’àmbit digital pot estar exposat en major o menor mesura a 

notícies, on el sensacionalisme i el biaix ideològic, les fan parcialment enganyoses o directament falses. La 

pandèmia ha agreujat aquesta situació i ha esdevingut un còctel nociu. La mescla dels confinaments, passar més 

estona a internet i l’existència de la COVID-19 en sí, han creat un clima per la tempesta perfecta de la 

desinformació, la pseudociència i en última instància el negacionisme. Les conseqüències han estat des de petits 

escepticismes o negacionismes  a morts i hospitalitzacions, unes 800 i 5.800 com a mínim, respectivament [2]. 

2. LA PSEUDOCIÈNCIA 
 

Tot i que es disputa des del punt de vista de la filosofia de la ciència, podríem definir totes les pseudociències com 

a aquells estudis que es presenten i reivindiquen com a ciències, malgrat estar mancades de qualsevol 

argumentació lògica fonamentada en fets provats i consensuats mitjançant la correcta aplicació del mètode 

científic. Això no significa que estiguin mancades de raonaments complexos, però falsos; que no estiguin 

defensades per múltiples estudis, però mal plantejats i executats; o que siguem capaços de rebatre els seus 

arguments si no hi estem especialitzats. 

Una altra particularitat de moltes pseudociències és el seu origen i la seva relativa immutabilitat. En molts casos, 

les pseudociències van néixer en etapes precientífiques, com l’astrologia, l’aparició de la qual es remunta a l’edat 

antiga. Altres exemples són l’alquímia o el terraplanisme – aquest últim és un exemple més vigent que mai-. 

En general, però, les pràctiques i teories pseudocientífiques són, en realitat, un conjunt molt heterogeni d’estudis 

que compleixen alguna de les següents condicions. En primer lloc, moltes pseudociències es fonamenten en 

hipòtesis que no són falsables, és a dir, que xoquen frontalment amb un pilar de la ciència segons Popper [3]. En 

segon lloc, no estan basades en estudis empírics controlats i reproduïbles ni cap evidència científica. També, com 

deia abans, pràcticament no han evolucionat, s’han mantingut immutables malgrat els avenços i descobriments de 
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noves evidències científiques. En tercer lloc, tot això fa que no siguin capaços de contribuir a la fundació o 

experimentació d’altres àmbits. Finalment, són incompatibles amb el coneixement consensuat i provat per 

disciplines relacionades [4]. 

3. L’HOMEOPATIA: UNA PSEUDOCIÈNCIA PARADIGMÀTICA 
 

L’homeopatia és una pseudociència paradigmàtica, compleix molts dels requisits anteriors i a més, segueix sent 

ben vigent, per això és un bon exemple de pseudociència. 

3.1 Breu història de l’homeopatia 

L’homeopatia neix l’any 1796 per un sol home, el metge alemany Samuel Hahnemann. Hahnemann va inventar 

l’homeopatia com a tractament alternatiu a les teràpies que s’utilitzaven en medicina a finals del segle XVIII i 

principis del XIX [5]. Just aquell mateix any, Edward Jenner començà a fer els seus estudis d’inoculació de verola 

bovina com a mètode d’immunització. En aquella època també hi havia altres teràpies mèdiques, per John Brown 

fonamentalment l’alcohol i l’opi [6]. Malgrat aquests corrents diferents, les pràctiques més esteses eren les 

sagnies, les sudoracions, les purgues, la fitoteràpia i les amputacions [7]. 

Davant d’aquest escenari mèdic, l’homeopatia semblava una bona opció, ja que com a mínim complia un principi 

hipocràtic, no fer empitjorar la condició del pacient [8]. 

3.2 Els tres principis de l’homeopatia 

3.2.1 Primer principi 

La proposta de Hahnemann s’estructura entorn de 3 principis fonamentals per preparar els seus remeis. En primer 

lloc, similia similibus curantur, és a dir, el similar es cura amb el similar. Portat a l’absurd ens ve a dir que un 

enverinament per cianur el pots curar amb més cianur. Un exemple de remei homeopàtic basat en aquest principi 

és el Coffea cruda, és a dir, tractar l’insomni amb el cafè. L’obvietat que això està mancat de lògica ens podria fer 

pensar que no té més rellevància, el mateix exemple del cianur serviria per falsar el principi, així i tot, a l’hora de la 

veritat els remeis homeopàtics ho compliquen més. Per exemple, veient el remei anomenat Allium cepa. Aquest 

remei defensa que cura el refredat partint de la següent lògica: el refredat provoca una mucositat líquida al nas, de 

la mateixa manera que la ceba et fa plorar i humitejar el nas quan la talles, per tant la ceba cura el refredat. Així 

podria seguir l’enumeració dels tractaments proposats.  

Molts dels tractaments proposats per Hahnemann provenien d’un tractat de farmacologia de Discòrides, un metge 

del segle I, el Materia medica. Avui dia sabem que una part residual dels tractaments proposats a partir plantes 

medicinals del tractat, realment, sí que funcionen i se n’han identificat les molècules bioactives responsables dels 

efectes beneficiosos.  

