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Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.
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col·legiat fins a 50
euros
Si ets membre del  Col·legi de Químics de Catalunya t’abonem
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màxim de 50 euros per compte.
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el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.

Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2022 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Expansió PRO.

Contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del teu
col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim per a PROfessionals com tu.
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editorial

Premis als Projectes
dels cFGs Química

Com molts ja sabeu, el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya 
(COQC) amb la inestimable col·laboració del Departament 
d’Educació vam organitzar un Concurs, el primer en aquest camp, 
per valorar els millors projectes de formació professional química 
de Catalunya. Els projectes guardonats es varen entregar en el 
marc d’Expoquímia 2021.

Aquesta col·laboració va més enllà d’aquests Premis, volem 
que sigui el punt de trobada per organitzar activitats per a la 
promoció i difusió de la Química a casa nostra. Dins d’aquestes 
activitats hi ha aquest NPQ, número especial, a on trobareu un 
grapat d’articles que resumeixen alguns dels treballs guardonats, 
escrits pels joves que els han desenvolupat.

Em permetreu que doni les gràcies des d’aquesta Editorial a 
tothom que hi ha participat, alumnat, professorat, família i, vull 
fer menció especial, a les Sres. Paz Gómez i Cristina Marfil del 
Departament d’Educació amb qui ja estem preparant els segons 
Premis que, ben segur, seran un èxit.
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1. INTRODUCCIÓ
El departament de química 

de l’Institut Provençana va 
apostar des del curs 2016-
2018 per una formació DUAL 
en el CFGS de Laboratori 
d’Anàlisis i Control de 
Qualitat. La incorporació de la 
formació DUAL va comportar 
redistribuir les hores de lliure 
disposició dels diferents 
mòduls del cicle formatiu tot 
creant el Mòdul Professional 
DUAL amb una càrrega lectiva 
de 264 hores i mantenint el 
Mòdul Professional de Projecte 

amb una assignació lectiva de 
33 hores [1]. D’aquesta forma 
es podria oferir als estudiants 
la possibilitat de realitzar el 
mòdul DUAL en l’empresa o 
en el centre. 

El disseny del mòdul 
DUAL pels estudiants que 
el cursaven en el centre  va 
ser un repte metodològic per 
l’equip docent, inicialment es 
va impartir seguint un model 
tradicional pràctic, realització 
de diverses pràctiques de 
laboratori i presentació 
d’informes de resultats. Es va 

mantenir l’esperit del mòdul 
professional  de Projecte, hereu 
de la metodologia dels antics 
crèdits de síntesis (LOGSE) on 
els estudiants realitzaven una 
petita recerca a partir d’una 
hipòtesi de treball proposada 
pels propis estudiants o el 
professorat. Amb la nova 
distribució horària, en les 
33 hores de projecte es du 
a terme tota la part prèvia 
al treball de laboratori, 
plantejament d’hipòtesis, 
cerca d’informació, redacció 
de procediments, etc.; 

el mòdul ProFessional de Projecte
en el cicle Formatiu de Grau suPerior 

de laboratori d’anàlisi i control 
de Qualitat en l’institut Provençana 

autors: 

lidia barreiro taboada
Professora Secundària Anàlisi i Química Industrial (FP)

Institut Provençana

rae danielle daguman
Estudiant universitari

manuel Fernández Corraliza
Treballa com a Tècnic Superior en Bioconservación S.A.

paola gonzález Chamero
Estudiant i treballa com a Tècnica en Silliker Ibérica
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reservant 66 hores del mòdul 
DUAL per la part pràctica i 
la redacció de la memòria 
tècnica final.

A l’inici del curs 2019-
2020 es va decidir introduir la 
metodologia d’aprenentatge 
basat en projectes en el mòdul 
DUAL. Aquesta no és una 
metodologia nova, ja que va 
ser William H. Kilpatrick qui 
va fer famós el terme Projecte 
en educació en el seu text The 
Proyect Method [2], òbviament 
aquesta metodologia s’ha 
transformat i ha evolucionat, 
estan en aquests moments en 
un punt àlgid on podem trobar 
diversos exemples d’aplicació 
en diversos nivells educatius 
dintre dels ensenyaments de la 
química [3]. La introducció de 
la metodologia d’aprenentatge 
basat en projectes va implicar 
un augment de la motivació 
i grau de satisfacció dels 
estudiants vers el mòdul. 

El mòdul DUAL està dividit 
en cinc projectes, l’últim titulat 
El meu projecte personal on 
es convida als estudiants a 
què plantegin una hipòtesi 
de treball seguint la línia dels 
crèdits de síntesis esmentats 
anteriorment. 

Segons les indicacions de les 
orientacions per organitzar el 
cicle formatiu de grau superior 
de Laboratori d’Anàlisis i de 
Control de Qualitat per les 
promocions del 2020-2022 
i posteriors, el mòdul DUAL 
s’eliminarà augmentant les 
hores del mòdul professional 
de Projecte (MP12) de 33h a 
231 h [4]. En el cas del nostre 

centre, aquesta modificació 
no ens comportarà un gran 
canvi metodològic, ja que 
l’estructura serà similar a 
la que s’aplica en el mòdul 
DUAL.

Com a exemple de projectes 
personals realitzats a partir de 
propostes dels estudiants es 
presenten dos treballs que han 
obtingut premi en els apartats 
de Projectes més viables i més 
innovadors.

2. CUINA MOLECULAR: 
ELABORACIÓ 
D’ESFERIFICACIONS PER 
MANUEL FERNÁNDEZ 
CORRALIZA

Aquest treball té com a 
objectiu estudiar les tècniques 
d’esferificació que s’utilitzen 
en l’anomenada cuina 
molecular identificant quina 
té més viabilitat comercial. Per 
respondre a aquesta pregunta, 
s´ha partit del supòsit que un 
empresari vol llençar al mercat 
un nou producte.

Després d’estudiar els 
principis de l’esferificació es 
van obtenir esferes gelificades 
de xocolata blanca i negre 
mitjançant esferificació directa 
i inversa. 

Aquestes primeres proves 
van identificar l’esferifiació 
inversa com la més adient, ja 
que el producte obtingut per 
esferificació directa s’havia de 
consumir en menys de trenta 
minuts, a més a més, l’interior 
de les esferes era massa dens, 
tenint un aspecte de crema de 
xocolata. 

