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Resum: El riu Ebre  ha estat noticia els darrers anys per diversos motius. En 
aquesta ponència es fa un repàs a la importància d’aquest riu, el més cabalòs de 
la Península, a la problemàtica associada al seu Delta, a les propostes de 
transvasament ara desestimades i a la important acumulació de residus tòxics a 
l’embassament de Flix.   

 

Paraules clau: Riu Ebre, Delta de l’Ebre, transvassaments, residus tòxics, 
metalls pesants, organoclorats i residus radioactius. 

 

Justificació 

El riu Ebre no pot deixar de ser noticia. Per Nadal de 2002 uns vessaments de mercuri al riu 
alarmaven a la població de la Ribera al Delta. L’enfrontament pel Pla Hidrològic Nacional (PHN) i el 
transvasament han ocupat els mitjans durant els darrers tres anys. Aquest magne projecte aprovat pel 
PP, escollia  l’Ebre com a la font per saciar la set de les zones més seques d’Espanya; però va estar 
finalment derogat pel PSOE el juny de 2004. Mentre es diluïen els titulars amb alternatives per portar 
aigua a Catalunya, el passat setembre saltava al primer pla de les notícies els importants abocaments 
davant de Flix per l’empresa que ha tutelat la comarca durant més de 107 anys.  L’Electroquímica de 
Flix, fins fa poc Erkimia i actualment Ercros, ha estat abocant a la marge dreta del riu Ebre entre 
200.000 i 300.00 tones de residus altament tòxics.  

1.- CONEGUEM EL RIU EBRE 

Neix a Fontibre, prop de Reinosa (Cantabria), passa per Cantàbria, Castella i Lleó, País Basc, La 
Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. Desemboca al mar Mediterrani a Deltebre. Per tant és un riu molt 
compartit entre Comunitats Espanyoles. Amb una llargada de 908 km  i una conca de 85.000 km2. és 
el riu més cabalós de la Península . Passa d’un cabal de 11 m3/s  a Reinosa, a 300 a Saragossa i 600 
m3/s a Tortosa, quan ja ha rebut les aigües del riu Gallego , El Segre i el Cinca. A la seva conca hi ha 
52 pantans que emmagatzemen més de 6.000 hm3 d’aigua. 

L’aiguabarreig i els pantans 

El riu Ebre entra a Catalunya per Mequinenza i molt a prop conflueix amb el Segre-Cinca  a Faió. Es 
coneix com aiguabarreig l’encontre dels tres rius més cabalosos dels Països Catalans i es produeix de 
forma progressiva. Primer el Cinca,  després de passar per Fraga lliura les seves aigües al Segre i a 
Mequinenza el Segre, que ha nascut a l’alta Cerdanya,  les aboca a l’Ebre. Més avall, a Faió rep el 
Matarranya. 

L’any 1.945 l’empresa  FECSA va construir el pantà de Flix que pot produir una potència de  42.500 
KW.  L’any 1964 l’empresa ENHER va alçà el pantà de Mequinenza, que te 138 km de llarg i una 
presa de 60 m d’alt i pot embassar 1.534 hm3 d’aigua i genera  una potència de  324.000 KW . 
Finalment, el pantà de Riba-roja es fa construir l’any 1.967 també per ENHER, amb una capacitat de 
209 hm3 i potència de 292.000 KW. 

Des de l’assut  de Xerta (Baix Ebre), neixen dos canals. El Canal de la Dreta de l’Ebre rega aquesta 
banda del riu i segueix fins a desembocar a l’illa de Buda. Te 60 km de llarg i 85 sèquies i 
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canalitzacions. Rega 13.000 Ha. El Canal de l’Esquerra de l’Ebre, des de Xerta travessa Tortosa i 
arriba davant de l’illa de Buda. Tye 50 km de llarg i nombroses sèquies. Rega 12.000 Ha.  

Davant d’Amposta i a la ribera esquerra de l’Ebre s’ha construir el Canal Nou de Camarles que passa 
per l’aldea, Camarles i fins a l’Ampolla. També des d’Amposta, però per la ribera dreta hi ha el Canal 
de la Ràpita, que va fins a Sant Carles de la Ràpita. 

 La importància del Delta de l’Ebre 

El Delta de l’Ebre és una formació geològica de 320 km2 és la zona humida més valuosa 
biològicament a la mediterrània occidental i el segon hàbitat aquàtic més important de la Península 
Ibèrica, després del de Doñana a Sevilla. El Delta és un dels punts de cria d’ocells més important de la 
Mediterrània i acull algunes de les poblacions d’ocells més importants del planeta. Uns 300.000 ocells 
hi van a hivernar, ànecs i gavines sobretot i algunes tant sols hi crien, passant l’hivern a les zones 
càlides del nord d’Àfrica.  

La diversificació de la fauna es deu a l’estacionalitat de les aigües del Delta. Són dolces a la primavera 
i estiu, quan els camps d’arròs estan inundats,  i salades a l’hivern, quan l’aigua de la mar entra pels 
canals de rec que són secs. S’ha de tenir en compte que l’arròs és un cereal que s’adapta be a les 
aigües de terra salina.  A més de l’arròs també es conrea moresc (blat de moro), farratges, hortalisses 
, patates, soja i gra.  

A Sant Carles de la Ràpita hi ha una de les zones d’aqüicultura més importants del país. 

Actualment passen pel Delta de l’Ebre prop de 2 milions de persones cada any, majoritàriament 
turistes per conèixer aquest racó de diversitat i la zona de canyissars i restaurants prop del riu i del 
mar. 

 El Delta és un espai agredit ecològicament. Els embassaments de Fix, Riba-roja i Mequinensa 
retenen els sediments , llims,  més del 95 %,  i això implica un retrocés del Delta, erosionat per les 
ones del mar. S’ha avaluat que el Delta de l’Ebre ha retrocedit 5 km en els darrers 60 anys ( si aquesta 
proporció es mantingués el Delta s’acabaria en 150 anys).  Així mateix, les embassaments, tenen un 
efecte de salinització de les aigües, degut a l’evaporació que es produeix en l’aigua retinguda.  

El Delta ha deixat de ser un ecosistema influït pel riu a ara és la mar qui controla la situació. A l’Illa de 
Buda es nota una erosió important. 

2.- EL PROJECTE DE TRANSVASSAMENT DE L’EBRE 

El juny del 2001 el Partit Popular (PP)  aprovava el projecte de Llei del Pla Hidrològic Nacional (PHN), 
que escollia al riu Ebre com a la font que ha de saciar la set de les zones més seques d’Espanya. 
Recentment, el PSOE el juny del 2004, ha derogat aquest projecte del transvassament del riu Ebre. 

L’Ebre amb un cabal anual d’uns 17.300 hm3 d’aigua, dels quals se’n aprofiten actualment 5.500 hm3, 
desgüassa uns excedents de 5.000 hm3 anuals d’aigua al mar Mediterrani. 

D’acord amb el PHN l’Ebre havia  d’aportar 1.050 hm3/any a les conques deficitàries; assignant-ne 430 
hm3/any a Múrcia, 300 hm3/any a la Comunitat Valenciana, 180 hm3 a les conques interiors de 
Catalunya i  90 hm3/any per Almeria. Sens dubte el Pla Hidrològic Nacional treia l’aigua de l’Ebre, de 
l’Aragó, i afavoreia el llevant espanyol. El Pla preveia construir 70 nous embassaments i destinar la 
major inversió a modernitzar el sistema de regadius i a la reutilització d’aigües.  

Actualment Catalunya té una demanda d’aigua d’uns 1.300 hm3/ any i uns recursos disponibles de 
1.580 hm3/any, és a dir, en termes mitjans i considerant totes les conques internes, en tenim prou 
d’aigua, però aquesta no està en absolut equitativament repartida. En el PHN Catalunya rebria 
aproximadament el 20 % del total de l’aigua transvasada. A curt termini el dèficit d’aigua s’ha xifrat en 
133 hm3/any, sobretot a l’Àrea de Barcelona i , per tant, en aquest sentit el transvasament previst de 
180 hm3 donava  resposta a les necessitats més immediates per als propers vint-i-cinc anys.  
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Per Catalunya el PHN preveia captar les aigües entre Tortosa i Amposta i amb una canalització 
paral·lela a la costa l’aigua arribaria a Reus. Des d’aquí la canonada continuaria fins a Vilafranca del 
Penedès, on es connectaria amb el sistema d’abastament actual que gestiona la Generalitat de 
Catalunya. La longitud total seria d’uns 179 km. 

Les obres alternatives, que ha de substituir   al transvasament de l’Ebre  i  previstes per govern actual 
del  PSOE , són: 

 Dessaladores, una de 60 hm3 a l’Àrea de BCN 

 Ampliació de la dessaladora de el Tordera a Blanes 

 Ampliació i millora de la potabilitzadora d’Abrera. 

 Descontaminació de l’aquifer del Besós 

 Programes d’estalvi i gestió sostenible de l’aigua 

3.- MILERS DE TONES DE TÒXICS A L’EBRE 

El 10 de setembre passat saltava als mitjans de comunicació l’estudi fet pel Centre Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), encarregat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) , que alertava de l’elevat risc dels milers de tones de residus 
abocats al pantà de Flix per l’empresa Erkimia S.A., actualment Ercros.  

L’empresa Electroquímica de Flix S.A. es va fundar l’any 1.898 i per tant, amb diversos noms, ha 
funcionat ininterrompudament durant 107 anys en aquesta ciutat de Flix. 

Durant més de  30 anys Erkimia ha estat abocant a la marge dreta del riu Ebre, davant de la fàbrica i 
actualment es xifren en 200.000 – 360.000 tones els residus en aquest pantà de Flix.  

Els abocaments  estant  formats per (taula nº 1): 

10- 70 Tm de metalls pesants: Hg (10-18 Tm), Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Cu i As. 

1-10 Tm de compostos organoclorats: DDT, Hexaclorbencè, PCB’s 

70 – 100 Tm de compostos radioactius. : U238 (10-70 Tm), Pb210, Ra226 

Tots ells són altament tòxics, cancerígens i amb gran capacitat per afectar al sistema endocrino i a 
l’aparell reproductor. El DDT i els PCB’s fa anys que estan prohibits.  

En general el Pol Industrial de Flix és força obsolet. Per superar les successives crisis econòmiques 
que van comprometent la seva supervivència, priman la productivitat abans que les mesures de 
seguretat. 

L’empresa Erkimia  te un llarg historial d’incidents i polèmics abocaments: 

 Fuita a l’atmosfera de més de 6 Tm de clor el gener de 1.996, que van intoxicar 13 persones i es 
podria haver convertit en una gran tragèdia. 

 Abocaments de residus entre els anys 1988 i 1993, pendent de judici. 

 Vessament de mercuri per Nadal del 2002, amb la mort de més de 4.000 peixos i nivells de metall 
detectats a l’Ametlla de Mar de 7.7 micrograms/litre de Hg, quen el límit permès és d’ 1 
microgram/litre. 

 Emmagatzematge il·legal de productes tòxics a la fàbrica sense donar-ne compte a les autoritats 
de medi ambient. 

Residus radioactius 

Es sabia de fa molts anys que a l’entorn del riu Ebre, al pantà de Flix, l’empresa Ercros de tota la vida 
abocava els seus residus i aigües residuals al riu. Els útlims anys, amb tota la nova legislació Taula nº 
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1.- Quantitats de metalls pesants, compostos organoclorats i radionuclids dipositats en els fangs de 
l’embassament de Flix. 

 

 

 
mediambiental s’havia frenat i es prenien mesures per depurar les aigües i gestió més correctament 
els residus.  Potser el què ha sorprès més és conèixer la radioactivitat tant alta d’aquests residus. La 
radioactivitat dels sediments de l’Ebre és de 12.300 becquerels/kg 

Prové dels subproductes de mineral de fosforita  ( que conté impureses radioactives , isòtops naturals , 
sobretot d’U238) que s’utilitzen des de 1.973  per produir fosfat bicàlcic per ús agrícola i que s’afegeix 
als pinsos. Com a comparació ens podem referir als  residus de la central nuclear de Vandellòs que 
van ser considerats radioactius a partir de 200 Bq/kg. 