Encara que algun remei concret es basi en alguna molècula bioactiva, com per exemple la cafeïna i la teofil·lina, el 

segon principi de l’homeopatia ens aporta un nou problema que ens permet desmentir-la completament.  
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3.2.2 Segon principi 

El segon pilar s’anomena: la llei dels infinitesimals. Aquesta llei ens diu que per aconseguir els efectes 

beneficiosos de l’homeopatia hem de dissoldre el producte original -normalment amb aigua- per començar a fer-ne 

dilucions 1/100 seqüencialment. Diluïm 1/100, i d’aquesta dilució en fem una altra 1/100 i així successivament. 

Cada dilució potencia més el remei, fet completament contrari a la farmacologia, en principi com més concentració 

majors haurien de ser els efectes, però l’homeopatia ho planteja justament al revés. 

El nombre de dilucions que ha patit un producte s’indica amb “nombre de dilucions c”, normalment es fan 30 

dilucions 1/100 seguides, per tant, obtenim un remei 30c o bé 1/10030. Aquest ordre de magnitud només el podem 

comprendre fent els càlculs d’un exemple.  

Agafarem el principi actiu de l’aspirina, l’àcid acetilsalicílic. Aquesta molècula té una massa molecular de 180 

g/mol. Si en fem una dissolució saturada, és a dir, a 0,003 g/L o bé 1/60000 mol/L, després d’haver-ne fet les 

dilucions corresponents (30c), en un litre de remei homeopàtic tindríem 1,67·10-65 mols d’àcid acetil salicílic, dit 

en molècules 10-41 -millor m’estalvio la notació decimal-. Com podem veure, després de les dilucions típiques 

hauria de prendre 1041 L de remei per ingerir una sola molècula del principi actiu. Aquesta magnitud, assumint la 

densitat de l’aigua, és superior a la massa del nostre Sol (1,989·1030 kg), dit amb altres paraules, caldria prendre 

una quantitat de remei equivalent a 50.000.000.000 o cinquanta mil milions de vegades el Sol. 

En definitiva, no només es parteix d’una substància sense cap principi actiu, és a dir, sense cap molècula 

bioactiva, sinó que a més, encara que repliquéssim el mateix procés amb un principi actiu, el remei final no 

contindria ni una sola molècula original, seria íntegrament aigua, sals minerals i diferents tipus d’impuresa 

depenent de l’aigua utilitzada. 

3.2.3 Tercer principi 

Aquest principi va molt lligat a l’anterior. El tercer pilar o la llei del sacseig va ser descoberta quan Hahnemann va 

atribuir una potenciació dels seus remeis homeopàtics al sacseig que van patir els seus productes al ser 

transportats a cavall. D’aquí va sorgir la idea de fer un vigorós sacseig entre cadascuna de les dilucions, que es 

considera fonamenta. 

Per justificar aquests dos principis, els homeòpates defensen una suposada memòria de l’aigua. Diuen que l’aigua 

és capaç de retenir les forces vitals alliberades per les molècules del remei, que són capaces d’equilibrar unes 

energies als cossos dels pacients. La veritat, però és que ni la química, ni la física, ni la medicina han pogut trobar 

evidències de l’existència de cap d’aquestes energies. 

3.3 Darreres consideracions sobre l’homeopatia 

Malauradament, però, l’any 2009 el guanyador del premi Nobel Luc Montagnier va presentar un mètode per 

detectar senyals electromagnètics emesos per DNA bacterià preparat amb altes dilucions i agitacions. L’evident 

paral·lelisme amb l’homeopatia -malgrat no esmentar-la- va ser un clar reclam pels homeòpates per justificar la 

seva disciplina. Els articles publicats per Montagnier el 2009 no havien estat revisats per parells i cap estudi 
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independent ha estat capaç de replicar-ne els resultats, per tant, no són estudis fiables. Encara que aquelles 

al·legacions han estat completament desmentides, el món de l’homeopatia segueix aprofitant-les. 

Altres aspectes importants a considerar quan es parla d’homeopatia és considerar l’acció de les vacunes. 

Superficialment es podrien incloure dins del primer principi de l’homeopatia: un similar cura un similar. En aquesta 

qüestió cal tenir en compte un altre jugador, el sistema immunitari, presentar la proteïna de l’espícula del SARS-

CoV-2 ens permet crear una immunitat per combatre una eventual infecció pel mateix virus.  

Però, de fet, si filem molt prim, realment no ho podríem incloure dins del primer principi, perquè allò que la llei dels 

similars ens diu és que allò que causa una malaltia també la pot curar, i en una vacuna no s’inclou l’agent infecció 

activat capaç d’infectar. En qualsevol cas, no cal entrar en un debat dialèctic estèril. 

Finalment, hem vist teòricament perquè l’homeopatia no té sentit i contradiu la física, la química, la medicina i la 

farmacologia, però no hem parlat dels assajos clínics per provar-la. Resumint, els resultats no mostren diferències 

entre grups tractats amb placebo i tractats amb homeopatia [9]. Tots els suposats efectes positius són un canvi 

psicològic, un canvi de la percepció del pacient, que creu que aquell remei n’està millorant la seva condició, encara 

que els seus paràmetres fisiopatològics segueixin igual de malament. 

4. UN ASPECTE PSICOLÒGIC 

Si és tan evident racionalment que l’homeopatia i la resta de pseudociències no funcionen, com pot ser que hi hagi 

tants creients i tanta gent que les veu com ciències reals? La resposta la trobem en la psicologia. 