Un cop seleccionada la 
tècnica d’esferificació més 
adient es van realitzar diferents 
formulacions amb alginat, 
goma xantana i lactat de 
calci. Les esferes obtingudes 
se sotmeten a un control de 
qualitat que contempla assajos 
fisicoquímics, microbiològics 
i organolèptics. En la figura 
1 es pot veure una imatge de 
les esferes de xocolata blanca 
obtingudes amb la formulació 

Figura 1. Esferes.
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optimitzada (5g de lactat de 
calci, 2 g de goma xantana, 
100 mL d’aigua, 100 mL de 
nata de llet, 0,13 g de colorant 
verd (xocolata negre) i 0,0053 
de colorant blau (xocolata 
blanca) i 3 g d’alginat en 500 
mL d’aigua). 

3. ANÀLISI D’UNA 
ESCENA DEL CRIM. 
ADAPTACIÓ DEL MATEIX 
A LES INSTAL·LACIONS 
DEL CENTRE. 
DESENVOLUPAMENT D’UN 
SCAPE ROOM VIRTUAL PER 
RAE DANIELLE DAGUMAN 
RAMOS I PAOLA 
GONZÁLEZ CHAMERO

Aquest treball surt de la 
curiositat sobre la ciència 
forense dels estudiants i com 
aquesta es podria incorporar 
al cicle formatiu. Inicialment 
es realitza una cerca de 
procediments que les policies 
científiques duen a terme, 
seguidament et seleccionen 
aquells més viables de 
reproduir en els laboratoris 
del centre. També es va optar 
per seleccionar algunes de les 
tècniques analítiques visites 
en el cicle i pensar en quina 
situació forense podrien ser 
utilitzades. 

Els estudiants van dissenyar 
escenes de crim en què per 
tal de resoldre-les s’ha de fer 
una anàlisi o determinació. 

Es va voler afegir un 
element de ludificació creant 
un escape room virtual en el 

qual es presenten els casos 
i les anàlisis a realitzar en 
forma de proves. La resolució 
de cada prova ajudarà a 
resoldre el cas i també a 
obtenir un codi per poder 
obrir el cadenat de sortida. Es 
pot accedir a la pàgina web 
creada amb el codi QR de la 
figura 2.

4. CONCLUSIONS
Les conclusions que podem 

extreure després de quatre 
cursos acadèmics impartint 
el mòdul professional DUAL 
són:

• La metodologia d’apre-
nentatge basat en projec-
tes és una metodologia 
motivadora pels estu-
diants.

• Mantenir la idea del crèdit 
de síntesi en El meu pro-
jecte personal és una eina 
motivadora, ja que dona 
l’opció de fer recerca en 
temes de l’interès dels es-
tudiants i també els per-
met posar en pràctica les 
competències adquirides 
en el cicle. 

Figura 2. Codi QR.
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Parlar de projectes és parlar 
sovint d’idees, de pensaments, 
de somnis, ... però si finalment 
no es porten a terme, no es 
materialitzen, no són una 
realitat,... NO HAN ESTAT 
PROJECTES!

A Granollers, als inicis de 
del segle XX (1917), industrials, 
comerciants, botiguers i 
polítics van posar damunt la 
taula un projecte: Una Escola 
de Segon Ensenyament de 
Comerç i Pràctica d’Oficis.

El juny del 1920 el 
Consistori Municipal  pren 
l’acord per crear una Escola 
d’Arts i Oficis. El 1955, el 
Ministeri d’Educació reconeix 
oficialment els seus estudis. 
I el curs 1962-63 s’inaugura 
el centre en les instal·lacions 
actuals, al carrer Roger 
de Flor. El curs 1966-67 
s’incorporen ensenyaments 

autor:

Joan Carles rey
Departament de Química. 

Escola Municipal de Treball (EMT. Granollers)
jalvarez@iesemt.net

Història d’un Projecte

d’Oficialia, i tres anys més 
tard, els ensenyaments de 
Mestratge.[1]

El 1975, l’Escola es 
reconeix com a centre 
homologat de Formació 
Professional de primer grau. 
El 1979, coincidint amb la 
catalogació del centre com a 
Institut Politècnic, s’obren els 
nous blocs de l’edifici. 

El 1987, el Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat signa un conveni 
per al funcionament de 
l’Escola, equiparant-la a 
escola pública.

ELS PROJECTES AL 
DEPARTAMENT DE 
QUÍMICA DE L’EMT

Des de l’inici de 
l’especialitat de Química 
a l’EMT, la relació amb les 
empreses ha estat present, 

com en la mateixa concepció 
del propi centre, i realment 
és la raó de ser dels estudis. 
Uns estudis de Formació 
Professional que no s’adapten 
als perfils necessaris de la 
indústria i del teixit empresarial 
del seu entorn, no compleixen 
la funció formadora i de 
inserció que els va concebre 
i que hauria de guiar el 
currículum i l’aprenentatge de 
l’alumnat.

A l’any 1986 i posteriors 
el Departament de Química 
va iniciar un altre projecte, 
augmentar-ne el nombre 
d’alumnes i possibilitar la 
implantació del 2n grau de 
FP. Les empreses en aquelles 
moments van tornar a 
respondre i van apostar per 
uns estudis de qualitat, propers 
i adaptats a les necessitats 
locals. Més de 3.000 alumnes 
van passar pels laboratoris 

emPreses, centres educatius, administració, ProFessorat i 
alumnat, un eQuiP necessari Per els Projectes
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un proJeCte amb més de 100 anys d’història!
Setembre 2021

1.685 alumnes

118 al Dep. de Química

130 professors/es

8 al Dep. de Química

8 professionals PAS

Primera Promoció de Química

Curs 1978-1979

4 alumnes

1 professor

L’especialitat de Química de 
Formació Professional a l’EMT va 
néixer com adaptació als canvis 
que la comarca experimentava des 
de finals dels anys 60. Va substituir 
els estudis de Tintoreria i Acabats 
de la branca Tèxtil, que ja no calien 
amb el tancament de nombroses 
empreses d’aquest sector.

[1] Homs i Corominas, Josep. Granollers. Retalls d’història urbana. Granollers: Tarafa Editora de Publicaciones, SL, 
Maig de 1995, p. 133-134.

del Departament de Química 
a realitzar pràctiques i rebre 
informació sobre “Química”.

Durant 5 anys, professorat, 
alumnes i ex-alumnes de 
l’EMT van impulsar un canvi 
i van aconseguir convèncer 
a empreses com SA CAMP, 
LUCTA SA, UQUIFA SAU, 
LABORATORIOS GRIFOLS 
SA, i tantes d’altres, que era 
possible formar i disposar 
de tècnics qualificats a 
Granollers. Ara molts/es dels/
de les nostres ex-alumnes 
són tècnics/responsables en 
algunes d’elles. L’any 1990 el 
Departament d’Ensenyament 
va autoritzar la implantació 
dels estudis de 2n grau de FP a 
l’EMT de Granollers.