Aquests residus són acumulatius i al regar amb aigua amb nivells baixos pot suposar a la llarga un risc 
ja que s’incrementa la concentració acumulada i els nivells de radioactivitat poden ser alts. Els 
radionuclis passen de l’aigua al cos humà, es distribueixen per l’organisme i poden donar danys 
radiològics als ossos i als pulmons, sobretot. 

Són més perillosos els que donen radioactivitat de tipus alfa, que per ingestió donen major risc  i en 
aquest sentit el  Ra226, Pb210, U238 són les que donen una dosi radiològica major. 
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La radioactivitat destrueix massivament a les cèl·lules del cos. Una exposició a dosis baixes de 
radioactivitat pot produir càncer i leucèmies, sobretot als infants. Si hi ha exposició prolongada a la 
radioactivitat d’aquests residus es poden produir: Vòmits, pèrdua de cabells, hemorràgies i poden 
arribar a produir càncer i la mort. 

Els metalls pesants 

Els metalls pesants que hi ha als sediments del pantà de Flix: Hg, Pb, Cd, Zn, Cr, Ni, Cu i As, no 
presenten problema mentre estan confinats. Els metalls estan fixats en els sediments i retinguts per 
les fines partícules d’aquests. El problema es que poden remobilitzar-se i passar a l’aigua i als 
ecosistemes. Sembla que en grans riuades, cabals del riu Ebre per sobre de 800 m3/s podrien 
remobilitzar-los. 

 
Fig. 1.- Procés d’acumulació dels tòxics dels sediments de  l’embassamnt de Flix a la cadena humana.  

Finalment es poden transferir a la cadena alimentària a través de l’aigua de beguda, dels productes 
agrícoles del camp i dels peixos (fig. 1). 

El mercuri el més tòxic 

El mercuri és un dels neurotòxics més agressius que poden afectar als éssers vius. Afecta a la 
mobilitat, el comportament i destrueix lentament els centres cerebrals, produint retard mental. 
Enverinaments per mercuri que han passat a la història revelen, per exemple, que els ocells afectats 
queien dels arbres i que els gats caminaven ensopegant a tot arreu.  

Una vegada el mercuri ha entrat al cos humà difícilment s’elimina . És un metalls pesant que 
s’acumula , especialment al fetge, i es manté durant tota la vida. Es pot ingerir amb l’aigua, menjant 
peix  o  verdures regades amb aigua contaminada . La concentració límit en aigua potable és d’1 
microgram/litre. Els nivells de mercuri  a l’Ebre  i alguns catalans s’indiquen a la fig. 2. 

Els compostos organoclorats 

Són compostos utilitzats majoritàriament com a pesticides a l’agricultura i a la ramaderia: Insecticides, 
herbicides, fungicides, etc.  No obstant també s’utilitzen per la indústria per preservar materials (fusta, 
pintures), salut pública i a l’àmbit domèstic. 

Són compostos orgànics, hidrocarburs que a la seva composició tenen clor (organoclorats) o fòsfor 
(organofosforats). 
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Es coneixen com a contaminants orgànics persistents (POPs), perquè permaneixen a l’ambient, 
resisteixen a la degradació i produeixen efectes tòxics aguts i crònics. S’absorbeix pel teixit adipós 
(teixits amb greix del cos)  de l’home i dels animals, i produeixen efectes en la reproducció, 
deformacions en el desenvolupament, dificultats d’aprenentatge i càncer. 

La Convenció d’Estocolm identifica a  12 contaminants orgànics persistents o POPS: 

 Aldrin, Endrin, Dieldrin, Toxafeno, Clordano, Mirex, DDT, Heptaclor, Dioxines, Furanos, Bifenils, 
Policlorats (PCBs), Hexaclorobencè (HCB). 

Altres que en el futur es podrien incloure: 

 Lindano, Endosulfan, Atrazina, Hidrocarburs aromàtics policíclics )PAHs), Proeuctes òrgano-
estanyosos, Productes organo-mercurials, Parafines clorades i Difenisl polibromats. 

Destí final d’aquests residus 

Els contaminants estan als sediments i degut a la seva insolubilitat difícilment passen a l’aigua, però 
no es poden mantenir indefinidament milers de tones al mig d’un riu que va seguint el seu curs i pot 
tenir algun hipotètic vessament d’ àcids o una forta riuada  que si podrien  dissoldre i enviar els tòxics 
fins al Delta de l’Ebre.    

S’estudien diverses possibilitats per eliminar els tòxics del riu, com poden ser: 

 Desviar el curs del riu, impermeabilitzant el fons, protegint les parets i evitar que l’aigua arrossegui 
els lixiviats. 

 Crear un mur de contenció entre el riu Ebre i els residus. 

 Treurel’s i dipositar-los en un abocador de seguretat. Encara que en aquestes dates no s’ha pres 
cap decisió aquesta sembla la proposta més viable, però prèviament s’ha d’estudiar la composició 
mineralògica del sediments.   

En ambdós caos no s’escapa l’important cost econòmic que això ha de suposar. 

 
Fig. 2.- Nivells de mercuri detectats a l’Ebre en comparació amb altres rius catalans. 
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CONSTRUCCIÓ DE MODELS TRIDIMENSIONALS 
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Resum: Dins la Biologia del Batxillerat i, més concretament, per a 
l’ensenyament-aprenentatge del bloc de Química de la vida, resulta de gran 
utilitat disposar de models moleculars o del software corresponent per tal de 
representar els principals grups de biomolècules. Incloent-hi també algunes 
macromolècules (polisacàrids, pèptids i proteïnes) de gran importància biològica, 
amb l’objectiu de visualitzar-ne senzillament i aproximada la seva estructura 
tridimensional concreta. I així, superar àmpliament les representacions massa 
esquemàtiques o poc clares, que sovint presenten els llibres d’aquesta etapa. 

 

Paraules clau: Models moleculars tridimensionals, midó, glicogen, cel·lulosa, 
oxitocina, insulina, mioglobina, α-queratina, tripsina, hemoglobina, 
immunoglobulines. 

 

1. PROPÒSIT del TREBALL 

Per tal d’aconseguir “identificar i interpretar les principals estructures de les biomolècules...” (objectiu 
terminal de la biologia del batxillerat n. 8), sempre han esdevingut d’una gran utilitat els models 
moleculars de boles i varetes, o bé els models compactes. Els darrers anys, a més, amb la creixent 
utilització a secundària de software educatiu, disposem alhora d’alguns programes de construcció i 
visualització de molècules amb grans possibilitats didàctiques8. 

En ambdós casos podem construir perfectament els monosacàrids-disacàrids, pràcticament tots els 
grups de lípids, els aminoàcids-oligopèptids, els nucleòtids-dinucleòtids, i algun fragment no gaire gran 
de polinucleòtid. Vet aquí alguns exemples: 

Taula1.      MODELS de PLÀSTIC                         MODELS amb CHEMSKETCH 

   

                                                           
8 Per la seva accessibilitat, destaquem aquí el ChemSketch, que permet construir i visualitzar    molècules i es pot 
obtenir en una versió freeware a la web www.acdlabs.com/download/chemsk.html, 
i el Rasmol únicament per visualitzar-ne (“Rasmol en español”: www.es/~gebqmed/esrasmol.html). 
 

Glucosa 
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Sacarosa 

Colesterol 

Dipèptid 
glicina-    -
triptòfan 

Cisteïna 
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En canvi, i tal i com mostra el darrer model de la taula, trobem, moltes més dificultats quan intentem 
representar macromolècules com els polisacàrids, els polipèptids i les proteïnes (a més dels 
polinucleòtids il·lustrats). Tanmateix molècules essencials, també pel que ateny a la seva estructura, a 
l’hora de comprendre l’organització i el metabolisme de cèl.lules i d’organismes. La representació de 
l’oxitocina bovina, un pèptid de només 9 aminoàcids, ens aporta un nou exemple d’aquestes 
limitacions: 

En el cas de pèptids i proteïnes, hom pot trobar 
models en webs magnífiques (com ara el Protein 
Data Bank, www.rcsb.org/pdb/). De manera més 

general, podem visualitzar 
qualsevol arxiu pdb amb el 
programari Rasmol, ja 
esmentat. Això no obstant, 
aquests models suposen un 
elevat grau d’abstracció i la 
seva comprensió no està a 

 

  

   ATP 

Fragment  
  d’ADN 

Aquest últim model,
però,  ja evidencia els
límits d’aquesta eina:
només 4 parells de
nucleòtids, i els
hidrògens de la cadena
dreta?, i els ponts
d’hidrogen entre
ambdues cadenes?, ...   

Model de 
cintes del 
PDB per a 
la insulina 
i la tripsina 
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l’abast de molts dels alumnes de 1r. de batxillerat (molt mancats encara de conceptes bàsics de 
Química). En aquest context, vaig suggerir a diverses alumnes del nostre centre la idea de construir 
amb el màxim rigor -al seu abast- els models tridimensionals d’alguns polisacàrids, i d’alguns pèptids i 
proteïnes. I aquest va ser, doncs, l’objectiu dels treballs de recerca de l’Erola Madrigal, l’Anna Costa, 
la Blanca Hernández i la Neus Martínez; recerca que alhora és la base d’aquesta comunicació. 
Actualment, i seguint en la mateixa línia de treball, estem confeccionant també els models de la 
tripsina i de l’hemoglobina.  

2. METODOLOGIA 

A. Per començar, vam seleccionar les biomolècules a modelitzar: 

• 3 polisacàrids: dos de reserva, el midó (en vegetals) i el glicogen (en animals), i un d’estructural, la 
cel·lulosa -molècula orgànica més abundant de la biosfera; 

• un oligopèptid de 9 aminoàcids, com l’oxitocina, que ens fa venir al món; 

• un polipèptid, la insulina (51 AA), hormona pancreàtica formada per 2 cadenes peptídiques que es 
mantenen unides mitjançant 3 ponts disulfurs; 

• i 4 proteïnes: 

a/ la mioglobina (153 AA), una heteroproteïna globular amb diversos fragments d’α-hèlix, grup hemo i 
funció transportadora, que envermelleix els bistecs a la carnisseria; 

b/ una α-queratina, holoproteïna filamentosa que dóna consistència a les nostres ungles i cabells; 

c/ la tripsina (223 AA), rica en trams amb conformació β, un dels enzims del suc pancreàtic, 
fonamental per a la digestió dels aliments proteics; 

d/ l’hemoglobina (574 AA), amb la seva estructura quaternària constituïda per 4 subunitats i que 
tenyeix de vermell escandalós la nostra sang. 

B. Totes aquestes molècules són polímers: els 
polisacàrids de diferents isòmers de la glucosa, i els 
pèptids i les proteïnes ho són dels diferents aminoàcids 
presents a les cèl·lules vives. Els seus pesos moleculars 
oscil·len entre les 75 uma de la glicina i les 204 del 
triptòfan. Vam decidir representar aquests 21 monòmers 
per boletes de bijuteria de diferents mides i colors, i els 
diversos enllaços que poden formar (O-glicosídic, 
peptídic, pont disulfur...) per filferros de 0’8 mm ∅.  

C. Classificació d’aquests monòmers per mides 
moleculars en 5 grups. Per fer-ho, tinguérem en compte 
el pes molecular, el volum de Van der Waals (Å3) i, molt 

especialment, les mides relatives 
dels models moleculars construïts 
pels alumnes per a aquestes 
molècules (veure taula 1 i figura 
annexa) i les mides de les boletes 
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disponibles als comerços especialitzats.  

Aquestes són, finalment, les 5 categories establertes: 

Pel que fa 
als colors, 
no els 
donàrem 
cap 
significació 
concreta, 
amb 
l’excepció 
del groc 
assignat a 
les 
cisteïnes i 
els ponts disulfur, i el vermell del retall de cartolina amb que representàrem el grup hemo. 