Barroerament distingim dos tipus de pensament al dia a dia, pel que fa a com percebem diferents estímuls. Per 

una banda tenim el pensament racional, és un pensament abstracte, capaç d’integrar conceptes i relacions 

complexes d’acord amb justificacions basades en l’evidència i la lògica. Aquest pensament és costós i interessant 

per anàlisis objectives i complexes. Per altra banda, tenim el pensament basat en l’experiència, és automàtic i té 

com a objectiu trobar una resposta ràpida a un estímul, que et permeti actuar de pressa. L’utilitzem la major part 

del temps. El seu funcionament, a diferència de l’anterior, es basa en l’experiència, en cercar a la nostra memòria 

per identificar semblances que ens puguin ajudar a trobar una solució ràpida o a creure que una solució és 

correcta. Això fa que aquest tipus de pensament sigui molt rígid i difícil de canviar.  

És precisament el pensament basat en l’experiència que s’encarrega de processar aquells estímuls incomplets o 

amenaçadors per organitzar-los i donar-los una estructura comprensible i controlable, encara que per fer-ho 

s’utilitzin conclusions errònies. Aquí hi podem incloure la comprensió del món, la de nosaltres mateixos, la de la 

nostra salut i el control del nostre entorn, per exemple. Això provoca que la ciència deixi un buit, ja que no és 

capaç de satisfer les necessitats anteriors de la manera que més ens agradaria.  

Un exemple és la situació actual, l’aparició d’un virus que ha provocat una pandèmia ha suposat la pèrdua de 

control de molts factors que abans sí que controlàvem, ha creat una situació de risc per la nostra salut, i ha creat, 

en general, inestabilitat. En un moment que la ciència encara no té respostes suficientment completes, el 

negacionisme, les teories de la conspiració i les pseudociències han proporcionat una informació falsa, però 
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rotunda que el pensament basat en l’experiència ha acceptat per tal de guanyar un major control sobre les nostres 

vides. 

Pseudociències com l’astrologia i la grafologia són exemples perfectes. Són disciplines pseudoc ientífiques que 

diuen ser capaces d’identificar informació sobre la personalitat d’algú a partir de la posició dels astres al moment 

del seu naixement o a partir de la seva escriptura i signatura, respectivament. Aquestes disciplines aprofiten el 

funcionament del pensament basat en l’experiència, perquè són capaces de confirmar creences pròpies mitjançant 

afirmacions suficientment àmplies perquè sigui fàcil encabir-hi alguna interpretació concreta fonamentada en la 

nostra experiència prèvia. A més, al treballar amb aspectes de la personalitat, que són continus -tens molta 

habilitat de lideratge, poca o gens i totes les possibilitats intermèdies- fàcilment hi pots encaixar. Alhora aquestes 

descripcions de personalitat acostumen a ser positives i desitjables, fet que facilita sentir-nos-hi identificats. 

Finalment, com ja he dit, les pseudociències com l’homeopatia ens ofereixen allò que volem, una cura sense 

efectes secundaris, veritats absolutes sense incerteses. Malgrat que això estigui desmentit, si algú que ha pres 

homeopatia s’ha acabat curant, ho atribuirà a l’homeopatia. Aquesta atribució causal és errònia, segons les 

metanàlisis, però molt útil, segons el pensament experiencial, perquè ens permet satisfer la necessitat de 

completar una informació incompleta, que és el procés de curació al qual hi ha molts factors implicats: hàbits, 

alimentació, medicació, feina, etc.  

5. CONCLUSIONS 

Les pseudociències i els negacionismes aprofiten les situacions de crisi per expandir-se. La seva existència i 

permanència en la societat se sustenta gràcies a un tipus de pensament experiencial on la lògica i el raonament 

no són prioritaris. D’aquesta forma s’aconsegueix omplir uns buits, eliminar unes incerteses que poden ser causes 

de problemes emocionals i psicològics. 

Per una altra banda, és evident que la psicologia hi té molt a dir en aquest àmbit i pel que he anat comentant, 

queda clar que una forma equivocada d’enfrontar-se a la pseudociència és mitjançant l’ús de la raó, ja que els 

processos psicològics que la sostenen no es fonamenten en la raó. Això no vol dir que hàgim d’abandonar la 

divulgació i el didactisme, perquè encara hi ha molta gent que es pot formar i informar per ser capaç de distingir-

les ràpidament. Precisament, cal potenciar-les i només així, quan s’aconsegueixi una societat amb una cultura 

científica important, les pseudociències començaran a retrocedir significativament. 
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Resum 

És una realitat que la divulgació científica actual s’ha tornat més accessible gràcies a la gran varietat de 

plataformes audiovisuals i les xarxes socials. Com a conseqüència, les llengües majoritàries - l’anglès i el castellà - 

provoquen que l’oferta en diversitat de camps i mètodes quedi coberta, fent que a llengües com el català els costi 

més trobar un nínxol on divulgar de cara al gran públic. És obvi que totes les llengües són vàlides per fer, explicar i 

entendre la ciència. Això mateix és una de les marques del projecte “Ciència Oberta”: divulgació en català, 

compromesa amb la societat i per a tothom. Els reptes que un projecte de divulgació científica en català ha de 

superar són, principalment: visibilitat, originalitat i diversitat. El projecte “Ciència Oberta” compta amb una 

producció periòdica de contingut divers i en diversos formats, amb la dificultat d’innovar i explorar noves formes de 

divulgar ciència al seu blog (cienciaoberta.cat) i les xarxes socials (@cienciaoberta). 