Una vegada consolidada 
l’especialitat, ajustats els 
currículums formatius i feta 
la transició de la Formació 
Professional al Cicles 
Formatius (primer anomenats 
Mòduls Professionals) havia 
arribat l’hora de pensar més 
enllà i avançar en la mateixa 
línia iniciada feia anys. 
Vam apostar per continuar 
la col·laboració amb les 
empreses i capgirar el mòdul 
de Síntesi dels CF, avançant-
nos al que és ara el Mòdul de 
Projecte dels CF. Així, l’any 
1999, el professorat del CF de 
Grau Superior de Laboratori 
d’Anàlisi i Control de Qualitat 
va apostar per la realització i 
l’Aprenentatge amb Projectes.

Des de la realització, a 
l’inici, d’un simple projecte 
amb el grup classe, s’ha 
evolucionat al plantejament 
d’un projecte per a cada 
alumne/a que cursa la 
seva formació pràctica en 
DUAL, amb la necessària 
participació de les empreses 
col·laboradores.

També hem potenciat els 
projectes proposats pel propi 
centre per a la resta d’alumnes 
que es formen en FCT, o la 
realització de projectes a 
instància d’empreses i entitats, 
que han valorat positivament 
la feina que poden realitzar 
els/les alumnes del nostre 
centre.
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Font: Joan Carles Rey. Octubre 2021.

Algunes de les condicions que 
han de complir els nostres 
projectes:

• La idea o solució proposa-
da ha de ser viable, útil i 
ha de suposar una millora 
per a l’empresa o entitat 
col·laboradora, o per al 
propi Institut.

• Tenen un termini de lliu-
rament fixat. Ja siguin pro-
jectes de DUAL o projec-
tes propis.

• Cal que es desenvolupi un 
Avantprojecte on constin 
les característiques, els re-
cursos necessaris, la plani-
ficació i un petit estudi de 
viabilitat i aprofitament.

• Els projectes hauran de 
presentar-se de forma pú-

blica. Caldrà adjuntar una 
memòria de la feina realit-
zada.

• Tots els projectes han d’in-
cloure com a mínim la 
llengua anglesa, la llengua 
castellana i la llengua ca-
talana com a vehicular.

• Actualment incorporen 
avantatges d’Indústria 4.0.

En la convocatòria Millors 
Premis als Projectes de Cicles 
Formatius, que el Col·legi de 
Químics de Catalunya, en 
el marc d’EXPOQUIMIA, ha 
convocat enguany, l’Escola 
Municipal de Treball de 
Granollers ha presentat 
tres projectes, un a cada 
categoria, amb resultats molts 
satisfactoris:

PREMI CATEGORIA 
INNOVACIÓ
• CREACIÓ D’UN HPLC 

EDUCATIU. Jonathan 
Aranda, Alejandro Santia-
go i Melissa Hernández

EMT, propi. Amb la 
col·laboració d’alumnes del 
CFGS Disseny en Fabricació 
Mecànica de l’EMT i alumnes 
del CFGS de Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma 
de l’IES Carles Vallbona.

Creació d’un HPLC 
(cromatografia de líquids 
d’alta pressió ) “simulat” 
per tal d’abaratir el màxim 
possible els costos, tant sigui 
materials, com revisions i 
possibles errors, i fer-ho més 
accessible per tal de que la 
majoria d’escoles s’ho puguin 
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permetre. Aquest consta de 
dues parts, una es una base 
de dades ampliable per part 
del professorat, juntament 
amb el simulador i l’altre part 
seria la física, que consta de 
l’emulació de l’equip i fins 
i tot del funcionament. En 
una segona fase es realitzarà 
una versió en Realitat 
Augmentada.

PREMI CATEGORIA 
VIABILITAT
• ESTUDI D’ESTABILITAT 

DELS MEDIS DE CULTIU. 
Clàudia Estudillo

Alumna en DUAL – CFGS 
LACQ. Projecte desenvolupat 
amb l’empresa Laboratorios 
Calier SA, de Les Franqueses 
del Vallès (Vallès Oriental – 
Barcelona)

En un laboratori de 
microbiologia, els medis de 
cultiu són indispensables, 
ja que aporten una gran 
utilitat dins d’aquest camp. 
Permeten el creixement 
i desenvolupament de 
microorganismes (bacteris, 
llevats i floridures) necessaris 
per múltiples proves 
microbiològiques dins dels 
sectors industrials, així com: 
sector veterinari, alimentari, 
cosmètic, clínic, entre 
d’altres. Per tant, donada la 
importància i la gran àmplia 
utilitat dels medis de cultiu, 
és extremadament important 
que la seva funcionalitat 
sigui l’adequada per garantir 
que l’anàlisi que requereix 
el medi produeixi resultats 
precisos. Si els medis no 

donen suport al creixement, 
es poden obtenir resultats 
falsos negatius i alliberar 
productes als consumidors 
potencialment contaminats. 
Arran d’això, s’origina aquest 
estudi sobre la caducitat dels 
medis de cultiu per verificar 
si es manté a mesura que 
passen els mesos la correcta 
funcionalitat del medi amb la 
mateixa qualitat que presenta 
des del seu inici.

PREMI CATEGORIA 
SOSTENIBILITAT
• DISSENY I DESENVOLU-

PAMENT DE PRODUC-
TES COSMÈTICS. Lorena 
Belmonte

Alumna en DUAL – CFGS 
LACQ. Projecte desenvolupat 
amb l’empresa CDI 
CALLÈS SL (COMPAÑIA 
DE DETERGENTES 
INSTITUCIONALES DEL 
VALLÈS SL), de Sentmenat 
(Vallès Occidental – 
Barcelona).

En aquest projecte en 
col·laboració amb l’empresa 
CDI Vallès, s’han dissenyat 
diferents productes cosmètics, 
tant de “gamma natural i 
vegana” com de gamma 
clàssica. Dins d’aquesta 
gamma clàssica entrarien els 
gels de dutxa o els xampús 
que podem trobar a qualsevol 
supermercat. Veurem que 
els productes dissenyats i 
els que es produiran a partir 
de 2022, són uns productes 
molt semblants o amb millors 
qualitats, i amb preus més 
competitius i econòmics. 

Quan es parla de primeres 
matèries naturals, o amb un 
índex de naturalitat elevat, 
es refereix a matèries que 
s’extreuen en major part de 
la natura, i que requereixen 
un procés senzill per obtenir-
les, mantenint unes propietats 
semblants a les substàncies 
d’origen.

Aquests han estat exemples 
de la feina que es pot realitzar 
amb els alumnes, les empreses, 
els centres educatius i amb 
la societat en general, si 
existeix comunicació i es 
comparteixen objectius.