D. Recopilació de tota la informació necessària -conceptual i gràfica- per tal de construir cadascun dels 
models. En el cas dels polisacàrids, utilitzarem diversos manuals de bioquímica estructural (no deixa 
de sorprendre la disparitat entre algunes dades concretes). Pels pèptids i proteïnes, ens resultà 
imprescindible el Protein Data Bank. Segueix com a exemple la seqüència d’aminoàcids de la insulina 
porcina: 

Les lletres minúscules aporten informació estructural sobre cada part de la cadena peptídica, d’acord 
amb la llegenda següent: 

 

h= α-hèlix normal (3’6 AA per volta) 

g= hèlix més tancada (3 AA per volta) 

i= hèlix més oberta (5 AA per volta) 

b= full plegat β “sense veins” (sense altres trossos de cadena propers i enllaçats) 

e= full plegat β format per diversos trossos de cadena enllaçats i estabilitzats entre ells 

t= fragments de cadena sense cap estructura concreta 

s= colzes o plecs de la cadena 

 

MIDA dels 
MONÒMERS BIOMOLÈCULES 

molt petita gly (G), ala (A), cys (C) 

petita ser (S), pro (P), val (V), glu (E), ile (I), thr (T); glucosa 

mitjana phe (F), leu (L), met (M), gln (Q), his (H), asn (N), asp (D) 

gran lys (K), tyr (Y), trp (W) 

molt gran arg (R) 

Cadena A: 

1 G I V E Q C C T S I      C S L Y Q L E N Y C      N 

       h h h  h    t    t  t  t              h h  h  h h  t   t 

Cadena B: 

22 F V N Q H L C G S H      L V E A L Y L V C G      E R G F F Y T P K A 

             s             t  h  h           h h  h  h h  h h  h  h  g      g  g                s 
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Fou necessari, també, aplicar l’escala derivada de la selecció de les boletes (aprox. d’ Å a mm, és a 
dir, d’uns 10 milions d’augments) també a les distàncies d’enllaç o als diàmetres de les α-hèlix, o de 
les hèlix “g” o “i”, o de les hèlix dels polisacàrids de reserva (6 glucoses per volta). 

E. Construcció dels models tridimensionals amb cola de cianocrilat. Les cadenes lineals de cel.lulosa 
(polímers de β-D-glucopiranosa unides per mitjà d’enllaços β (1→ 4) foren les més fàcils de construir. 
Amb un grau mitjà de dificultat, continuarem amb el midó i el glicogen, fets de cadenes helicoidals més 
o menys ramificades, amb 6 α-D-glucopiranoses per volta. I ja de màxima complexitat resultaren les 
proteïnes per la seva configuració espacial gens previsible, però tan important per a la seva funció 
biològica. En aquest cas, trobàrem una ajuda molt valuosa en el senzill visualitzador 3D que incorpora 
la web del Protein Data Bank: el QuickPDB, que mostrem a la figura, treballant amb la configuració de 
la mioglobina del catxalot: 

 
3. RESULTATS OBTINGUTS 

Tot aquest procés ha culminat amb el models recollits a la taula següent: 

P  O  L  I  S  A  C  À  R  I  D  S 

M  i  d  ó G  l  i  c  o  g  e  n C  e  l · l  u  l  o  s  a 
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P   È   P   T   I   D   S 

O  x  i  t  o  c  i  n  a I  n  s  u  l  i  n  a 

 
 

P   R   O   T   E   Ï   N   E   S 

M  i  o  g  l  o  b  i  n  a α  -  Q  u  e  r  a  t  i  n  a 

 

Estan construïts a una escala aproximada de 18 milions d’augments. Els pèptids i la mioglobina 
corresponen a l’estructura molecular completa. Mentre que els polisacàrids i l’α-queratina mostren un 
fragment prou significatiu de les grans macromolècules que constitueixen. 

4. CONCLUSIONS 

Certament el que preteníem en començar aquest treball, al menys conceptualment, era molt poquet: 
poder visualitzar d’una manera prou evident l’estructura d’algunes macromolècules que habitualment 
en els estudis de batxillerat poden resultar de difícil comprensió per als nostres alumnes. I ara, ja a la 
part final d’aquest projecte, ens en sentim molt satisfets. 

Els models construïts resten al laboratori de biologia del nostre centre (han estat amablement cedits 
per les seves autores: l’Erola, l’Anna, la Blanca i la Neus), i les successives promocions dels nostres 
estudiants científics veuen entre les seves mans quina “cara” fan els homopolisacàrids més 
importants. O bé l’aspecte dels pèptids i de les proteïnes, i la seva configuració espacial. Els 
“misteriosos” nivells d’organització estructural de les proteïnes ara resulten evidents, fins i tot per a 
alumnes com els que actualment arriben a les nostres aules de batxillerat, molt poc equipats amb 
conceptes de química elemental. 
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• Pèpti
ds 

 
 
 
 
• Prote

ïnes 

Oligopèptids →  OXITOCINA 
 

Polipèptids →  INSULINA

Holoproteïnes 
 
 
 
Heteroproteïnes 
 
 

Filamentoses →  α-QUERATINA 
 

Globulars →  TRIPSINA

Cromoproteïnes →  MIOGLOBINA, HEMOGLOBINA 
 
Glicoproteïnes →  IMMUNOGLOBULINES 
 
Alt

La seqüència d’aminoàcids (estructura primària) de l’oxitocina, les α-hèlix de la insulina o els fulls 
plegats β de la tripsina (estructures secundàries), l’estructura terciària globular de la mioglobina o 
filamentosa de l’α-queratina, i l’estructura quaternària de l’hemoglobina amb les seves 4 subunitats. 
Aquesta col·lecció de models quedarà completa amb la futura construcció del model d’una 
immunoglobulina, un anticòs de funció defensiva, químicament una glicoproteïna. 

Així, també podem oferir una primera aproximació a la classificació d’aquestes molècules: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O bé, a les seves múltiples funcions biològiques, 5 de les quals tenim representades: 

estructural (α-queratines), transportadora (mioglobina, hemoglobina), enzimàtica (tripsina), hormonal 
(oxitocina, insulina) i defensiva (immunoglobulines). 
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LA CORDILIOSI. EL JOC DE LA INVESTIGACIÓ. 
 

Gómez Sanvicens, Laura, igomez25@pie.xtec.es 
López Arenas, Josep 1,3 jlopez39@pie.xtec.es 

Escola Regina Carmeli (Horta) c/ Eduard Toda, 37. 08031 Barcelona 

 
Resum: Dintre de la tendència en l’ensenyament que pretén mostrar com les 
diferents disciplines científiques es relacionen entre elles i amb la societat, 
influint-se mútuament (CTS); es va realitzar una experiència en la que els 
alumnes havien de treballar com a investigadors per tal de localitzar la font i la 
causa d’una malaltia fictícia produïda a l’escola. Al llarg de 3 setmanes van anar 
apareixent alumnes amb una simptomatologia concreta que permetia reconèixer 
els afectats i realitzar una investigació de tipus epidemiològic. 

 

Paraules clau: Ciència, CTS, epidemiologia, Cordiliosi, infecció 

 

JUSTIFICACIÓ 

Tradicionalment, la visió que han tingut els alumnes de la ciència és la d’un seguit de coneixements 
escrits en llibres, descoberts en pràctiques de laboratori, explicats pel professorat, ... que queden 
allunyats del món quotidià. 

Una tendència actual en l’ensenyament de les ciències naturals, és la de mostrar com les diferents 
disciplines científiques es relacionen entre elles i amb la societat, influint-se mútuament (CTS). 

L’experiència que s’explica a continuació entraria dins d’aquesta última tendència, donat que compleix 
gran part dels punts propis del moviment CTS: la inclusió de la dimensió social a l’educació científica, 
la importància per a la vida social de les persones per tal de resoldre problemes i prendre decisions 
responsables, la familiarització amb els processos d’accés i utilització de la informació, el paper 
humanístic i cultural de la ciència, i el paper del pensament crític, entre d’altres. Es tracta doncs 
d’oferir una via alternativa i complementaria a la feina que es realitza tradicionalment a l’aula. 

La idea inicial va sorgir a rel de l’assistència al VI Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències 
Naturals realitzat a Balaguer l’any 2002.  

OBJECTIUS 

Mostrar com la ciència, en aquest cas la medicina, intervé en la societat.  

Acostar els alumnes als fonaments de la investigació epidemiològica, mitjançant un joc. 

Fer que els alumnes prenguin consciència de les dificultats i entrebancs que apareixen durant la 
realització d’una investigació científica. 

Aconseguir que els alumnes s’adonin de les qualitats que calen per poder dedicar-se a la investigació 
científica ( paciència, perseverança, imaginació, ...). 

METODOLOGIA 

Per tal de poder iniciar sense entrebancs l’experiència, donat que implicava la participació de diverses 
etapes educatives, es va sol·licitar l’autorització i col·laboració de la direcció de l’escola per realitzar 
l’experiència i mantenir en secret el resultat de la investigació, fins al moment de fer-ho públic. 
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Abans de començar l’experiència amb els alumnes calia triar l’agent per escampar la infecció. Per 
raons obvies no podien ser cap dels professors organitzadors, que els alumnes sabien que estaven 
implicats en el joc. Havia de ser algú que tractés amb tots els alumnes de Primària i que mantingués 
un bon tracte amb els alumnes de Secundària, ja que es tractava que la infecció s’escampés per tota 
l’escola (si calia fins i tot entre els alumnes de Secundària). Aquestes característiques van portar a triar 
com agent el professor d’Educació Física de Primària, ja que la seva dinàmica de treball, junt amb el 
seu tarannà afable li permetia un contacte directe amb els alumnes sense aixecar sospites.  

Es va acordar que la forma d’infecció seria tocant l’orella de l’alumne, donat que, tot i no ser una acció 
habitual, pels alumnes no suposaria res estrany. 

Dies abans d’iniciar la infecció es va comunicar als pares, per escrit, la intenció de realitzar una 
activitat a l’escola on se’ls demanava la seva col·laboració (sense oferir-ne més detalls), ja que calia 
assegurar la presència del símptoma durant tot el temps que durés el joc sense desvetllar el secret.  

Un matí es va iniciar la infecció entre els nens d’Educació Primària de l’escola. 

L’agent infectava als alumnes no només durant les seves classes, si no que ho feia sempre que en 
tenia l’ocasió, sense despertar sospites. En el transcurs del dia, informava als professors 
organitzadors de les persones que havien estat infectades, i aquests, al matí següent els hi posaven 
un distintiu que indicava la presència dels símptomes de la malaltia. 

Passats uns dies des de l’inici de la infecció, a primera hora del matí, els professors de ciències de 
primer i segon cicle d’ESO (organitzadors del joc) van passar per les diferents aules explicant als 
alumnes, i la resta de professorat, la següent història: 

“Hem rebut una trucada del departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya segons la qual hi 
ha una estranya malaltia que afecta alguns centres d’ensenyament i de la qual encara no coneixem els 
símptomes, però creiem que poden ser picors, molèsties estomacals,.... Sabem que no és greu però 
quan tinguem més informació ja us avisarem”. 

Davant d’aquesta noticia van sorgir comentaris de tot tipus, des de alumnes que estaven convençut de 
tenir la malaltia degut a que notaven mal de panxa, picors i altres símptomes, fins a professors 
preocupats per l’extensió de la malaltia. 

Durant el mateix matí, i abans que marxessin a casa i podessin informar a la família (provocant una 
alarma innecessària), es va explicar als alumnes i professors que ja es coneixien els símptomes 
d’aquesta nova i desconeguda malaltia que afectava a nois i noies en edat escolar. El nom era 
cordiliosi i l’únic símptoma reconegut era l’aparició, al canell, d’una mena de polsera de cordills trenats 
de diferents colors(d’aquí el nom). En aquells moment es va començar a fer evident que es tractava 
d’un joc. 

 
Símptoma de la malaltia 
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Es va explicar als alumnes que havien aparegut una sèrie de companys de primària amb el símptoma 
indicat. Com a qualsevol investigació epidemiològica real, ells només tenien com a informació de la 
malaltia allò que podien preguntar als afectats. Se’ls va proposar que a partir del seu raonament i a 
través del mètode científic intentessin esbrinar quin era l’agent i la via de transmissió de la malaltia.  