Paraules clau: Divulgació científica, Català, Ciència Oberta, Reptes.   

 

“CIÈNCIA OBERTA” AND THE CHALLENGES IN CATALAN SCIENTIFIC 

DIVULGATION 

Marc Canela Grimau1, Pau Clavell Revelles1, Clàudia Ferrer Aumatell1, Víctor Jiménez 

Martínez1, Nil Salvat Rovira1 

1Biochemistry student at the University of Barcelona and editor at cienciaoberta.cat 
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Abstract 

It is a fact that explaining science for a general audience has become more accessible, thanks to the wide variety 

of audiovisual platforms and social networks. As a result, the most spoken languages, such as Spanish and 
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English, occupy the vast majority of the content. Other less spoken languages, like Catalan, find it more difficult to 

find a niche in which spread to the general public. It is obvious that all languages are valid for explaining and 

understanding science. This is also one of the objectives of our project "Ciència Oberta". The challenges that a 

project like this must overcome are, primarily, visibility, originality, and diversity. In the project "Ciència Oberta" we 

have a periodic production of diverse content and in various formats, with the difficulty of innovating and exploring 

new ways of doing so. You can follow us on our blog (cienciaoberta.cat) and social networks (@cienciaoberta). 

Key words: Scientific divulgation, Catalan, “Ciència Oberta”, Challenge.   

1. BREU HISTÒRIA DEL PROJECTE 

Ciència Oberta va començar com un projecte personal d’en Marc Canela. L’objectiu era molt senzill: crear un lloc 

des d’on divulgar ciència, i en català. Si bé és cert que a Internet hi ha molts divulgadors de ciència en català, no 

són ni molt menys tan populars com els que creen contingut en castellà o en anglès. Per aquest motiu, aquest 

projecte va agafar la iniciativa de capgirar la truita. 

La pàgina web (www.cienciaoberta.cat) va fer el seu primer pas el dia de Sant Jordi (23 d’abril) de 2019 amb la 

publicació del seu primer reportatge: “L’origen del mem”. La idea principal era publicar cada diumenge un 

reportatge sobre algun tema científic i, de fet, aquesta essència encara perdura avui en dia. Tanmateix, s’han anat 

afegint noves seccions i continguts per arribar a tots els públics. 

1.1 El primer salt de qualitat 

La tardor del mateix any, quatre noves persones es van incorporar al projecte: Pau Clavell, Clàudia Ferrer, Víctor 

Jiménez i Nil Salvat. D’aquesta manera es va formar l’equip editor, el qual avui en dia encara s’encarrega de 

prendre les decisions a Ciència Oberta.  

Aquestes incorporacions van venir acompanyades de novetats. En primer lloc, Ciència Oberta es va expandir cap 

a les xarxes socials (@cienciaoberta): Twitter i Instagram. A més a més, es va fer una renovació de l’aspecte de la 

web i un canvi de logotip per donar-li una aparença més professional. 

1.2 El segon salt de qualitat 

La tardor de 2020, un any més tard de la primera gran reforma, va arribar el segon salt. Tot un seguit de 

col·laboradors van pujar al tren de Ciència Oberta per crear contingut més variat. Això va permetre ampliar els 

temes per tractar, ja que cadascú és més especialista en alguna branca. 

Paral·lelament, es van obrir dues noves seccions de la pàgina web. Fins aquell moment, Ciència Oberta estava 

basada en els reportatges setmanals i en el contingut de xarxes socials. Però, llavors, va arribar un espai dedicat a 

experiències per viure la ciència en primera persona, i una secció de contes de temàtica científica. 
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Finalment, es va iniciar un sistema de donacions i recompenses per finançar el projecte. Ciència Oberta va 

començar, i continua sent, un projecte que no rep cap mena de subvenció. Per tant, per pagar els costos de la web 

depèn exclusivament dels diners que arriben ocasionalment a través de les donacions. 

2. SITUACIÓ DE LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA EN CATALÀ 

Catalunya és una àrea amb un gran nombre d’institucions, centres i empreses de recerca, de gran prestigi i 

capdavanteres en la investigació en l’àmbit europeu, i fins i tot mundial, en diferents àmbits. Des de les 

matemàtiques i les enginyeries a la medicina, passant per altres pilars com la química, la física o la biologia, l’èxit 

de les iniciatives de divulgació han estat limitats -o han estat pràcticament inexistents o testimonials en alguns 

mitjans-. Aquest va ser un dels revulsius per tirar endavant la nostra iniciativa, respondre a un entorn aparentment 

buit de divulgació de ciència, en una societat que de fet, ja és deficitària en cultura científica. 

2.1 Cultura científica 

És precisament aquest, un dels altres punts que volem defensar: la ciència és cultura. És irresponsable considerar 

que la cultura està formada exclusivament per propostes de dansa, música, teatre, art, literatura, història, etc. Cal 

reivindicar el paper de la ciència en la societat, i cal considerar-la una branca més de la cultura, de manera que se 

li pugui garantir la visibilitat que necessita en els espais dedicats a la cultura –especialment pensant en els mitjans 

de comunicació-. És fonamental exigir als representants polítics la implantació de mesures per finançar i promoure 

iniciatives de comunicació científica que serveixin per formar comunicadors experts i, sobretot, estendre el 

coneixement i interès científic al públic general no especialitzat. 