Podríem haver fet una llarga 
llista de realitats que van ser 
projectes, i de projectes que no 
hem pogut fer realitat, però del 
que estem segurs és de què els 
alumnes van aprendre mentre 
els feien, i que avui defensen 
les seves idees amb claredat, 
entusiasme i responsabilitat, 
i que en gran part és perquè 
van desenvolupar projectes 
útils, reals i viables.

Com ha estat sempre a 
l’EMT, continuarem amb el 
nostre gran projecte: preparar 
els millor professionals, 
adaptables, compromesos, 
responsables, apassionats, 
exigents, amb capacitat de 
liderar i treballar en equip, i 
amb ganes de fer avançar la 
societat.





NPQ 495. Núm. especial • segon trimestre 2022 13

col·laboracions

Aquest projecte, anomenat 
Disseny d’un Laboratori, té 
la finalitat de crear el nostre 
propi laboratori (plànol 2D) 
amb l’ajuda de l’AUTOCAD, 
amb els equips, materials 
i instal·lacions adients 
complint totes les normatives 
necessàries i creant, també, la 
nostra imatge corporativa.

El nostre laboratori està 
orientat a la anàlisi i control 
de qualitat de pinsos per 
animals. El laboratori consta 
d’aquestes 6 anàlisis per 
analitzar la matèria prima que 
ens arriba, i es divideixen en 
químiques, físico-químiques i 
microbiològiques.

Anàlisis químiques: Proteïnes, 
Fibra bruta

Anàlisis físico-químiques: 
Cendres, Tamisat

Anàlisis microbiològiques: 
E.coli, Clostridium perfringens

dissenY d’un laboratori 
d’anàlisi de Pinsos Per 

animals
autors: 

mohCine nasyr

Juan antonio sánChez

viCtòria vidal
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Hem escollit aquest tipus 
de laboratori perquè ens 
agrada veure’ns implicats en 
la bona alimentació de les 
nostres mascotes i animals 
en general, intentant que la 
qualitat dels pinsos sigui la 
millor possible.

El nom del nostre laboratori 
s’anomena LAPVAM. Aquestes 
sigles representen el nom de 
Laboratori Agroalimentari de 
Pinsos, continuant amb les 
inicials dels nostres noms, 
Victòria, Antonio i Mohcine, 
creadors del laboratori.

El logo propi del laboratori: 

També hem tingut que situar 
el nostre laboratori, i l’hem 
ubicat al Polígon Industrial Les 
Comes, 25123, Torrefarrera, 
Lleida, concretament a 
l’Avinguda Indústria.

En primer lloc, hem decidit 
ubicar el nostre laboratori a 
la província de Lleida, ja que 
la gran majoria de proveïdors 
de la nostra matèria primera 
són agricultors de les terres 
de Lleida i això fa que sigui 
molt més fàcil el transport 
d’aquesta fins al nostre 
laboratori. En segon lloc, 
hem decidit col·locar-lo al 
Polígon Industrial Les Comes, 
ja que és un polígon molt 
ben comunicat, on hi poden 

arribar les mercaderies amb 
molta facilitat gràcies a les 
bones vies de comunicació 
que té, com són l’autovia A2 i 
la carretera N-230.

El nostre laboratori 
disposa d’un marc definit 
per a l’establiment i revisió 
dels objectius de qualitat i 
seguretat alimentària amb 
el compromís de donar 
compliment als requisits 
legals aplicables als productes 
amb la millora contínua del 
sistema de gestió.

La nostra Política de 
Qualitat es resumeix en els 
següents conceptes:

• La màxima Qualitat

• Millora Contínua

• El millor Servei als nostres 
Clients

• Respecte al Medi Ambient

• Aportar Solucions als 
clients

• La Integració i Satisfacció 
del Personal

• Continuïtat adaptant-se 
al canvi de tots els seus 
col·laboradors i clients

• Prevenció de Riscos Labo-
rals (PRL)

Seguint la nostra política 
de qualitat, el Laboratori 
LAPVAM disposa de les 
següents certificacions:

• La norma ISO 9001:2015 

• La norma ISO 14001:2015 

• La norma ISO 45001:2018 

• La norma ISO 22000 

• El Reglament (UE) no 
939/2010 

Les conclusions generals 
d’aquest projecte son les 
següents:

• Hem dissenyat un plànol 
2D en planta del laborato-
ri amb l’AUTOCAD.

• Hem creat una imatge cor-
porativa del nostre propi 
laboratori.

• Hem conegut els mètodes 
d’anàlisi en pinsos.

• Hem conegut tota la do-
cumentació que és ne-
cessària en un laboratori, 
com per exemple la Polí-
tica de Qualitat, Certifica-
cions, etc.

• Hem realitzat un inven-
tari de reactius, material i 
equips adequat al nostre 
laboratori.

• Hem après sobre l’em-
magatzematge dels pro-
ductes químics segons la 
seva perillositat.

• Hem conegut els diferents 
tipus de residus químics i 
microbiològics i a saber 
com gestionar-los segons 
la seva perillositat.

• Hem entès com es realitza 
un Pla d’Emergència.

• Hem après els factors de 
risc que cal tenir en comp-
te en un laboratori.

• En l’àmbit de Formació i 
Orientació Laboral, con-
siderem que la informa-
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ció interioritzada ajuda a 
entendre els nostres drets 
i al seu torn ens facilitarà 
la incorporació al món 
laboral.

• En l’àmbit d’anglès, hem 
après més vocabulari es-
pecífic amb les Normes 
de Seguretat, l’inventari, 
Gestió de Residus, etc.

• Hem adquirit les ha-
bilitats i coneixements 
d’aquest projecte i els 
hem posat en pràctica, a 
més, som perfectament 
competents i versàtils en 
el nostre sector.

• Hem après sobre la com-
plexa organització per 
a cada apartat i la seva 

gran legislació que ens 
ajuda a comprendre com 
es fan les coses i assegu-
rar-nos que el nostre pro-
ducte és més que millor 
per sortir a mercat i estar 
segurs d’això.
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Aquest projecte s’anomena 
Repte personal, on ens 
permet posar-nos en la pell 
d’un analista de laboratori 
i iniciar-nos en un projecte 
d’investigació i recerca.

El nostre repte personal es 
basa en analitzar una mostra 
de iogurt natural i l’altra 
afegint alga Espirulina.

El iogurt ens sembla un 
aliment molt interessant 
d’analitzar i estudiar perquè 
s’obté d’un producte primari, 
és a dir, la llet. La llet és un 
líquid blanquinós i opac que 
es produeix per les glàndules 
mamàries de les femelles dels 
mamífers, aquesta capacitat 
secretora de les mames és una 
de les característiques que 
defineixen els mamífers. La 
seva principal funció és nodrir 
les cries mentre no són capaces 
de pair altres aliments, per 

ioGurt enriQuit
 amb alGa esPirulina

autores: 

Fatima ezzahra boulal

desirèe sedano torres
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tant, és el primer aliment que 
rep el nadó només néixer. És 
per això, què la llet aporta una 
gran quantitat de nutrients, els 
quals beneficien el creixement 
i el desenvolupament dels 
nadons.