A partir d’aquell dia es va anar informant de manera periòdica, a través del plafó informatiu de cada 
cicle, de l’evolució de la malaltia (nombre d’afectats cada dia i curs), per tal que els investigadors 
tinguessin més fàcil la localització dels malalts i la recollida d’informació. 

El joc es va anar desenvolupant amb molt d’interès per gran part dels alumnes al llarg de la primera 
setmana, fins i tot es van formar grups de treball de forma espontània. Però, degut a la impossibilitat 
de tenir accés a la majoria d’infectats abans que oblidessin que havien fet el dia de la infecció, va 
començar a disminuir la participació. Per recuperar-la, durant la segona setmana es va iniciar la 
infecció d’alumnes de secundària i professors (fet que ja es tenia previst en cas de necessitat). 

A mitjans de la segona setmana alguns grups d’investigadors van descobrir l’agent causant de la 
infecció, però encara desconeixien la via de transmissió. Passades 3 setmanes un grup d’alumnes de 
primer d’ESO van ser els primers a descobrir l’acció que provocava la malaltia. En aquell moment es 
va donar per finalitzada la infecció, donat que s’havia aconseguit l’objectiu proposat als alumnes. 

Per acabar es va comunicar a tothom la resolució del joc, qui era l’agent, quina la via de transmissió, i 
qui ho havia esbrinat. 

Paral·lelament a la realització del joc i desprès de la seva finalització es van treballar a l’aula diferents 
temes relacionats amb les malalties infeccioses i la seva investigació. 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

En un primer moment la majoria d’alumnes es van sentir interessats, per la forma en que es va 
introduir i pel repte que suposava el joc, i molts van començar les primeres indagacions (incloent-hi 
alumnes que habitualment no mostraven interès per les ciències). 

A finals de la primera setmana el nombre de participants s’havia reduït, però, els alumnes que 
continuaven ho feien a consciència, i van començar a fer grups espontanis que treballaven de forma 
cooperativa. La participació va tornar a incrementar-se quan van aparèixer alumnes de secundària i 
professors infectats. 

Els diferents grups compartien informació i col·laboraven entre ells, donat que van veure que en treien 
més profit així que no competint. 

Prèviament a l’inici del joc només la direcció del centre, l’agent, i els dos professors organitzadors, 
coneixien la intenció de fer el joc. Posteriorment, només coneixien el desenvolupament i la finalitat del 
joc els tres professors implicats, d’aquesta manera el risc de “fuites d’informació” es minimitzava. Com 
a efecte secundari, tot i que el joc anava destinat als alumnes de secundària, es va produir la 
participació espontània d’alguns membres del claustre, així com de diversos pares i mares d’alumnes. 

Tot i que en principi no es va influir en les persones que l’agent triava, a inicis de la segona setmana 
es va haver de fer una intervenció (ja prevista amb anterioritat), demanant a l’agent que comencés la 
infecció entre els alumnes de secundària i professors, donat que es va detectar una disminució en 
l’interès dels grups més avançats en la investigació (alguns dels alumnes infectats eren membres 
d’aquest grups). 

Cal tenir en compte la impossibilitat de reproduir el joc de la mateixa manera durant un període llarg de 
temps, ja que la participació deixa de tenir interès si ja es coneix el funcionament i per tant, caldria un 
mínim de quatre anys per poder tornar-lo a iniciar amb èxit. 

CONCLUSIONS 

Amb aquest joc es va aconseguir despertar l’interès a un gran nombre d’alumnes que van gaudir fent 
una feina científica amb l’únic premi de satisfer la pròpia curiositat. 
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La participació en el joc va provocar la utilització inconscient del mètode científic, així com el treball 
cooperatiu de forma espontània. 

Els participants van poder viure la ciència com un coneixement més enllà dels llibres, descobrint per 
ells mateixos les accions i les dificultats que tenen lloc en una investigació real. 

Dos anys després vam demanar a una de les alumnes que havia intervingut en l’activitat que ens 
donés la seva opinió, el resultat es el següent escrit: 

El conegut fenomen “Cordiliosi”, va començar farà uns tres anys. Un matí normal, quan fèiem una 
classe corrent va aparèixer la nostra professora de naturals, Laura, i ens va explicar que havia 
aparegut una nova i molt greu malaltia, els metges l’estaven investigant i altres professors buscant 
informació. A mig matí, va tornar a entrar i ens va dir  que es tractava d’un focus que havia començat a 
infectar a nens de l’escola. Aquell que queia malalt apareixia amb un braçalet, una mena de trena de 
tres fils de colors (d’aquí el nom de cordiliosi) al canell. Al principi deien que la ESO estava 
“immunoprotegida”, només la Primària podia emmalaltir. Reaccions davant d’això va haver-hi de tot 
tipus, des de bromes a cares realment espantades, però a tota la classe ens va arribar la vena de 
curiositat. Uns més, altres menys, vam començar a especular de què es tractaria, ja que al final del dia 
els profes de naturals van confessar la trama. Era una mena de joc, on nosaltres havíem d’investigar i 
descobrir el focus de la malaltia i la via de contagi. Es tractava d’una proposició voluntària a iniciar una 
investigació científica. 

Cada dia col·locaven unes llistes on s’escrivien els noms de les persones contagiades i el curs. 

Al principi va ser molt difícil entendre-ho, perquè tots podien contagiar-se, nens com nenes, grans com 
petits... No hi havia cap mena de relació aparent, res coincidia. Van començar apuntant varies dades 
dels “malalts”: nom, edat, curs, nom de la mare... però resultava impossible establir una relació, ja que 
els mateixos nens no recordaven el que havien fet dies anteriors!. Llavors, una tarda, després de mirar 
les llistes i veure que els contagiats només pertanyien a dos cursos vam arribar a una conclusió. Els 
dos cursos havien estat d’excursió el dia anterior fora de l’escola. Aleshores, nosaltres quatre, vam 
eliminar la idea que el focus fos un lloc de l’escola, es tractava de quelcom mòbil. Vam deduir que 
l’únic que podia contagiar a qualsevol alumne de qualsevol curs era un professor amb classes a tota la 
primària. Els professors que donaven classe a tots els cursos i que a més, havien anat d’excursió eren 
en Manel, el professor d’Educació física, i la Irene, professora de música. Així també solucionàvem el 
dubte de perquè a l’ESO no hi havia malalts. Seguint aquesta hipòtesi, ens vam centrar en les 
següents víctimes i vam veure que totes havien fet classe d’Educació física o havien vist a en Manel. 
Després de pensar uns dies en quina era la via de contacte i estar bastant segures de qui era per 
contacte, vam anar a preguntar-li al Manel. Òbviament ens va negar que fos cap focus i ell no sabia 
res, però va bromejar i ens va tocar el cap o la cara. Curiosament aquella mateixa tarda la meva 
companya estava infectada, i totes recordàvem que en Manel li havia tocat la orella. Molt contentes i 
amb preses, vam plantejar la hipòtesi als professors de naturals, definint el focus com el professor 
Manel i la via de contagi mitjançant el toc a l’orella. I finalment la teoria va ser certa!!!. 

Van ser un parell de setmanes molt intenses, tota l’escola estava en espera, ningú sabia gairebé res, i 
descobrir-lo va ser molt divertit. Què vam treure d’aquella experiència? Doncs jo crec que varies 
coses. Va ser una demostració pràctica de la dificultat en investigar quelcom i de tot el procés a seguir. 
Directament, ningú no ens va dir que havíem de fer , igual que en una investigació qualsevol, partíem 
de zero; però poc a poc vam marcar uns passos. Vam necessitar organitzar-nos al principi en recollir 
les dades dels nens, que després no van servir per res, i vam haver de pensar i relacionar situacions i 
factors. L’anàlisi i les deduccions que vam fer al pensar en el professor Manel ens van ensenyar a 
madurar unes idees inicials, seguidament vam investigar sobre una hipòtesi epidèmica possible, que 
amb una mica de sort va resultar certa. De tot allò, vaig aprendre a dur a terme i a formar-me una idea 
general del que coneixem com a mètode científic; des de les parts que comporta, el treball que 
suposa, la constància que requereix, al raonament que cal arribar, el vocabulari a utilitzar i fins i tot, al 
punt en que has d’arribar a contactar, o dit d’una altra manera, a investigar amb el mateix focus un cop 
l’has descobert per trobar la solució. Va ser una cursa divertida i interessant, de la que no esperàvem 
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res, simplement un repte que ens van proposar; i ara, un temps després, m’adono del que vam 
aprendre i, el més important, del que vam gaudir. 
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LA CINEMÀTICA A ESCENA 
 

Lorena Payà (lpaya@iesebre.com) 
Eva Cunyat (ecunyat@iesebre.com) 

 

Resum: En aquesta comunicació, es presenta una possible seqüència 
d’activitats per a introduir els conceptes cinemàtics en el primer cicle de 
l’educació secundària obligatòria amb una metodologia en la que s’implique més 
l’alumnat en la construcció del seu coneixement. Es proposa que l’alumnat 
relacione els seus propis moviments amb els nous conceptes introduïts de tal 
manera que es redueixi el grau d’abstracció d’aquestos conceptes i es facilite el 
seu aprenentatge significatiu. 

 

Paraules Clau: Física 2n ESO, cinemàtica, gràfiques posició-temps, 
aprenentatge significatiu. 

 

INTRODUCCIÓ 

Pot semblar-nos que és impossible realitzar pràctiques sense tindre un laboratori suficientment dotat 
de mitjans. En canvi, es poden aprofitar moltes situacions per introduir experimentalment els 
conceptes científics, principalment en els nivells més elementals de l’ensenyament secundari 
obligatori. A continuació, veiem com podem facilitar la comprensió del moviment i del seu llenguatge 
gràfic i matemàtic utilitzant el pati o camp d’esports com a laboratori. 

En el estudi de la cinemàtica hem comprovat que l’alumnat es perd en el tractament matemàtic amb 
molta facilitat, de tal manera que poden arribar a no relacionar-lo amb les característiques del propi 
moviment, sobretot quan donem prioritat a aspectes com el desenvolupament d’algoritmes i al seu pur 
operativisme algebraic i gràfic, sense adonar-nos que aquest procés és abstracte i molt complex per a 
l’alumnat de 12 i 13 anys i no facilita la introducció significativa de conceptes. 

Les mateixes magnituds utilitzades per descriure el moviment dels cossos s’introdueixen sense donar 
temps a la reflexió, a l’abstracció i la construcció del coneixement, a la cerca de coherència, etc. 
Aquesta situació l’observem en la utilització de conceptes com posició, desplaçament, distància 
recorreguda i trajectòria, conceptes que molts alumnes i, fins i tot alguns professors, no diferencien 
amb claretat el seu significat. 

Les situacions que plantegem experimentalment a les nostres classes tenen molts aspectes positius. A 
més de materialitzar el motiu d’estudi, ens permeten potenciar el treball científic, objectiu fonamental 
de la Física i Química i provocar una activitat forçosament creativa en l’alumnat que els facilita 
aproximar-se a l’autèntica recerca científica. D’aquesta manera es generen actituds molt més positives 
que aquelles que sorgeixen quan és el professorat qui introdueix els nous coneixements teòrics.  

Hem tractat de trobar una activitat motivadora que no implique un aparell matemàtic inassolible per al 
nivell dels estudiants i que reculla aspectes fonamentals de la metodologia científica com la recollida 
d’informació, la pressa de decisions, el treball en grup, el reconeixement del problema, la identificació 
dels factors que influeixen en el problema, l’emissió d’hipòtesis, el disseny d’estratègies, l’anàlisi de 
resultats, l’obtenció de conclusions, etc. 

La següent proposta pràctica ha estat desenvolupada en els últims anys per les autores d’aquesta 
comunicació en l’IES de l’Ebre (Tortosa). Per tal d’introduir experimentalment l’estudi del moviment, 
presentem una seqüència d’activitats destinades a l’alumnat de 2n de ESO que mostra com introduir 
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nous conceptes dintre d’aquesta concepció en la que l’estudiant és l’autèntic protagonista en la 
construcció del coneixement. 