2.2 Una situació difícil, però amb un potencial ocult 

La realitat de la divulgació científica en català es pot resumir preguntant a qualsevol conegut si coneix alguna 

proposta de caràcter científic pel públic general. La seva resposta probablement es limiti a un programa del canal 

33 anomenat Quèquicom i a notícies periòdiques a alguns diaris, sovint testimonials. I aquesta és la realitat del 

públic general, per a descobrir més propostes normalment has d’anar a buscar científics, professors, estudiants de 

ciències o gent propera als anteriors. 

No et sorprendrà saber que alguns dels divulgadors científics més coneguts en llengua castellana són catalans, i 

s’han format en universitats catalanes. On és el problema? La voluntat i necessitat de professionalització com a 

divulgador per mitjans propis depèn d’alts índex d’audiència que només s’assoleixen utilitzant llengües més 

parlades com el castellà o l’anglès. És a dir, la necessitat econòmica és el principal impediment per mantenir un 

projecte de divulgació. 

Tenint en compte això, ens hem adonat que els perfils dels divulgadors que hem anat trobant durant aquest any i 

mig els podríem dividir en dos grups. En primer lloc, trobem aquells divulgadors més experimentats, científics que 

a banda de la docència i la recerca fan comunicació científica. En segon lloc, tenim un grup emergent de 

comunicadors científics al qual ens incloem, i és que cada vegada existeix un major nombre de projectes -

eminentment individuals- de divulgació científica feta per gent jove i en català. El motor d’aquestes iniciatives és 



           
 

Actes 9es JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                                                                     Barcelona 2020                                                 
 ISBN: 978-84-123017-8-6                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

181 181 

l’amor per la ciència, la defensa de la llengua i la passió per explicar allò que més ens agrada, gràcies a 

plataformes que tots tenim a l’abast: xarxes socials i YouTube. 

Estem convençuts que hi ha molts més estudiants amb les ganes, l’energia i els mitjans necessaris per tirar 

endavant els seus propis projectes de divulgació, però també creiem que necessiten una empenta per donar-los la 

iniciativa necessària per engegar-los. Per això, volem apel·lar directament a tots aquells professors -particularment 

universitaris- per impulsar el desenvolupament d’aquestes inquietuds, més enllà de les aules. 

3. CONTINGUTS DIVULGATIUS A CIÈNCIA OBERTA  

És evident que, a l’hora de fer divulgació o disseminar informació, és important el format amb què s’arriba al 

públic. En conseqüència, el format és fonamental tant per establir objectius divulgatius com per definir la població 

a qui es vol fer arribar.  

A Ciència Oberta, fins ara, tot el contingut que es pot trobar és en format escrit, en diverses variants i seccions que 

poden ajustar-se a diversos interessos. En definitiva, la varietat de continguts i formes respon a la necessitat 

d’arribar a un públic general no especialitzat d’ampli espectre d’edat i formació.  

3.1 Reportatges 

Tal com ja s’ha indicat anteriorment, l’essència del projecte des del principi han estat els reportatges. En l’actualitat 

tenen una funció troncal que és complementada de moltes altres maneres.  

És clar, l’atractiu principal d’un reportatge és el text, de tal manera que com a format perd força davant d’altres 

més visuals o cridaners (vídeos, infografies, etc.). Tenint en compte aquest factor, el llenguatge, relat i forma 

d’escriure són crítics per tal de construir un text que també pugui atraure a un públic no lector o, altrament, ajudar 

a desenvolupar certs hàbits de lectura.  

Simplificar sense perdre rigor 

L’objectiu principal, doncs, a l’hora de construir un text divulgatiu per un dels nostres reportatges, és fer entendre 

la ciència que hi ha al darrere. Per això, el repte es troba en simplificar els conceptes i tecnicismes sense reduir-

los a idees errònies o inexactes. 

D’aquesta manera, per construir un reportatge és vital establir un objectiu, ja sigui plantejant una pregunta a la 

qual buscar resposta o explicant conceptes científics amb algun rerefons. És a partir de l’objectiu que s’ha de 

captar l’atenció del lector i convidar-lo a buscar la resposta dins del text. Per això, també és de vital importància 

que el text segueixi certa lògica i coherència, que permetin al lector seguir un fil progressiu. A més a més, és 

convenient evitar text innecessari o informació que, encara que estigui relacionada amb el tema, pugui distreure, 

sobrecarregar o complicar l’explicació. Cada paràgraf ha de tenir un motiu per explicar-se dins del tema tractat. 

En definitiva, per tal d’explicar conceptes difícils que en moltes ocasions requereixen una formació d’anys per 

entendre’s, els reportatges pretenen ajudar-se d’un llenguatge entenedor ajudat d’imatges i figures textuals – 

metàfores, analogies, etc. amb situacions i objectes quotidians – que, tot i simplificar, no redueixin.  
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Algunes de les característiques que faciliten la comprensió d’un text i que poden ser útils són:  

 Llenguatge entenedor, senzill i planer.  

 Evitar les frases i oracions excessives. Posar punts. 

 No abusar d’adverbis modals.  

 Estructurar bé el text mitjançant una correcta puntuació i divisió en seccions.  