Per tant, el iogurt aporta els 
mateixos nutrients que la llet 
però canvia les seves propietats 
organolèptiques degut a 
l’anomenada fermentació 
làctica.

Per a la seva obtenció 
s’utilitza la llet com a 
matèria prima on ha estat 
prèviament pasteuritzada i 
homogeneïtzada i s’afegeixen 
bacteris del gènere 
Lactobacillus bulgaricus i 
Streptococcus thermophilus; 
tot i que darrerament també 
afegien altres bacteris 
com Lactobacillus casei o 
Bifidobacterium bífidus.

Mostra/Anàlisi Iogurt natural Iogurt enriquit

Humitat 85,90 % 88,46 %

Sòlids totals 0,60 % 0,90 %

Viscositat 5362, 5 cP 2785,09 cP

Cendres 0,39 % 0,80 %

pH 4,03 4,16

Acidesa 0,89 % àcid làctic 0,15 % àcid làctic

Greixos 1,54 % 1,18 %

Fongs i llevats 0 ufc/g 0 ufc/g

E.Coli 0 ufc/g 0 ufc/g

En quant a les propietats 
nutricionals es pot destacar 
que es tracta d’un aliment 
molt nutritiu ja què aporta 
proteïnes d’alt valor biològic, 
també aporta vitamines com 
la vitamina B2, necessària per 
alliberar l’energia dels aliments 
i la vitamina B12 que ajuda a 
mantenir el sistema nerviós sa. 
Pel que fa als minerals, aporta 
fòsfor, magnesi, potassi i una 
elevada quantitat de calci, el 
qual es important per mantenir 
els ossos i les dents fortes.

L’objectiu principal és 
estudiar com afecta l’Espirulina 
(una alga unicel·lular rica en 
proteïnes, vitamines, minerals 
i oligoelements) quan 
s’afegeix en el iogurt. Per tant, 
la nostra idea és realitzar una 
comparació entre el iogurt 
natural i el iogurt enriquit amb 
l’alga mitjançant diferents 

Taula: Resultats obtinguts de les anàlisis.

anàlisis de caire químic, 
fisicoquímic i microbiològic.

Conclusions generals del 
projecte que són les següents:

Hem après a treballar com 
analistes de laboratori sense 
l’ajuda de l’Equip Docent..

• Hem conegut quines són 
les propietats de l’Espiru-
lina i com afecta aquesta 
alga quan s’afegeix en el 
iogurt.

• Hem fet un estudi sobre 
els productes analitzats, 
per poder redactar els PNT 
corresponents a l’hora de 
realitzar els anàlisis.

• Hem realizat les anàli-
sis de manera adequada, 
seguint els Procediment 
Normalitzat de Treball 
(PNT) i respectant les nor-
mes i les bones pràctiques 
al laboratori.
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• Hem pogut finalment, 
comparar els resultats ob-
tinguts entre els productes 
analitzats, és a dir, el io-
gurt natural, i el iogurt en-
riquit amb Espirulina.

• Hem pogut adaptar cada 
PNT als productes analit-
zats.

• Ens hem adaptat als pro-
blemes sorgits durant el 
desenvolupament del pro-
jecte.

• Hem conegut l’estructura i 
el format que ha de tenir 
un Pla d’empresa junta-
ment amb els seus apartats 
corresponents.

En segon lloc, explicarem 
de manera resumida les 
conclusions tècniques, és a 
dir, les que fan referència als 
productes analitzat.

• El iogurt natural conté 
menys humitat que el io-
gurt enriquit amb alga Es-
pirulina, degut al canvi en 
la textura.

• Hi ha una gran diferència 
entre la textura del iogurt 
natural i la del iogurt en-
riquit. Això té certa rela-
ció en la preparació de la 
mostra, ja què en el iogurt 
enriquit per poder afegir 
l’Espirulina es va homo-
geneïtzar la mostra i com 
a conseqüència ha perdut 
la textura típica de iogurt. 
Per la mateixa raó, ocorre 
el mateix amb la viscosi-
tat.

• En relació a les cendres, el 
iogurt enriquit conté més 
minerals que el iogurt na-

tural, això és degut a què 
la mufla elimina tota la 
matèria orgànica (greixos 
i proteïnes) i queda com a 
residu els mineral, per tant 
l’Espirulina aporta més mi-
nerals al iogurt. Pel que fa 
al pH i l’acidesa, s’observa 
que el iogurt natural conté 
un pH lleugerament més 
àcid que el iogurt enriquit 
amb Espirulina. I en l’aci-
desa ocorre el mateix.

• Cal dir, que el pH i l’aci-
desa tenen relació amb la 
textura, per tant si canvia 
el pH i l’acidesa en con-
seqüència canvia també la 
textura.

• Pel que fa als greixos, el 
iogurt natural conté més 
àcids grassos que el iogurt 

enriquit amb alga Espiruli-
na.

• Tenint en compte els resul-
tats de la cata sensorial i 
pensant en la comercialit-
zació del producte, s’hau-
ria de canviar la forma 
d’afegir l’alga Espirulina 
ja què la majoria dels ca-
tadors han comentant que 
presentava un regust terròs.

• A l’hora de realitzar la de-
terminació de proteïnes 
vam arribar a la següent 
conclusió: el mètode 
Kjeldhal no serveix per a la 
determinació de proteïnes 
d’aquest producte. És a dir, 
existeixen molts mètodes 
d’anàlisi però alguns cal 
adaptar-los segons el que 
es vol analitzar.
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Con fecha, 26/02/2021, 
siendo las 10:30 horas, Marcel 
Domínguez empleado de la 
empresa AMES y testigo de los 
hechos sucedidos, avisa a los 
servicios de emergencia 112, 
alertando que un compañero 
suyo, Jesús López estaba 
sufriendo algún tipo de ataque 
que le impedía respirar con 
normalidad, él mismo y otra 
compañera que se encontraba 
en el lugar le estaban 
practicando los primeros 
auxilios de reanimación 
cardiopulmonar, pero Jesús no 
reaccionaba.

Cuando llegan los servicios 
de emergencia al lugar, 10:45 
horas el cuerpo de Jesús López 
ya está sin vida, aparentemente 
ha sufrido algún tipo de alergia 
que le ha provocado una 
parada cardiorrespiratoria. 
El médico del servicio de 
emergencia certifica la muerte, 
pero sin concretar la causa a 
la espera de la realización de 
la autopsia.

la Química 
criminalística

autores: 

Fatima ezzahra boulal

pilar silluè Jiménez

mireia duró giribet

A los pocos minutos llegan 
los servicios de la policía 
judicial juntamente con toda 
la comitiva del juzgado al 
lugar y el perito forense.