PROPOSTA DE TREBALL 

Anem a estudiar el moviment que podem realitzar en el pati. Per començar, clarificarem alguns 
conceptes que permetran abordar científicament l’estudi d’aquest problema. Com en tot tractament 
científic, hem de saber descriure les característiques del moviment utilitzant el llenguatge matemàtic i 
les seves representacions gràfiques. D’aquesta manera, utilitzant els paràmetres adequats, sempre 
podrem reproduir el problema objecte d’estudi. 

A.1. Sabries diferenciar quan un cos es troba en moviment i quan està en repòs? 

Comentaris A.1.: En aquesta activitat és pretén que el/la alumne/a verbalitze les seves idees sobre el 
que considera que és moviment o no. És important que s’adone de la importància d’escollir un sistema 
de referència, ja què un mateix cos pot considerar-se al mateix temps en moviment o en repòs 
depenent de quin sistema de referència es faça servir (es pot utilitzar l’exemple d’un passatger en un 
vagó de tren en marxa, segons si ens referim a l’andana o al vagó es considerarà que està en 
moviment o no). 

 
A.2. Per descriure un moviment també necessitem indicar per on es mou, com ho faries? 

Comentaris A.2.: Aquest activitat vol introduir el concepte de trajectòria. Seria també interessant fer la 
observació que les trajectòries són també relatives, al igual que el moviment. Amb aquest objectiu, si 
hi hagués suficient temps i el grup tingués interès, es podria proposar que dibuixessin la trajectòria 
d’una pilota que deixa caure en un vagó des del punt de vista d’un passatger o d’una persona que es 
trobi en l’andana. Es pot escollir com a trajectòria el perímetre de qualsevol dels camps d’esports 
marcats en el terra del pati, (seria important que les seves dimensions foren conegudes). Aquesta 
trajectòria no rectilínia ens permetrà incidir l’alumnat en la diferència entre la trajectòria i la forma de la 
gràfica posició-temps. 

A.3. Quins paràmetres necessitem per descriure el moviment d’una persona que es desplaça pel pati? 
Fica un exemple en concret. 

Comentaris A.3.: Es pretén generar la necessitat d’introduir conceptes que permeten diferenciar 
moviments. Pels alumnes d’aquesta edat, és vertaderament difícil verbalitzar les seves idees. Moltes 
vegades els és més fàcil visualitzar-los que expressar aquestes idees amb paraules. El nostre paper 
serà el de dirigir la posada en comú per tal què es donen compte què per caracteritzar un moviment 
hem d’assenyalar si es mouen ràpidament o lentament, per on es desplacen ..., és a dir, quines 
característiques o referències són necessàries per descriure un moviment. 
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A.4. Quines referències es necessiten per indicar on i en quin instant es troba el cos? Què entenem 
per sistema de referència? 

Comentaris A.4.: Tal i com s’ha comentat en la activitat 1, el moviment és descriu respecte un escenari 
de referència, però no sols això, interessa que l’alumnat s’adone que per donar valors a les seves 
posicions i als instants en què passen per elles, és necessari introduir en un sistema de referència 
espacial una posició 0 i en un sistema de referència temporal un instant 0, a l’igual que s’ha de definir 
un conveni de signes, és a dir, quin és el sentit positiu del moviment. 

 
A.5. Per estudiar el nostre moviment en el camp de bàsquet, ens interessa conèixer les posicions que 
ocupem en diferents instants d’aquest moviment. Com podríem determinar-les experimentalment? 

Comentaris A.5.: En aquesta activitat pretenem concretar una mica més com anotarem les posicions 
dels corredors i els instants en què passen per elles. Una proposta dels alumnes seria captar el 
moviment amb una camera de vídeo, es pot comentar que seria un bon mètode per treballar el 
moviment. No obstant, trobem que en aquests nivells interessa que els/les alumnes es familiaritzen en 
una recollida de dades més manual que els facilitarà vivenciar millor el seu moviment i la seva 
representació gràfica. La utilització de les noves tecnologies en la captació i tractament d’imatges seria 
molt interessant però una vegada assolits tots aquests conceptes en nivells superiors (per exemple 4t 
d’ESO). La recollida dels parells de dades posició-temps es pot fer col·locant a diferents alumnes en 
diferents punts del perímetre del camp amb cronòmetres. Es consideraria posició 0 el punt de sortida, i 
les diferents posicions les donarem per la distància a l’origen de coordenades. L’instant 0 el 
consideraríem quan comence el moviment, moment en què tots els cronòmetres haurien d’engegar-se. 
Quan el/la corredor/a passa per cada punt s’hauria d’aturar el cronòmetre situat en aquesta posició. 

A.6. Per comparar diferents moviments convindria que reviséssim les representacions gràfiques que 
hem treballat en matemàtiques. Imaginem les següents situacions i descriguem-les sobre gràfiques 
posició-temps. 

a) Una persona que s’allunya caminant a un ritme de 2 passos per segon. 

b) En el cas que s’aprope a 4 passos per segon. 

c) Una persona aturada a 5 passos del punt de referència. 

Comentaris A.6.: Abans que els alumnes representen per ells mateixos moviments reals, convé 
treballar qualitativament amb tota la classe alguns exemples concrets amb la intenció que tots els 
alumnes estiguen capacitats per a entendre la relació que existeix entre les gràfiques i els diferents 
tipus de moviments. L’objectiu més important d’aquesta activitat serà relacionar el tipus de pendent 
positiva, negativa o nul·la amb el moviment en un sentit, en sentit contrari o en repòs 



238 VII Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals, 2005 

A.7. Ara, anem a estudiar diferents moviments reals sobre la trajectòria proposada pel perímetre del 
camp de bàsquet. Fes un disseny de quines dades recolliries, quantes persones necessitaries, en 
quines posicions les situaries i com organitzaries aquestes dades per poder comparar els diferents 
moviments. Indiqueu també quin tipus de moviment voleu realitzar en el vostre grup, quin tram voleu 
realitzar de manera lenta, quin de manera ràpida o si voleu anar marxa enrere o realitzar alguna 
parada. Fixeu-vos que, en les dues últimes opcions cal pensar-s’hi bé on col·locar els anotadors. 

Comentaris A.7.: Hauríem d’intentar que tots els alumnes participen d’aquesta activitat escènica, per la 
qual cosa distribuirem la dificultat de cada moviment d’acord amb les capacitats de cada alumne. És 
important incidir en el paper que tenen les taules com a mètode de recollida i d’organització de dades. 

A.8. Representa gràficament els valors obtinguts del moviment realitzat per cada membre  el vostre 
grup. 

Comentaris A.8.: Aprofitarem l’activitat per a recordar com s’ha de fer una gràfica, incidint en temes 
com divisions dels eixos en parts proporcionals, anomenar les magnituds que es representen en cada 
eix, així com les seves unitats, etc. En acabar l’activitat cadascun dels grups, seria interessant fer una 
posada en comú en la que cada grup expose en un pòster o pissarra les gràfiques corresponents als 
moviments escenificats per cada corredor i comparar aquestes entre elles. 

A.9.Per a reforçar les idees anteriors, a partir de la informació de les gràfiques proporcionades pel 
professor, moure’s per damunt de la trajectòria coneguda. 

Comentaris A.9.: En aquesta activitat, volem que l’alumnat que s’ha despenjat del ritme de classe, 
tinga l’oportunitat de recuperar els coneixements o simplement consolidar-los. Tanmateix, aprofitarem 
per a introduir la relació entre la velocitat i el pendent de la recta. Donat que el nivell de coneixements 
en matemàtiques no permet el treball amb equacions algebràiques, només es treballarà de forma 
gràfica i qualitativa. En nivells superiors (4r d’ESO), es podria introduir les equacions del moviment de 
forma similar. 

 
A.10. Com podríem quantificar com de ràpid o lent que ha estat un moviment? Quan diem que un 
moviment ha estat ràpid? 

Comentaris A.10.: Com ja s’ha indicat, l’alumnat té clar la diferència entre ràpid o lent, el problema que 
tenen és a l’hora de verbalitzar aquestes idees. Per tant, caldrà que nosaltres dirigim el seu raonament 
amb preguntes com: quan hi ha una cursa, qui és el corredor més ràpid? Com identificarem el més 
ràpid, si es fa una cursa en la que tots els corredors corren durant 1 h? L’objectiu és que l’alumnat 
s’adone que el més ràpid serà el que necessite menys temps per tal de recórrer una distància 
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determinada o el que recorra una major distància en el mateix temps. En conclusió, que la velocitat és 
directament proporcional a la distància recorreguda i inversament proporcional al temps. 

A.11. Quines magnituds hem utilitzat per tal de quantificar la velocitat? Quina relació hi ha entre elles? 
Calculeu la velocitat en cadascú del trams del vostre recorregut. 

Comentaris A.11.: Pretenem fer vore que les definicions operatives com la velocitat no són més que 
expressions matemàtiques que fan referència a un concepte i, per tant, s’hauria d’incidir sobre la 
diferència entre definició operativa i llei física, ja que pels alumnes tot són fórmules. 

A.12. Sabríeu escriure una definició operativa que fes referència al concepte de lentitud? En quines 
unitats expressaríem aquesta magnitud? 

Comentaris A.12.: Aquesta activitat va dirigida a grups amb alumnes especialment motivats i amb una 
capacitat important de raonament. Permetrà que els alumnes apliquen el concepte de definició 
operativa a la lentitud. Caldria ressaltar que un mòbil és més lent quan més temps empra en recórrer 
una distància determinada i també que és més lent quan la distància recorreguda és menor per a un 
mateix interval de temps, per tant, la lentitud és directament proporcional al temps e inversament a la 
distància recorreguda. És a dir, la lentitud seria la inversa de la rapidesa o velocitat. Per tant, les seves 
unitats seran s/m. 

CONCLUSIONS 

Hem comprovat directament la satisfacció de l’alumnat quan relacionen la seva “vivència escènica” 
amb els coneixements adquirits. D’aquesta manera, es redueix el grau d’abstracció dels conceptes 
cinemàtics que introduïm, es facilita la connexió d’aquestos coneixements amb el món real i s’eleva la 
confiança dels estudiants en l’aplicabilitat dels coneixements científics estudiats. 

Per aconseguir els nostres objectius, és molt importat dedicar el temps suficient al conjunt d’activitats, 
ja que els/les alumnes de 12 i 13 anys encara no han assolit en plenitud el raonament formal, i els 
resulta molt difícil assumir els aspectes metodològics del treball científic. 

Amb aquesta orientació dels treballs pràctics, es reivindica un tipus d’aprenentatge comprensiu, 
col·lectiu i social en el que l’alumnat s’involucra en recerques reals que impliquen el seu protagonisme 
en el procés d’ensenyament/aprenentatge, fugint de l’aprenentatge repetitiu i memorístic impropi d’un 
aprenentatge veritablement significatiu. 

Aquest tipus d’activitats d’escenificació de moviments són també molt útils a l’hora d’introduir les 
equacions del moviment en 4t d’ESO. A més, són especialment gratificants quan se li diu a una 
alumna “mou-te segons l’equació e=2-t” i es capaç de reproduir el moviment sol·licitat. 
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Resum: Conscients de la manca de microscopis petrogràfics i de làmines primes 
de roques que hi ha en els centres de secundària, s’ha confeccionat aquesta 
aplicació multimèdia per tal de simular el funcionament del microscopi 
petrogràfic, on l’alumne podrà de manera virtual i mitjançant un ordinador, 
reproduir la marxa analítica del microscopi petrogràfic, i observar el que es veu a 
l’utilitzar-lo. Amb aquesta aplicació multimèdia volem que l’alumne s’apropi al 
funcionament d’una eina bàsica i clàssica com és el microscopi petrogràfic. 
Malgrat l'antiguitat de la tècnica, la informació que subministra és fonamental per 
a qualsevol estudi mineralògic o petrològic que realitzem, ja que no només 
podem identificar el mineral, sinó que també podem veure la relació existent 
entre tots els minerals que formen la roca. A més a més serveix perquè l’alumne 
pugui observar sense presses les propietats òptiques dels minerals, i els 
descrigui, ja que hi ha una fitxa que ha d’omplir i li permet concretar el que ha 
observat. Es poden assolir diferents objectius en funció de a quin nivell utilitzem 
l’aplicació multimèdia. Així doncs, podran identificar els minerals, relacionar-los 
amb els altres que formen la roca, iniciar-se en el coneixement de l’associació 
dels minerals en les diferents roques, començar a relacionar el mineral amb la 
seva estructura química, etc. Aquesta aplicació la podem utilitzar en diferents 
camps de la docència (ciències naturals, tecnologia, etc), adaptant-la en funció 
del tipus d’alumne al que dirigim l’aplicació, així per exemple en el camp de la 
tecnologia podem apropar l’alumne a la caracterització o estudi de materials. 
Volem destacar que, l'estudi de les propietats òptiques i les característiques 
morfològiques dels minerals a través del microscopi petrogràfic són molt 
important per un geòleg. El caràcter innovador d’aquesta aplicació multimèdia, 
que es presentada en forma de CD-interactiu, és que les imatges microscòpiques 
tenen moviment, i es corresponen amb les que veiem en el microscopi real són 
doncs, filmacions de vídeos a temps real. El mateix CD tè com a valor afegit la 
incorporació d’eines d’autoaprenentatge. 