3.2 Experiències 

“La millor manera d’entendre la ciència és vivint-la”. Tot i que l’essència i el fet estructural del projecte siguin els 

reportatges setmanals, una nova secció va florir durant el segon salt de qualitat: la secció d’experiències. I és que, 

més enllà de ser científics en el nostre àmbit laboral, podem trobar la ciència en cada petit racó del territori català. 

Cursos d’estiu, visites a observatoris, tallers enfocats a públic infantil... Catalunya s’ha construït com un país amb 

una gran dedicació en el camp de les tecnologies i la investigació. Sense anar massa lluny, el Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona (PRBB) ha propiciat moltes vocacions d’estudiants de graus de ciències gràcies a les 

seves portes obertes anuals. O bé, qui no ha visitat el museu Cosmocaixa, i n’ha sortit fascinat per tal quantitat 

d’experiments en un espai tan reduït -tant de temps com físic!- ? 

Aprendre fent 

A Ciència Oberta entenem que una manera d’apropar la ciència a la ciutadania és observar-la, viure-la, sentir-la de 

primera mà. De la mateixa manera que una estudiant de medicina pot aprendre’s de memòria tots els músculs, 

ossos i cartílags del cos, o bé un estudiant de biologia pot estudiar les diferents classificacions de lepidòpters, no 

serà fins a aplicar el seu coneixement o veure’n l’impacte real, que sentiran aquella disciplina com a útil. 

També, moltes de nosaltres estem limitades per l’espai físic on vivim i freqüentem. No podrem estudiar el 

moviment dels planetes o els secrets de les estrelles des del nostre balcó d’una ciutat gran com podria ser 

l’Hospitalet de Llobregat. Tampoc podrem visualitzar la formació de la muntanya de Montserrat fa prop de 50 

milions d’anys sense anar-hi allà per experimentar-la. 

A partir d’aquí, podem trobar tot de llocs i paratges a Catalunya que ens ofereixen tot d’experiències per gaudir de 

la ciència en primera persona. La Mariona Colomer, física de formació, és l’encarregada de la secció, que també 

porta propostes internacionals per aquells estudiants interessats en fer estades a l’estranger o oportunitats que no 

tenim el plaer de tenir dins el territori català. 

3.3 Contes científics 

Fins ara hem estat parlant de com arribar a la ciència, sigui de manera teòrica o experimental. Tot i això, la 

divulgació científica sol tenir un públic general que acostuma a ser adult en la seva majoria. Un gran col·lectiu 

se’ns escapava: els i les infants! Aprendre les llunes de Mart amb en Tomàs Molina, buscar espècies perdudes 
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amb els contes de Josep M. López... Tothom ha llegit algun conte durant la seva vida. I quina millor manera que 

descobrir la teva vocació de científic o investigadora llegint un relat d’allò més interessant? 

I això per què, pare? Com és que és així, mare? 

Se sol dir que de petits, ho qüestionem tot. I nosaltres ens preguntem: què fem, sinó, totes les persones que fem 

ciència? Preguntes i més preguntes... Per què plou? D’on surt, la lluna? Per què m’he constipat? O, potser, la més 

recent aquests últims mesos: què és el coronavirus? 

Per aquesta raó, aquest desembre del 2020 vam encetar la nostra secció més recent: els contes científics! En 

aquest apartat, busquem divulgar històries científiques mitjançant un relat de ficció, però mai sense deixar el rigor 

científic i l’entreteniment com a pedres angulars de la història. La Cèlia Ventura és la promotora d’aquesta 

iniciativa i, gràcies al teixit en xarxa del món de la divulgació científica en català, podem gaudir de la història en 

format auditiu amb la narració d’un divulgador o divulgadora diferent en cada conte. 

Però, també, ja ho diuen: una imatge val més que mil paraules! Per això, cada conte ve acompanyat d’una 

il·lustració explicativa i de diagrames que fan més entenedores les explicacions o fets que s’hi relaten. Per poder 

respondre les preguntes més encuriosides, petites notes explicatives de contingut científic van detallant aquells 

conceptes que costin més d’entendre per la canalla. 

3.4 Noves seccions 

Tanmateix, a mesura que el projecte es va fent més gran i va implicant més persones, anem descobrint diverses 

inquietuds divulgatives. Nous formats, noves maneres d’arribar al públic, innovació en la presentació del 

contingut... Tots els esforços es dediquen a preparar un contingut original, de qualitat, innovador i apte per a tots 

els públics. Dit això, només cal dir que cal estar atent a les xarxes socials del projecte per seguir totes les novetats 

de prop. 

4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE A LES XARXES SOCIALS 

Avui en dia les xarxes socials juguen un rol molt rellevant a les nostres vides. Així doncs, el salt del projecte a les 

xarxes socials ha estat un pas crucial per donar-nos a conèixer i arribar a un públic general no especialitzat que 

potser se li fa més feixuc el contingut del blog.  

Primer van començar sent una eina purament de difusió dels reportatges que es publicaven cada diumenge. Uns 

mesos més tard, amb l’arribada de la COVID-19, vam estrenar-nos fent divulgació pròpiament a les xarxes. Van 

aparèixer seccions exclusives de xarxes com #CiènciaiCalendari, on commemorem el naixement d’una persona 

científica, celebrem els anys que porta un projecte en marxa o bé anunciem el centenari d’un descobriment. 

També trobem altres seccions com #CiènciaiCultura on recomanem llibres, sèries i pel·lícules relacionats amb la 

ciència, o els flashbacks, on fem recordatoris de reportatges antics del blog.  