La policía judicial de los 
Mossos d’Esquadra de la 
Comisaría de Lérida acordonan 
todo el perímetro del lugar 
de los hechos, no dejando 
entrar a nadie para evitar la 
posible contaminación del 
lugar, así como proteger los 
posibles testigos del lugar de 
los hechos.

No se deja salir tampoco a 
nadie de la empresa, ya que se 
deben tomar declaraciones a 
los compañeros de la víctima 
y a todo el personal que 
hubiera podido tener algún 
contacto con Jesús.

La policía, vestida 
adecuadamente con los epis 
apropiados para evitar la 
contaminación del lugar de 
la muerte de Jesús, accede 
a esta y realiza un reportaje 

fotográfico y de vídeo de toda 
la zona donde ha ocurrido la 
muerte, también se realizan 
fotografías del estado del 
cuerpo de Jesús para así 
poder realizar la investigación 
del caso, podría suceder 
que ciertos detalles que en 
este momento no se les da 
importancia, posteriormente 
sean la clave de la resolución 
de la investigación.

La víctima que se encuentra 
estirada en el suelo, de 
cúbito supino (boca arriba), 
aparentemente no presenta 
manchas de sangre, ni 
hematomas visibles ni marcas 
de violencia, a simple vista, 
si presenta hinchazón de 
párpados, labios y defecación.

El cuerpo de Jesús se 
encuentra vestido con bata 
y pantalón de trabajo sin 
manchas aparentes de sangre.

Aparentemente tampoco 
parece que el cuerpo haya 
sufrido el impacto de ningún 
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objeto y tampoco de ninguna 
arma ya que no se observa 
ningún golpe ni herida.

Los dos compañeros que 
en el momento del suceso se 
encontraban desayunando 
en la sala comedor de AMES 
con Jesús, Marcel Domínguez 
del Departamento de Calidad 
(compañero de departamento 
de la víctima) y Rosa Trueba (del 
Departamento de Marketing) 
coinciden y aseguran en su 
declaración que la víctima 
se encontraba en perfectas 
condiciones hasta que bebió el 
café que cada día se preparaba 
en el termo que traía de casa 
y dejaba en la nevera de la 
sala-comedor de AMES en 
cuanto llegaba para tomárselo 
a la hora del desayuno. Según 
sus declaraciones la víctima 
les había manifestado que 
padecía insuficiencia renal y 
requería medicación.

En el momento en que Jesús 
ingiere parte del contenido 
del termo, aseguran Marcel y 
Rosa, es cuando le provoca 
lo que parece un choque 
anafiláctico1 :dificultad para 
respirar, hinchazón de ojos, 
labios, cara, enrojecimiento de 
la epidermis y posteriormente 
la muerte.

Así mismo se procede al 
levantamiento del cadáver 
y traslado de la víctima al 
Instituto Forense de Lleida con 
el fin de realizarle la autopsia.

• INFORME DE AUTOPSIA: 
Se procede a una decla-
ración de autopsia del ca-
dáver de Jesús López. El 
cadáver se encuentra en la 

sala de autopsias en posi-
ción decúbito supino. El 
cuerpo lleva 4 horas sin 
vida.

• EXAMEN EXTERNO: Se 
indica la existencia de res-
tos de algún compuesto en 
el interior de la cavidad 
bucal (lengua, paladar), 
también se constatan res-
tos de defecación de la 
víctima (causados como 
consecuencia del shock 
anafiláctico), no presen-
tando ninguna evidencia 
externa más debida a gol-
pes, impactos, etc.

• EXAMEN INTERNO: Se 
evidencia que en el esófa-
go existen restos del mismo 
compuesto que se encuen-
tra en la cavidad bucal de 
la víctima. Se procede a 
la realización de analítica 
interna para identificar los 
posibles compuestos que 
pueda haber en el interior 
del cuerpo de Jesús.

En el historial médico de 
Jesús aparece que padecía 
insuficiencia renal crónica2 
y que esta le causaba 

insuficiencia respiratoria. Jesús 
se medicaba con Quinapril, 
inhibidor de la enzima 
convertidora de angiotensina 
(IECA). La víctima se tomaba 
esta medicación por la noche 
antes de ir a dormir.

También aparece en el 
historial médico de Jesús que 
era alérgico a la amoxicilina.

El análisis de los restos del 
compuesto que se encuentra 
en la cavidad bucal de la 
víctima concluye que se trata 
de Amoxicilina, compuesto 
al que la víctima era alérgica 
según informe médico.

La identificación de la 
Amoxicilina se ha llevado a 
cabo mediante la FTIR i IR:

En el espectro de FTIR 
observamos diferentes enlaces 
distintivos de la molécula de 
Amoxicilina destacados en 
la siguiente imagen con los 
cuales podemos verificar que 
se trata de la sustancia dicha.

En el análisis IR también se 
ha verificado que la sustancia 
analizada era la Amoxicilina. 
En la siguiente imagen vemos 

Imagen molécula Amoxicilina.
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Imagen espectro FTIR Amoxicilina.

Imagen espectro IR Amoxicilina.

los hidrógenos de la molécula 
de amoxicilina relacionados 
con los picos resultantes.

Los resultados de los 
análisis de sangre de la víctima 
corroboran que el individuo 
ha ingerido una dosis 
elevadísima de amoxicilina 
(2000 mg) provocando esta la 
muerte.

CONSIDERACIONES
A partir del examen externo 

e interno del cuerpo y de los 
datos recogidos de forma 
objetiva y descritos en la 
Diligencia del Levantamiento 
del cadáver y de la práctica 
de la autopsia podemos 
interpretar, observar e indicar 
que la víctima ingirió una 

dosis elevadísima, de 2000 
mg de amoxicilina disuelta en 
el café y que este compuesto 
al que Jesús era alérgico, le 
causó el shock anafiláctico, 
parada cardiorrespiratoria y 
posterior muerte.
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PARAULES CLAU: Mobile 
managment – Núvol - Indústria 
4.0 

Des del curs 2017-2018, als 
Laboratoris del Departament 
de Química, s’ha fet un canvi 
de 360 graus en la seva gestió 
integral. S’està utilitzant una 
eina amb gran potencialitat 
que els alumnes tenen a les 
seves mans: els dispositius 
mòbils. Amb ells, des del 
núvol, es poden controlar 
reactius o equipaments. Els 
alumnes poden formar-se des 
de la realitat virtual, les rutes 

els laboratoris
Pels nÚvols 

i la seguretat mitjançant l’ús 
d’una xarxa social dinàmica. 
S’han portat la creativitat i 
la innovació, a la gestió dels 
laboratoris de l’Institut Comte 
de Rius, amb aprenentatges 
reals, competencials i 
aplicables en el món 
empresarial 4.0.