 

Paraules clau: microscopi petrogràfic, mineralogia, simulació virtual, aplicació 
multimèdia 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Degut a l’elevat preu dels microscopis petrogràfics, així com a les especials circumstàncies en 
l’elaboració de les preparacions que s’utilitzen, es coneguda la manca d’aquest material en els centres 
de secundària. D’altra banda, avui disposem d’una important dotació de recursos informàtics, i per això 
s’ha creat aquesta aplicació multimedia en forma de CD per tal de simular el funcionament d’un 
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microscopi petrogràfic, incloent-hi la particularitat del gir de la platina, la lent de Bertrand i els 
polaritzadors per obtenir llum polaritzada, tots ells elements característics i essencials en els 
microscopis petrogràfics.   

Creiem que malgrat l'antiguitat de la tècnica microscòpica, la informació que subministra és bàsica en 
qualsevol estudi mineralògic o petrològic que es realitzi, ja que no només tenim la possibilitat 
d’identificar els minerals en la roca, sinó que a més a més permet establir relacions entre ells, deduir 
les associacions minerals i les textures que hi ha, el conjunt de les quals ajuda a establir les 
condicions de formació de la roca analitzada. 

Un cop justificats els objectius i l’interès d’aquest material valorarem els avantatges que pot tenir 
l’alumne quan treballi personalment amb l’aplicació. A través d’ella, l’alumne tria el mineral que vol 
estudiar, en primer lloc podrà tenir informació general del mateix (composició, estructura, camps 
d’estabilitat, macles, etc.), també podrà observar tranquil·lament les propietats òptiques del mineral a l’ 
anar col·locant cadascuna de les parts instrumentals del seu microscopi virtual. Quan l’alumne  
finalitza la fase de captació d’informació, pot passar a la d’observació individual de la preparació que 
ha triat, decidint en quines condicions treballa, i a mesura que realitza l’observació pot anar 
reflexionant sobre el que veu i descrivint-lo en una fitxa tipus que se li proposa. D’aquesta manera 
l’estudiant concreta el que ha observat. Cal tenir en compte que l’alumne podrà assolir diferents fites 
en funció del nivell en que utilitzem aquesta aplicació multimèdia. Així doncs pot identificar els 
minerals, relacionar-los amb els altres que formen la roca, etc. Quan ha finalitzat el treball individual el 
professor pot  realitzar una posta en comú i anar introduint conceptes de formació de la roca i/o la 
seva història geològica.  

 Fins ara, quan el professor no disposava d’un microscopi petrogràfic ho podia solucionar amb 
col·leccions de diapositives preparades per aquesta finalitat (Garcia-Vallès, 1991, 1997 a i b) o bé 
fotografies a color (Mackenzie y Guilford, 1996; Mackenzie, Donaldson y Guilford, 1996; Adams, 
MacKenzie y Guilford, 1997; Melgarejo, 1997; Yardley, B.W.D. et al., 1997), però la innovació que s’ha 
afegit en aquesta aplicació és el moviment, ja que l’alumne té la capacitat de seleccionar les 
condicions d’observació, tal com faria si estiguès en el microscopi real. A més a més un cop triades les 
imatges, aquestes tenen moviment, que és el mateix que veuria a l’aula amb un microscopi 
petrogràfic. 

Aquesta aplicació multimèdia forma part d’un projecte d’innovació i millora de la qualitat docent del 
grup de “Innovació Docent en Mineralogia i Òptica Mineral” del Departament de Cristal·lografia, 
Mineralogia i Dipòsits Minerals de la Universitat de Barcelona. El suport tècnic de l’aplicació ha estat 
desenvolupat per la Unitat d’Audiovisuals i la Unitat de Suport a la Docència de la Universitat de 
Barcelona. 

2. DE QUE CONSTA L’APLICACIÓ MULTIMÈDIA? 

L’aplicació multimèdia que presentem l’hem anomenat “Mineralogia Òptica”, el programa d’autor 
emprat en la seva elaboració és el Visual Basic. L’esmentada aplicació consta de 43 fitxes que 
corresponen als principals minerals formadors de roques. Cal tenir en compte que aquest . camp es 
podrà ampliar en el futur amb altres minerals i/o materials. Cadascuna d’aquestes fitxes està 
organitzada de manera sistemàtica, i així en facilitem l’aprenentatge. Cada fitxa conté el nom del 
mineral, la seva fórmula química, els paràmetres cristal·logràfics, el grup espacial, l'estructura i les 
característiques òptiques més importants, així com les possibles confusions amb d'altres minerals en 
les observacions en làmina prima.  

Tal i com ja hem dit la novetat que presenta aquesta aplicació multimèdia és la “manipulació” del 
microscopi simulant la situació real, així com la realització de 169 vídeos corresponents als minerals 
que es poden estudiar. En aquests vídeos s’observen les imatges dels minerals en un gir de 360º de la 
platina del microscopi. Aquestes imatges estàn implementades a la base de dades que conté 
l’aplicació.  

Per a la seva utilització es necessita un ordinador del tipus Pentium II, amb un sistema operatiu 
Windows 2000, Windows NT ó bé Windows XP, i una resolució de pantalla de 768 1024.  
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Una demostració d’aquest programa multimèdia amb DOI: 10.1344/202.000000056la, es pot trobar a 
les següents planes web: http://www.publicacions.ub.es/  

ó http://www.ub.edu/cmdm/novetats/CMDM15.html 

3. COM FUNCIONA L’APLICACIÓ MULTIMÈDIA? 

Una vegada instal·lada l’aplicació multimèdia per primera vegada, generem una icona d’accés directe 
en l’escriptori de la nostra pantalla. Quan la premem activem el programa, llavors ens demana com es 
diu la nostra unitat de CD, ja que el programa l’utilitza quan necessita una imatge en moviment, la qual 
es correspon amb un vídeo de la seva base de dades. D’aquesta manera el programa ocupa menys 
espai en la unitat C i agilitzem el procés. La primera pantalla ens informa dels títols de crèdit (Figura 
1). 

 
Figura 1 

 

A partir d’aquí apareix una segona pantalla on l’alumne te la possibilitat de triar el mineral que vol 
estudiar, bé a través d’un llistat alfabètic dels 43 minerals que conté la base de dades de l’aplicació 
(Figura 2), o bé a través de la classificació mineralògica de Strunz  (Figura 3). 

 
Figura 2      Figura 3 

 

Quan ja hem triat el mineral, ens trobem a la pantalla que correspon a la fitxa del mineral (Figura 4). A 
la part esquerra de la mateixa veiem la classificació, el nom, la formula química del mineral, així com el 
sistema cristal·lí al que pertany i la seva estructura cristal·lina. A la part dreta estan ordenades les 
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propietats òptiques del mineral en qüestió: color, pleocroisme, forma, relleu, inclusions, alteracions, 
color d’interferència, birefringència, extinció, macles, figura d’interferència i signe òptic. Aquesta 
informació és molt útil ja que es pot consultar en qualsevol moment de l’aplicació, i permet comparar 
els resultats obtinguts amb els de la fitxa del mineral, i d’aquesta manera s’inicia ja el procés 
d’autoavaluació.  

Al prémer sobre l’estructura cristal·lina de la pantalla anterior (Figura 4), obtenim informació més 
detallada del mineral (Figura 5), on s’inclouent el grup espacial de simetria, els paràmetres cristal·lins 
del mineral, així com les altres característiques: formes cristal·lines, diagrames de composició ternaris, 
diagrames de fase, macles, variació de l’angle d’extinció en funció de la composició, etc.  

 
Figura 4      Figura 5 

 

Prement la fletxa de la barra d’estat situada a la part dreta de la pantalla, l’alumne pot anar avançant 
pantalles o bé si prem la caseta retorna a la plana del menú inicial. En aquest cas, si l’alumne vol 
passar a l’observació del mineral amb el microscopi, ha de prémer la fletxa de la dreta i d’aquesta 
manera accedeix a la pantalla que correspon a la Figura 6, que li permet escollir el mineral en mostres 
de diferents paragènesis o tipus de roques. Per exemple: quars en roca sedimentària, quars en roca 
granítica, etc. 

 
Figura 6 

D’aquesta manera, quan ja ha triat el tipus de mostra que vol observar, prement simplement el nom 
s’activa la pantalla (Figura 7) en la que l’alumne escull les condicions de treball amb el microscopi. 
L’esmentada pantalla es divideix en tres zones: la reservada per visualitzar les imatges, la de 
l’esquema on s’han de seleccionar els elements del microscopi que s’utilitzaran i la darrera zona 
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d’autoavaluació, que en cas de que les condicions siguin correctes et deixa continuar i si són 
incorrectes s’han de rectificar per a poder continuar (Figura 8). 

 
Figura 7      Figura 8  

 

L’alumne ha d’escollir correctament els elements del microscopi per poder determinar les 
característiques i les propietats òptiques dels minerals tenint en compte les següents condicions 
d’observació: 

• Observacions amb llum ortoscòpica i polaritzador (color, pleocroisme, forma, relleu, 
inclusions, alteracions). 

• Observacions amb llum ortoscòpica més el polaritzador i l’analitzador encreuats (color 
d’interferència, birefringència, extinció i macles).  

• Observacions amb llum conoscòpica més polaritzador i analitzador encreuats, lent de 
Bertrand i amb la possibilitat de treure i/o posar el compensador (figura de interferència, signe òptic).  

Per exemple, si es vol determinar el color del mineral s’haurà de marcar en el microscopi: il·luminació 
ortoscòpica (llum paral·lela), el polaritzador, l'objectiu <40 augments i l'ocular. Si l’usuari no tria les 
opcions adequades, l’aplicació l'informa que la resposta no es correcta, la imatge no s’activa, i per tant, 
s’han de modificar les condicions triades. Quan les condicions són correctes, s’activa la imatge fixa del 
mineral  seleccionat (Figura 9), on hi han superposades les sigles internacionals dels noms dels 
minerals més interessants que l’acompanyen. Aquestes sigles poden estar en  l'opció de la imatge 
amb el polaritzador o en la de polaritzador i analitzador. Al prémer l'opció platina (P), s’activa la 
filmació i l'usuari pot veure la imatge del mineral en una rotació de 360º (Figura 10) rodejada d’un 
cercle graduat per tal de poder mesurar angles. Prement sobre la filmació aquesta s’activa o s’atura. 
Aquesta rotació de la platina és molt útil ja que ens permet determinar algunes propietats molt 
característiques dels minerals com per exemple el pleocroisme. Al costat d’aquesta imatge activa, es 
troba una fitxa que es va desplegant a mesura que es va omplint amb les característiques òptiques 
observades. Finalment, l’alumne la pot imprimir per tal de tenir-la o bé corregir-la posteriorment. 
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Figura 9      Figura 10  

Repetint tot el procés anterior obtenim una nova imatge del mateix mineral amb unes noves condicions 
de treball, en aquest cas amb llum paral·lela i polaritzadors encreuats (Figura 11). De cada imatge 
tenim dos filmacions, una amb llum paral·lela i polaritzador (Figura 10) i l’altre amb llum paral·lela i 
polaritzadors encreuats (Figura 11). Quan ha estat possible la filmació, hem obtingut una tercera 
imatge que correspon a la seva figura d’interferència (Figura 12). En aquest cas les condicions 
d’observació són amb llum convergent, polaritzadors encreuats, lent de Bertrand i objectiu de gran 
augment. 