Actualment comptem amb dues xarxes socials, Instagram i Twitter, on publiquem contingut semblant però amb 

formats potencialment diferents.  



           
 

Actes 9es JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                                                                     Barcelona 2020                                                 
 ISBN: 978-84-123017-8-6                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

184 184 

4.1 Instagram 

Gràcies al format visual que ofereixen les publicacions i les històries -publicacions que s’esborren al cap de 24 

hores- d’aquesta plataforma, de forma intuïtiva i prou senzilla es pot fer divulgació en un format simple i molt 

atractiu per un públic general, jove i no especialitzat en ciència.  

A part de les seccions fixes de xarxes, també comptem amb una secció exclusiva, “La imatge de la setmana” on 

publiquem una imatge científica amb un toc artístic, com per exemple, una imatge de neurones tenyides amb la 

tècnica de brainbow i una petita explicació.  

Ben aviat es farà una renovació del format d’Instagram per fer-lo encara més visual i entenedor que l’actual. És 

una reforma que creiem necessària per poder arribar al públic objectiu d’aquesta xarxa.  

4.2 Twitter  

A Twitter tenim un públic més especialitzat en diferents branques científiques que es compon de docents de 

secundària, metges, investigadors i altres divulgadors científics en català. Això ens ha permès fer fils -piulades de 

280 caràcters enllaçades- més extensos i complets, però sempre mantenint la simplicitat com a pilar de la nostra 

divulgació.  

Amb més de 1100 seguidors, hem aconseguit fer-nos un petit lloc dins la divulgació científica en català en aquesta 

xarxa. Comptem amb un conjunt de seguidors fidels que interaccionen amb el nostre contingut diàriament i el 

difonen, fet que comporta que estiguem expandint-nos de forma contínua en aquesta xarxa social. 

5. CONCLUSIONS 

Actualment, el projecte de Ciència Oberta l’integren 15 persones, cadascuna aportant de la millor manera allò que 

vol – i volem – transmetre: la passió per la ciència. Des d’experts redactors a caps de secció, passant per gestors 

de xarxes i l’equip editor que el coordina, el projecte pretén ser la principal proposta cultural per a la ciència en 

català. Aprendre, innovar i millorar la qualitat són els nostres principals objectius en una societat on la cultura 

científica és més necessària que mai davant l’auge de moviments anticiència.  
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Resum 

Els nens i nenes, des que neixen, intenten donar sentit a tot allò que els envolta. Són éssers experimentadors que 

observen què passa al seu voltant, que dialoguen constantment amb ells mateixos, amb els altres i amb l’entorn, 

que mostren curiositat per comprendre els fenòmens que els rodegen. 

Les mestres tenim la responsabilitat d’oferir-los oportunitats d’aprenentatge amb valor i significat. Si ens posem les 

ulleres de la ciència, ens adonarem que anticipen, fan accions que provoquen canvis en objectes i materials, i 

sovint comparen resultats i intenten controlar els fenòmens amb iniciativa i perseverança. 

“Aigua de colors” pretén acostar els infants a la química tot experimentant amb materials naturals i quotidians per 

aconseguir tenyir l’aigua. Després d’un procés inicial en el qual es xafen, es rallen i es barregen materials, el paper 

de l’adult esdevé clau per generar reptes als infants: quin color faràs? Pots aconseguir fer una  gradació d’un 

mateix color? Si deixem reposar-ho uns dies, canviarà? Pots aconseguir tots els colors? 

Prendre consciència de què canvia i què es conserva en les interaccions, adonar-se dels diferents comportaments 

de les substàncies, interpretar la mala olor que es desprèn amb el temps de la barreja, són idees clau que han 

d’emergir en la conversa final que sosté l’activitat i la consolida. 

Paraules clau: Divulgació científica, infantil, primària.   

 

 

 

 

 

 



           
 

Actes 9es JEQC  (6 – 9 Novembre)                                                                                                     Barcelona 2020                                                 
 ISBN: 978-84-123017-8-6                                                                                                    Col·legi de Químics de Catalunya 
 

189 189 

 

CHEMISTRY IN CHILDREN?  

COLORED WATER  

Montserrat Garriga2, Marta Llebaria2, Montserrat Pedreira1 i Laura Sanz2 

1Grau Mestre en Educació Infantil. Facultat de Ciències Socials. Universitat de Manresa.  

2Lab 0_6 Universitat de Manresa. Manresa. (UVic-UCC) 

mpedreira@umanresa.cat                                                                                                  

lab06@umanresa.cat 

Abstract 

Boys and girls, from birth, try to make sense of everything around them. They are experimental beings who 

observe what is happening around them, who constantly dialogue with themselves, with others and with the 

environment, who show curiosity in understanding the phenomena that surround them.  

We as teachers have a responsibility to provide them with valuable learning opportunities. If we put on the 

glasses of science, we will realize that they anticipate, take actions that bring about changes in objects and 

materials, and often compare results and try to control phenomena with initiative and perseverance.  

"Colored water" aims to bring children closer to chemistry by experimenting with natural and everyday materials 

to dye water. After an initial process in which materials are crushed, grated, and mixed, the role of the adult 

becomes key to challenging children: what color will you make? Can you make a gradation of the same color? If 

we let it rest for a few days, will it change? Can you get all the colors?  