La indústria química està 
vivint una quarta revolució 
industrial. Cal introduir-
la a les aules i laboratoris, 
perquè no només afectarà 
als processos de fabricació. 
Les empreses en les que els 

alumnes estan fent les seves 
estades en pràctiques ho 
demanen. Aquesta revolució 
està canviant la forma 
d’ensenyar, i afecta a com 
l’alumnat interactua amb 
els seus aprenentatges i les 
experiències que esperen 
tenir mentre aprenen. Més 
enllà d’això, genera canvis 
en els entorns laborals, que 
requereixen noves capacitats 
i rols.

Des del punt de vista docent, 
el projecte, ha suposat canvis en 
els plans i programes d’estudi, 

mmanaGment i iot:  imPlementació d’una solució tecnolòGica amb  disPositius mòbils 
Per a la Gestió inteGral dels laboratoris docents

viCtor manuel garCía taravilla

narCís almena zarCero

Alumnes: CFGM Operacions de Laboratori
quimica@comtederius.cat

autors: 

núria Ferré-huguet 
Jordi masiptarragó
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Figura 1. Formació competencial mitjançant simulació i bessons digitals i Gestió integral dels laboratoris docents: 
equipaments, seguretat, manteniment  i riscos a un sol clic, i en format vídeo curt.

Imatge de l’alumnat i el professorat.
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els processos educatius, 
mitjançant l’aplicació de les 
TAC.  S’obtenen millores 
comunicatives entre els 
membres del departament, i 
els alumnes, que comparteixen 
12 laboratoris, durant més de 
13 hores diàries, els gestionen 
com si fossin empreses reals, 
i a temps real. S’ha construït 
durant quatre cursos un 
projecte, que no deixa de 
créixer i millorar, i que exposa 
el treball diari i de millora 
contínua d’alumnes de cicles 
de formació de grau mitjà i 
superior de la família química. 
Aquest projecte és liderat per 
un equip humà que creu en el 
canvi com a eina per impulsar 
una millora en els resultats 
educatius i en la cohesió social, 
una formació competencial 
i una excel·lència en tots els 
seus processos.

El centre ha apostat per 
introduir als seus alumnes de la 
família química en la indústria 
4.0 en diverses vessants: gestió 
integral de les instal·lacions, 
amb equips i material; la 

formació competencial 
mitjançant simulació de 
situacions reals en empreses 
simulades (bessons digitals), i la 
seguretat, manteniment i riscos 
en les nostres instal·lacions, 
utilitzant un bloc de seguretat 
propi i un canal de comunicació 
dinàmica (Figura 1). En tots els 
casos s’aposta per a introduir 
les noves tecnologies dotant 
els alumnes de competències 
transversals de funcionament 
molt valorades per les 
empreses.

La gestió de laboratoris 
docents com a eina de 
control d’equipaments i de 
reactius, permet gestionar 
les instal·lacions docents a 
través de codis QR vinculats 
amb documents i registres 
al núvol, com ho fan les 
empreses del sector. Per altra 
banda l’entrenament previ 
en seguretat, una gestió i 
reacció davant d’un conflicte, 
i una correcta presa de 
decisions, davant situacions 
anòmales en els laboratoris, 
disminueix també el risc de 
patir accidents i incidents en 

els laboratoris. Mitjançant la 
simulació d’entorns virtuals, 
o dels bessons virtuals, els 
alumnes poden ser entrenats en 
situacions en les que no corren 
cap tipus de perill físic, i amb la 
que obtenen eines per a poder 
reaccionar adequadament i de 
manera protocol·litzada, davant 
un accident o un incident.

Els principals resultats del 
projecte es resumeixen en 
la Figura 2, centrats en tres 
eixos vertebradors com són 
la formació competencial 4.0 
que es demanda des de les 
empreses; la gestió integral 
dels laboratoris, necessària per 
a desenvolupar, com a treball 
en equip la gestió integral i 
correctament i amb seguretat 
les tasques dels laboratoris, i 
finalment, i no per això menys 
important, la simulació segura 
mitjançant la formació virtual 
competencial dels alumnes de 
la família química. Totes ells 
amb una trajectòria que ha estat 
una de les clau de l’èxit de les 
diverses promocions dels cicles 
de l’Institut Comte de Rius.

Figura 2- Resultats competencials i de gestió integral a la família química.
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RESUM
Actualment, hi ha 

molts països en vies de 
desenvolupament que no 
tenen accessibilitat a l’aigua 
potable. Aquest problema, 
juntament amb la desnutrició 
i les malalties infeccioses, és 
una de les causes principals 
de mort en aquests països. La 
contaminació de les aigües és 
molt comuna a moltes zones 
d’Àfrica com ara Somàlia, 
un dels països on hi ha més 
mortalitat a causa de bacteris 
com l’E. Coli.

Hi ha molts mètodes per 
fer que l’aigua sigui potable, 
però cap no s’adapta a les 
condicions ambientals, i 
encara menys a un pressupost 
reduït. Per aquest motiu, en 
aquest treball es farà un estudi 
de com es podria solucionar 
aquest problema analitzant 

PasteuritZació de l’aiGua 
amb enerGia solar

els diferents mètodes de 
desinfecció d’aigua que 
existeixen actualment i cercar 
la manera d’aconseguir 
resoldre aquesta necessitat 
que se’ns presenta de la 
manera més neta, econòmica 
i sostenible per al medi 
ambient.

Seguint el procés 
tecnològic, el projecte que 
es presenta està dividit 
fonamentalment en dues parts. 
La primera és principalment la 
recopilació de la informació 
necessària, l’estudi dut a 
terme i la seva construcció. En 
canvi, la segona està centrada 
en les proves realitzades amb 
el prototip obtingut i la seva 
corresponent anàlisi.

Després de fer aquest 
procediment, la conclusió 
és que el prototip compleix 
amb l´objectiu inicial, que és 

obtenir aigua potable a partir 
d´energia neta, que s´ajusti a 
les condicions ambientals de 
Somàlia i a un baix pressupost. 
Tot i que s’ha demostrat que 
el prototip funciona, es poden 
considerar moltes millores per 
implementar-les de manera 
efectiva.