 
Figura 11      Figura 12 

4. CONCLUSIONS  

• L’aplicació permet a l’alumne reproduir d’una manera virtual les condicions de treball amb el 
microscopi tal com ho fà en les sessions presencials de l’assignatura de Mineralogia. 

• Tal com està dissenyada l’esmentada aplicació, obliga a l’alumne a realitzar un treball 
individual de repàs per tal d’obtenir una fitxa correcta de les propietats òptiques del mineral.  

• Amb aquesta aplicació multimèdia, es facilita la tasca d’estudi, la compresió dels conceptes i 
l’aprenentatge del mètode de reconeixement de minerals en làmina prima. 

• L’alumne ha de repassar conceptes de base de les propietats òptiques i físiques dels 
minerals, per exemple l’estructura cristal·lina, que ja s’han vist a l’aula o en altres assignatures. 

• L’objectiu d’aquesta aplicació no substitueix en cap cas les classes presencials, sinó que la 
seva finalitat es complementar-les.  
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Resum: Des del Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona, plantegem un 
treball  al voltant de l’alimentació, centrat en el període romà, enllaçant 
constantment amb l’actualitat, per comparar i contextualitzar l’abans i l’ara. Així, 
partim d’uns documents escrits, un llibre per al professor i tres per als alumnes, a 
més, d’uns materials manipulatius formats per dos baguls que contenen aliments 
i rèpliques, recreacions de recipients d’emmagatzematge i de monedes,  
sistemes de conservació del menjar, un recull d’imatges i un joc de preguntes. 
Els quaderns dels alumnes desenvolupen tres apartats: els aliments, (la dieta, la 
tipologia dels productes comestibles, les menges desconegudes pels romans, el 
comerç i els sistemes de conservació dels aliments), la cuina (les seves 
característiques segons les condicions socials i els estris emprats) i els àpats 
(segons les hores del dia i la riquesa, els sopars, els preus i la piràmide social, 
les llengües romàniques i les fonts històriques).  La classe es divideix en tres 
grups  i cadascun d’ells treballa un apartat, que després es posa en comú. Els 
materials permeten un treball actiu, autònom, sensitiu i deductiu, fet que resulta 
molt atractiu als alumnes. 

 

Paraules clau: alimentació, Roma, cuina, preus 

 

1. JUSTIFICACIÓ 

El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona és un servei educatiu, depenent del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que té com objectiu la recerca i la innovació en l’estudi 
global de la nostra ciutat, a través de diferents propostes didàctiques, per tal que l’alumne/a conegui, 
comprengui i se sensibilitzi vers el patrimoni històric i natural que l’envolta. Dins d’aquestes premisses, 
hem elaborat i posat en pràctica, des de fa quatre anys, una activitat interdisciplinar, que suma als 
aspectes històrics, elements científics. Així, hi apareixen conceptes nutricionals, de ciències de la 
naturalesa, geogràfics, culinaris, socials, històrics, econòmics i lingüístics. 

La proposta didàctica es titula De l’ou a la poma i tracta sobre l’alimentació romana, en contrast amb 
l’actual i, en especial, amb la de cada alumne/a  que es converteix en el protagonista de tot el procés. 
Pretenem que analitzi com es menjava en el passat i com menja ell (sense adonar-se que introduïm 
conceptes cronològics de canvi, continuïtat, successió i evolució), i procurem  motivar-lo i incentivar-lo 
en l’ampliació dels coneixements culinaris, per tal que senti curiositat per tastar nous aliments. 

Aquest material consta d’una part escrita, composta per tres quaderns diferents, i una de pràctica, per 
dos baguls. En definitiva, és una seqüència didàctica encaminada a completar i a enriquir el currículum 
escolar, amb mitjans específics que no es posseeixen als centres. Les caixes, que cedim en préstec 
als centres educatius, compten amb un nombrós catàleg de productes bàsics alimentaris romans, 
capses informatives, reproduccions de monedes, un recull d’imatges i un joc de síntesi. 
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En resum, a la resolució dels exercicis proposats des del quadern, se li afegeix la manipulació i 
l’observació del contingut dels baguls que, per ells mateixos permeten un nombre elevadíssim de 
tasques. Aquestes poden enfocar-se des de la identificació dels aliments, la visualització de les formes 
i de les característiques externes, el reconeixement de les olors i del tacte, fins a la seva classificació i 
ordenació. 

2. OBJECTIUS 

La riquesa didàctica de l’activitat ens possibilita estructurar els objectius en tres tipus: 

a. Objectius actitudinals: 

En ser un material en préstec, l’alumne/a s’ha de concienciar del bon ús que ha d’atorgar a tot allò que 
veu exposat i que ha de manipular de forma curosa, en ser compartit per la classe. Així, cal que 
col·labori en el desplegament, en el destriament i en l’arrenjament dels productes que composen els 
baguls. També ha d’escriure_ de manera neta, completa i comprensible_ el resultat de les seves 
indagacions al quadern. Alhora, ha d’adoptar una actitud positiva per tal que millori els seus hàbits 
dietètics, especialment en l’ampliació del consum d’aliments, i per tal de respectar i tolerar altres 
cultures tant del passat com del present. 

b. Objectius conceptuals: 

Lògicament, els alumnes han de comprendre i d’assimilar aquells continguts que, a poc a poc, es van  
treballant a la classe sobre la importància i les característiques de l’alimentació romana, a l’ensems 
que els aspectes que l’envolten: les cuines, els estris, la conservació del menjar, el sistema monetari, 
etc. 

c. Objectius procedimentals: 

Hem introduït conscientment un ampli ventall d’activitats, per tal que treballin diferents capacitats que 
ens ajudin en una millor consecució de les fites marcades. Mitjançant l’exercitació, volem aproximar 
els alumnes a l’observació directa i indirecta, la interpretació de gràfics i d’esquemes, l’adquisició d’un 
vocabulari adequat, la comprensió de codis i símbols, la identificació d’icones, la classificació 
d’imatges i de productes, la comparació de diferents fonts, la reestructuració i sistematització de la 
informació rebuda, la identificació de categories temporals, l’elaboració de conclusions com a síntesi, 
la identificació de sistemes de mesures romanes i l’ús de diccionaris. 

3. METODOLOGIA 

Com a filosofia comuna al conjunt de les nostres propostes, emprem una metodologia que va en la 
direcció de dissenyar activitats autònomes que posin els nois i les noies en situació 
d’autoaprenentatge. Així doncs, preferim aquells exercicis que motiven l’alumne/a i el porten a l’acció, 
a la manipulació, a l’observació directa, a l’anàlisi i a la deducció. 

Aquests baguls són comuns per a diferents etapes i cicles, des del cicle mitjà d’educació primària fins 
al 2n curs de l’ESO. Lògicament, la seqüeciació dels objectius i dels continguts es produeix en els 
quaderns, on s’especifiquen els continguts i els objectius, la metodologia i la proposta concreta 
d’activitats. Aquesta comunicació, però, se centra, en els que van dirigits als alumnes de cicle superior 
d’Educació Primària i al primer cicle de l’ESO. 

El bloc escrit consta d’un quadern per al professorat, amb tota la programació, amb uns consells 
d’utilització del material i amb la resolució de totes les activitats, a més de tres quaderns per als 
alumnes. El docent pot optar que tots els alumnes ho treballin tot, amb la qual cosa el procés és llarg, 
o bé dividir la classe en tres grups i que cadascun d’ells elabori un llibre, per acabar fent una posada 
en comú. Recomanem que ho realitzin  en grups de dos o tres alumnes, ja que facilita el control i 
sempre és més enriquidor i estimulant per als estudiants, en compartir la visió dels seus companys. 

Tots els quaderns tenen com a referent les caixes amb els aliments, on han de cercar, observar i 
indagar per poder respondre a les qüestions plantejades. Hem procurat introduir diferents 
procediments, a fi que les activitats siguin el més variades possibles, per centrar l’atenció i la motivació 
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dels nois. Tal i com ja hem assenyalat, han de tocar i ordenar tots els objectes cedits, han de llegir 
textos, acolorir imatges, completar dibuixos, emplenar quadres, contestar preguntes, retallar i 
enganxar il·lustracions, col·locar enganxines, desxifrar enigmes, marcar frases correctes, ordenar 
imatges, subratllar paraules, cercar mots, simular sopars, fer càlculs, contrastar el passat amb el 
present, interrelacionar informacions, classificar aliments, identificar animals, etc.  

Els baguls de vímet, per apropar-nos a l’època, contenen: 

• Una caixeta de fusta amb unes targetes plastificades, amb els noms de tots els 
productes, en català i en llatí, i el seu preu, si el coneixem, que costava el segle IV. Els alumnes amb 
la supervisió del professor/a aniran posant a cada aliment el cartell que li correspon. 

• Una reproducció en petit d’un camp de dòlies, quatre, que contenen cereals_ blat, ordi, 
civada i mill_ i exemplifiquen com es guardaven en època romana, a més de veure’ls i d’identificar-los. 

• Una reproducció a escala de tres àmfores, dues de vinàries i una d’oliària, com a 
sistema d’emmagatzematge i de transport de líquids durant l’època romana, com són l’oli, el vi i 
l’aigua. 

• Una safata amb fruites: albercocs, peres, préssecs, pomes, raïms, magranes, llimones, 
olives, garrofes, figues, maduixes, cireres i síndria. 

• Un cistell amb hortalisses: cols, pastanagues, carbasses, cogombres, carbassons, alls, 
espàrrecs, carxofes, coliflors, enciams i cebes. 

• Saquets i potets amb les llegums (llenties, cigrons, faves seques, tramussos), fruits 
secs (prunes, panses, dàtils, castanyes, nous, ametlles, avellanes, festucs, pinyons i figues), herbes 
aromàtiques (farigola, orenga, llorer, julivert, menta, sajolida, fonoll, poliol i sèsam) i espècies 
(canyella, pebre, safrà, cardamom, all i comí) consumits en l’antiguitat. 

• Alguns animals o productes pretenen representar la granja romana (un porc, una vaca, 
un bou, una cabra, una ovella, un conill, una gallina, un paó i una oca), la cacera (un pardal), la pesca i 
la recol·lecció (un pop, cargols, calamars, ostres, petxines, anxoves, bacallà, musclos, llenguados, 
molls i sardines). 

• Exemples d’altres productes i derivats (pa, ous, greix, sal farina, pernil, formatge, carn, 
botifarres i llet), a més d’alguns procedents del bosc (bolets i mel). 

• Hem inclòs també quatre caixes amb una mostra de les espècies, les llegums, les 
herbes aromàtiques i els cereals, amb el producte i una breu explicació, per tal d’ajudar a la 
identificació. Facilitem la reproducció de monedes romanes (denaris i sestercis), que serveixen per a la 
comprensió del sistema monetari i per a simular compres. 

• Un joc de preguntes i respostes, Trivium,  format per 61 cartes i una llibreta amb les 
normes, com una autoavaluació final del tot el procés didàctic. 

• Finalment, deixem també un dossier amb un recull de 21 imatges de fonts primàries, 
amb relleus i pintures llatines, il·lustratives de l’alimentació, que es poden considerar exercicis 
d’ampliació. D’aquesta manera els alumnes entenen que la informació que utilitzem i coneixem els 
historiadors ens ve donada per la lectura detallada dels documents de l’època, tant de la literatura com 
de les restes materials. Per tant, a partir de l’observació de relleus, pintures i mosaics sabem quins 
aliments consumien els romans, com era un sopar, com se situaven al triclini, quins vestits usaven, 
etc. 

Tot i que hem estat molt rigorosos en les rèpliques, per qüestions pràctiques, alguns dels productes 
com les fruites, hortalisses i animals són de plàstic, mentre que la resta són naturals. 

4. CONTINGUT 
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L’activitat es presenta seccionada en tres parts que composen el conjunt i cada mòdul exposa una 
seqüència. 