Becoming aware of what changes and what is preserved in the interactions, realizing the different behaviors of 

the substances, interpreting the bad smell that is given off with the time of the mixture, are key ideas that must 

emerge in the final conversation that sustains the activity and consolidates it.  

Keywords: Scientific dissemination, primary school, secondary school.  
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Introducció 

Resultats i conclusions:

Procediment 

EL TITANI, UN DELS METALLS DE FUTUR
Miquel Paraira i Josep M. Fernández-Novell 

El titani és un element químic de nombre atòmic 22 i símbol Ti de 

caràcter metàl·lic que forma part del quart grup de transició, 

antigament IVb., amb una  configuració electrònica 

1s22s22p63s23p64s23d2

Manipulació de la Taula Periòdica de la SCQ

Es tracta doncs d'un metall de transició de color gris, baixa densitat i

alta duresa, amb una gran resistència a la corrosió per part de l'aigua

de mar, de l'aigua règia i del clor. Els estats d'oxidació més comuns

són (+4) en el diòxid de titani i en el titanat de ferro(II) i també el (+2)

i el (+3)

El metall fou descobert l'any 1791 per William Gregor, trobant-se a la

natura entre d'altres en els minerals rutil (TiO2) i ilmenita (FeO·TiO2),

sent el material més comú el diòxid de titani, emprat com a pigment

blanc.

El titani és un metall de transició abundant en l'escorça 

terrestre; es troba, en forma d'òxid, en l'escòria de certs 

minerals de ferro i en cendres d'animals i plantes. 

El metall és de color gris fosc, de gran duresa, resistent a 

la corrosió i de propietats físiques semblants a les de 

l'acer; s'usa en la fabricació d'equips per a la indústria 

química i, aliat amb el ferro i altres metalls, s'empra en la 

indústria aeronàutica i aeroespacial.

El metall s'obté pel mètode de Kroll del 1946, segons les 

reaccions:

TiO2+ 2Cl2+2C→TiCl4+ 2CO

TiCl4+2 Mg →Ti + 2MgCl2

que consisteix en la reducció del tetraclorur de titani  

obtingut per reacció del diòxid de titani  amb carbó i clor a 

uns 800ºC - 1000ºC, amb magnesi fos i atmosfera inert  

d'argó.

El TiCl4 obtingut es purifica mitjançant destil·lació 

fraccionada, procés emprat en química per a separar 

mescles homogènies de líquids per medi de la calor. 

Després es redueix el TiCl4 amb magnesi (mètode Kroll) o 

amb sodi (mètode Hunter)

El titani així obtingut, en forma d'esponges 

metàl·liques, desprès es fonen per obtenir els 

lingots del metall i es purifica per la lixiviació 

amb HCl diluït. Per la seva banda, el clorur de 

magnesi acaba sent reciclat electrolíticament

Així mateix la biocompatibilitat  amb estructures òssies 

i dentàries el fan un material idoni per a molts tipus de 

pròtesi com la de maluc i recobriments d´objectes  

diversos  com ara els rellotges passant per quadres de 

bicicletes d´alta gamma, així com  l´estructura d´edificis

Però probablement és en la indústria aeronàutica i en la construcció com

ara el museu Gugenheim on el metall i els seus aliatges troben més

aplicacions, per la seva lleugeresa i la resistència a les altes temperatures

i a la corrosió i també en la implantació de pròtesi com ara les dentals per

la seva lleugeresa i la resistència a les altes temperatures i a la corrosió

Bicicleta amb quadre de titani

Pròtesi dental

Rellotge recobert de titani

Museu Gugenheim a Bilbao
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Centellas, Francesc Méndez, Javier 

Clavell Pau Ortega, Lucía 

Conchello, Víctor Otal, Félix 

Corominas, Josep Paraira, Miquel 

Costa, José Pedreira, Montserrat 

Dasquens, Joan M Perdigués, Joan 

De Ciurana, Inca Pineda, Jordi 

De Dios, Albert Portales, Elvira 

Díaz Lobo, Mireia Pou, Laura 

Díaz, Amanda Puig, Mercè 

Díaz, Jordi Puigvert, M. Tura 

Domíngues, Claudia Pujol, M. Carme 
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Enríques, Fernando Ramió, Paula 

Estrella, Ferran Regalés, Jordi 

Fernández-N, Josep M Reguant, Víctor 

Fernández-S, Roberto Rodríguez-G, Joan E 

Fernández-Z, Jordi Sáez, Carlos 

Fernández-Z, Josep Sáez Maria 

Ferrándiz, Josep Sala, Marc 

Ferrer, Joan C Salgado, Marisa 

Ferrer, Clàudia Saludes, Pol 

Fité, Benet Salvat, Nil 

Forné, Ester Sans, Josep 

Gallardo, Natàlia Sanz, Laura 

García Marcos Soler, Maria 

Garriga, Montse Talló, Mercè 

Gómez, Paz Tejero, Cristina 

González-A, M. Carmen Terricabres, Raimon 

González-S, M. Carmen Torres, Sandra 

Grancelli, Anna Ujaque, Gregori 

Granell, Jaume Vega, Javier 

Gris, Ana Vidal, Miquel 

Güell, Oriol Zaragoza, Carme 

Guillén, Joan Zhen Yan, Zhou 
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Entitats organitzadores: 

 

                     

 

Entitats col·laboradores: 
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