PROCEDIMENT DE LA 
PASTEURITZACIÓ DE 
L’AIGUA  

Aquest és un projecte 
que estudia un sistema de 
pasteurització de l'aigua 
alimentat per un sistema 
d'energia solar. L'objectiu que 
planteja és resoldre el problema 
d'abastiment d'aigua lliure de 
microorganismes, en concret 
E.coli, que és el principal 
microorganisme causant 
de morts en països sots 
desenvolupats com Somàlia. 

maria sánChez
Estudiant Grau d’Enginyeria Biomèdica a la UPF

maria165sa@gmail.com

Joana armengol
Estudiant Grau d’Arquitectura a l’escola ETSAV

joanaarmengol03@gmail.com
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El sistema de pasteurització 
consta de tres parts 
diferenciades.

La primera part de tractament 
d'aigua on es disposa d'un 
dipòsit d'escalfament i un de 
refredament on es durà a terme 
la pasteurització de l'aigua 
on es troben la resistència 
calefactora de 12 V 200 W i 
una unitat refrigeradora 
de 12 V 50 W respectivament. 
Es poden observar a la Figura 1 
a la part esquerra. En ambdós 
dipòsits existeixen sensors 
de temperatura DS18B20 
i bombes i vàlvules per fer 
el control i transferència de 
l'aigua.

La segona part és el sistema 
de control format per una 
placa Arduino MEGA 2560, 
un sistema de relés de 12 V i 
20 A, circuits adaptadors dels 
sensors i els commutadors de 
control del sistema.

La seqüència de 
funcionament del sistema de 

pasteurització amb energia 
solar es descriu a continuació. 
La tercera part consta de dues 
bateries de 12 V 1,3 Ah per 
emmagatzemar l'energia que 
s'obté a partir d'una cèl·lula 
fotovoltaica de 12 V 100 W.

Un cop tenim l'energia 
elèctrica es pot començar la 
seqüència de pasteurització de 
400 mL d'aigua.

L'aigua a tractar es posa en el 
dipòsit d'escalfament, i es posa 
en funcionament el sistema. 
En aquest dipòsit de calefacció 
s'assoleix una temperatura 
de 76 °C i es mantén aquesta 
durant un temps de 2 minuts. 
Un cop realitzat la fase 
d'escalfament i manteniment 
de la temperatura es realitzarà 
la refrigeració de l'aigua. 
La refrigeració de l'aigua 
es realitza per reduir el temps 
en què aquesta es troba a 
37 ºC, temperatura on els 
bacteris tenen la seva màxima 
capacitat de reproducció.
La refrigeració es du a terme 

per parts. La primera part es 
tracta de passar al dipòsit de 
refrigeració 200 mL d'aigua 
per tal de refrigerar-la a una 
temperatura de menys de 
25ºC. Un cop l'aigua ha 
assolit aquesta temperatura es 
realitza la descàrrega de només 
50 mL al dipòsit de recollida 
final. Això es realitza per 
aportar 50 mL del dipòsit 
calent i al fer la mescla 
amb aigua que ha estat ja 
refrigerada, i, per tant, aquesta 
segona refrigeració es realitza 
molt més ràpidament.El procés 
es repeteix 4 vegades per tal de 
pasteuritzar la totalitat d'aigua.

Per a la comprovació de 
l'eficiència del tractament de 
l'aigua es realitza l'anàlisis 
microbiològiques per la 
tècnica de filtració per 
membrana, emprant la rampa 
de filtració de tres embuts i 
filtres de membrana de nitrat 
de cel·lulosa de 0,45 µm amb 
la posterior sembra en el medi 
de cultiu cromogènic específic 
per coliforms. S'analitza 
l'aigua envasada, l'aigua que 
s'ha contaminat amb una soca 
d'E.coli, l'aigua després del 
tractament i l'aigua obtinguda 
després de rentar i desinfectar 
el dipòsit de calefacció.

La reducció pràcticament el 
100% d'E.coli inicial, 
s'aconsegueix a la temperatura 
de 76ºC i de 2 minuts de l'aigua 
en el dipòsit de pasteurització.

El Projecte i col·laboració del 
Departament de Química

La participació de l’Institut 
de Terrassa a la primera Figura 1. Sistema de tractament de l’aigua.
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edició dels Premis als Millors 
projectes d’FP química ha 
estat una casualitat, però això 
sí, una experiència que ens 
il·lusiona i motiva per poder 
repetir.

El projecte presentat pel 
nostre centre sota el nom de 
“Water pasteurization through 
solar energy (a solution against 
E.coli in 3th world countries) 
va guanyar el I Premi al 
Projecte més sostenible. És una 
col·laboració del professorat 
del Departament de Química de 
cicles formatius, especialistes 
en assajos microbiològics 
amb el treball de recerca 

d’unes alumnes de batxillerat 
tecnològic, tutoritzades pel 
professor de tecnologia Jordi 
Escofet. Inicialment, no ens 
semblava tenir cabuda en 
la convocatòria d’aquests 
premis perquè el nostre 
projecte no era d’alumnes de 
cicles formatius. Ha estat un 
projecte molt ambiciós que 
malauradament, per la manca 
de temps, no vam acabar 
d’optimitzar-ne el procés i que 
podríem aprofitar per fer-ho en 
els nostres mòduls de projecte 
dels cicles formatius.

La possibilitat de participar 
en aquests premis va sorgir 
quan en un moment del curs 
passat estàvem planificant 
la repetició de la part dels 
assajos microbiològics i ens 
vam adonar que aquesta 
col·laboració entre dos nivells 
educatius diferents dins del 
mateix institut podia encaixar 
en alguna categoria dels premis 
i això ens va engrescar a tots 
plegats. El premi ha estat una 
compensació a les hores que 
a vegades dediquem a la tasca 
no tant docent, estrictament 
parlant dins de l’horari lectiu, 

Figura 2. Rampa de filtració per 
l’anàlisi microbiològica de l’aigua.

i que sovint no rep cap mena 
de reconeixement.

Com a Departament de 
Química de l’Institut de 
Terrassa trobem que aquesta 
iniciativa que ha pres el Col·legi 
de Químics de Barcelona és 
molt engrescadora tant per 
l’alumnat com pel professorat 
de cicles de cara a dissenyar 
els nous projectes per tal 
que puguin ser presentats en 
alguna de les tres categories 
dels premis.

L’acte de lliurement dels 
Premis dona l’oportunitat 
de saber com es treballa en 
altres centres i enriqueix el 
col·lectiu afavorint l’intercanvi 
d’experiències que fa més 
tangible altres maneres de 
treballar que potser semblen 
fora del nostre abast.

També d’aquest acte, 
com a centre, hem valorat 
molt positivament que els 
mateixos alumnes en siguin els 
protagonistes. Els professors 
i alumnes que vam assistir de 
l’institut de Terrassa estem molt 
agraïts d’haver-hi participat. 
Com deia al començament, 
segur que repetirem.
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recull de FotoGraFies de 
l’entreGa de Premis

eQuip editorial
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