El primer llibre, titulat Els aliments, s’inicia amb una introducció que ens presenta  les idees generals 
d’allò que es treballa posteriorment. Se centra en una breu història de l’alimentació i de l’obtenció de 
queviures, cada cop més exòtics i refinats, gràcies a l’expansió de l’Imperi i a l’impuls del nivell de 
vida. Comentem quines eren les vitualles més apreciades per les classes privilegiades i amb quins 
recursos comptava la gent humil.  

Les activitats comencen amb una classificació dels aliments, exposats sobre una taula, segons les 
seves característiques nutricionals. Amb aquesta breu base teòrica n’identifiquen uns altres de 
dibuixats, a més d’unes enganxines que han de ser ordenades,  segons el model lliurat. També han de 
comparar dos gràfics de barres que il·lustren una dieta equilibrada i correcta que hauríem d’utilitzar 
com a tipologia i un menú romà relativament habitual, descrit per l’escriptor  Marcial. A partir d’unes 
qüestions, analitzen la dieta romana i extreuen algunes conclusions. 

A continuació, guiats per uns dibuixos identificatius, que ens donen el llistat de la major part dels 
aliments consumits pels romans, han de classificar i reconèixer tots els productes dels baguls. Aquests 
estan esquematitzats en vegetals: fruites fresques, fruites seques, llegums, condiments, hortalisses i 
productes del bosc; i en animals: carns (de granja, volateria, de caça o del bosc) i peixos, crustacis, 
moluscs i cefalòpodes. Un cop han llegit  tota la informació, han d’assenyalar-hi en un color els 
productes que avui encara es mengen i els que l’alumne ha tastat, en un altre. Ens interessa 
especialment que els nois i les noies siguin conscients de quants aliments ingereixen, en comparació 
amb la resta de companys/es, i felicitem al que n’ha provat més. D’altra banda, i com a punt referencial 
a posteriori quan ens hagin retornat els baguls, cercaran a les trenta-i-tres-enganxines, els aliments 
dibuixats i les posaran al dossier en cada apartat que els correspon. Com a activitat complementària, 
han d’emplenar amb els seus dibuixos els prestatges d’una botiga romana. 

En un segon moment, reflexionem sobre quins productes actuals no coneixien els romans i indaguem 
quin va ser el camí i el moment de l’arribada. Tot plegat ho plantegem com un joc, en què a través 
d’una sèrie d’endevinalles han de descobrir quins són. Cada frase dóna la pista d’un queviure que va 
ser difós a l’occident en segles posteriors i que són molt habituals en la nostra dieta. Així, han de 
localitzar  l’arròs, el sucre, el tomàquet, el pebrot, el plàtan, la taronja, el te, el cafè, la pasta, la pinya, 
la patata, la xocolata, el moresc i l’albergínia.  Un cop troba,t se selecciona l’adhesiu amb el seu dibuix 
i s’enganxa en el quadre, segons va ser el seu origen en recalar a Europa des d’Amèrica, o va ser 
introduït pels àrabs o pels italians. 

Els romans, ja tenien una xarxa comercial ben elaborada i molt extensa, més enllà de les fronteres del 
seu imperi. Els alumnes ho visualitzen a partir d’un mapa, on han de situar aquells productes 
considerats exòtics que provenien d’indrets llunyans. La informació es desprèn d’un quadre en què 
apareixen uns aliments dibuixats i amb la provinença detallada. Els estudiants han de traslladar al 
mapa mut aquests continguts  per a què l’il·lustrin. 

Acabem el llibre amb els sistemes de conservació del menjar en època romana, amb una graella que 
ens explica les característiques de cada tipus i quant de temps podien durar. Un cop comprès s’uneix 
cada sistema amb el seu dibuix: salaó, assecatge, fumats, emmagatzematge, amb espècies i herbes 
aromàtiques, en oli, en vinagre, en dipòsit i en dolç. Comparem de nou les varietats antigues amb les 
actuals, a fi de contextualitzar-les i de forçar l’alumne a analitzar, què menja i com menja. 

El segon llibre, La cuina, recull en la introducció com era la vida domèstica segons les condicions 
socials i econòmiques. A partir d’una recreació d’un thermopolium, els nois han de pintar-lo: és una 
estratègia per obligar a una observació més detallada. S’acompanya d’una explicació de qui i com 
s’usava aquest servei de menjars ràpids. Com a contrast, un altre dibuix ens il·lustra sobre les cuines 
de les domus, les cases riques, i un breu text ens en detalla les característiques. Ara, arrel de l’anàlisi, 
han d’extreure’n cinc conclusions i respondre tot un seguit de qüestions sobre les imatges. Alhora han 
de cercar als baguls els aliments que apareixen al restaurant romà i han de fixar-se en les situacions 
que s’hi desenvolupen en: què s’hi menjava, quins objectes hi havia, etc. Realitzen una tasca semblant 
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amb l’altra imatge, amb el propòsit de fer deduccions. Finalment, hem inclòs mig full amb una cuina 
buida, mentre a l’altre mig hi ha tots els utensilis necessaris que s’han de retallar i s’han d’enganxar, 
segons el model que ja han treballat. 

Enllaçant amb aquesta darrera activitat, donem informació sobre els materials en què estaven fets els 
estris de cuina (bronze, ferro plata, or, ceràmica comuna o sigil·lada, vidre, fusta, marbre i àgata o 
ònix) i les seves peculiaritats, a fi de completar les activitats següents. En primer lloc han d’identificar 
quin objecte representa cada dibuix i deduir de quin material estaria construït; en segon lloc, han de 
classificar uns estris segons siguin de servei de taula o d’ús de cuina; en tercer, han d’unir per mitjà de 
fletxes el nom, amb el seu dibuix i l’explicació; i, finalment, han de relacionar una sèries d’imatges 
d’objectes romans amb el seu equivalent actual, per contextualitzar i donar sentit a l’aprenentatge. 

Connectem el quadern amb els baguls, amb la proposta als alumnes d’anar a la recerca dels aliments 
que es podien trobar en una casa pobra, o en una de rica. A les targes tenen les pistes del seu preu, 
també han d’aprofundir en els sistemes d’emmagatzematge i en el seu ús.  Per acabar i com a 
avaluació final i per comprovar que s’han assimilat els conceptes, proposem un  llistat de curiositats 
que els alumnes hauran de destriar quines d’elles són certes o falses.  

El tercer llibre, Els àpats, també s’inicia amb un text introductori que ens descriu què veurem al llarg de 
tot el treball. Troben sintetitzades les característiques que presentaven els diferents menjars, en quina 
hora  i  on es podien realitzar i quins eren els aliments més habituals, a més d’incloure algunes 
observacions. Alhora, els nois i les noies completen un quadre en  el qual han d’escriure, per establir 
una comparació, què acostumen a menjar ells. També han de cercar i separar dels baguls aquells 
productes que se solien prendre al matí, al migdia i a la nit. 

Per ambientar tot el desenvolupament i el protocol d’un sopar luxós romà hem recorregut a la lectura 
d’un text, el qual ens explica com eren la rebuda, l’estança, els llits, les normes de bona educació i les 
situacions més habituals. Simultàniament, ho troba representat i sintetitzat, mitjançant deu dibuixos 
desordenats. A mesura que es va identificant cada imatge, s’ha de numerar per traçar el procés 
correcte. A continuació, trobem la il·lustració d’un triclinium que, a més de pintar-lo, serveix per a 
identificar-ne els personatges i corregir algun element del cerimonial romà. Una graella incompleta ens 
permet observar-ne alguns detalls en zoom, a mesura que el completen, dibuixen allò que falta, posen 
el nom de l’objecte, el descriuen... Per a saber-ne una mica més, hem inclòs tretze afirmacions, entre 
les quals s’han de destriar quines són certes i quines són falses. 

Aquests alumnes treballaran els preus dels aliments de l’any 301, en què l’emperador Dioclecià, fa 
editar una relació dels aliments i dels seus costos per frenar la inflació. Tenim ordenats des dels 
productes més barats, que costen dos denaris, fins arribar als més cars, cinquanta.  Amb aquesta 
informació, les referències monetàries i de pesos i mesures romans, els productes dels baguls i els 
models de monedes, poden encarar tot un seguit d’activitats analítiques. En primer lloc, han de 
localitzar els productes més cars i pensar qui els podia consumir. Comparativament, han d’indagar si 
avui encara ho segueixen essent o no.  A partir dels preus anteriors, han de fer petits càlculs 
matemàtics per a simular les compres. També han d’elaborar dos models de menús, un per a una 
família pobra i un altre per a una de rica, especificant que hi hauria en cadascun dels plats  i quants 
diners es gastaria. Donat que també coneixem alguns preus del segle I dC, aprofitem per treballar, en 
comparar-los amb els del segle IV, el concepte d’inflació. 

Després de tractar els aspectes econòmics passem als socials. Amb una piràmide esglaonada es 
donen detalls de com s’estructuraven i qui composava cada estament i, paral·lelament, quins aliments 
podien consumir. Un cop han entès els continguts teòrics, inicien les activitats que s’hi refereixen. Així, 
les imatges de diferents personatges s’han d’anar lligant amb la piràmide anterior, per unir, més 
endavant, les mateixes persones amb uns productes i uns menús que, en teoria, podrien consumir 
segons la seva situació personal, deduïda per l’aparença i les tasques que realitzen.  

Dins d’aquest llibre, hem introduït aspectes lingüístics, a partir de les targes identificatives dels 
productes, que ens donen la paraula en català i en llatí. Els estudiants han de completar una graella 
comparativa, en què un mateix terme apareix en castellà, francès, italià, anglès i alemany,  a més de 
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les dues llengües anteriors. Amb l’anàlisi del quadre, han d’identificar quins mots provenen del llatí i, 
en conseqüència, quines llengües en són filles.  

Per acabar,  treballem el mosaic dels peixos dipositat  en el Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona, en què els nois han de descobrir els diferents animals marins que hi apareixen i entendre 
què és un document històric, com a font d’informació.  També hem inclòs un senzill receptari, per tal 
que la classe  organitzi un menjar romà, o els alumnes traslladin a casa l’experiència de fer un àpat a 
l’antiga. 

5. CONCLUSIONS 

Creiem que la interdisciplinareïtat  d’aquesta proposta didàctica ajuda a l’alumne/a a tenir una visió 
més global del tema. La manipulació de tots els productes li permeten una millor comprensió en 
visualitzar-lo, alhora que li suposa un increment motivacional. 

Aquesta activitat l’hem experimentat durant tres anys, de manera directa i indirecta. És a dir, l’hem 
desenvolupat amb alumnes nosaltres mateixos i també altres professors, tant d’educació primària com 
de secundària. L’avaluació que hem realitzat ens ha permès d’adaptar-lo i modificar aquells aspectes 
que no acabaven de funcionar prou. A hores d’ara, estem pendents de publicar-ho amb els ajustos 
proposats. 
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CARTOGRAFIA D’ARBRES 
INICIACIÓ A LA BOTÀNICA PER A ALUMNES DE 1ER D’ESO 

 

Maribel Lacasa Millán, Roser Puig Casas 

IES Ferran Casablancas - Sabadell 

 
Resum: La comunicació  explica com es por aprofitar un recurs a l’ abast de 
qualsevol professor/a  de Ciències naturals d’un Institut per tal d’abordar, de 
manera pràctica, alguns dels conceptes i procediments de la Botànica i dirigit a 
alumnes de primer d’ ESO. El treball es desenvolupa  a base de l’ estudi dels 
arbres que hi ha als patis i jardins de l’Institut, encara que també  poden servir els 
que creixen en els carrers, places i parcs del  propi barri.  Es presenten activitats 
de preparació i realització de la cartografia dels arbres en un espai abordable des 
de la mateixa aula i en horari escolar per a un grup – classe. 

 

Paraules clau:, arbres, cartografia, classificació, claus dicotòmiques, dibuix 
científic, identificació, orientació, simbologia. 

 

Justificació 

El nostre centre està situat a la ciutat de Sabadell i per tant el contacte dels alumnes amb la Natura és 
molt escàs; D’altre banda, les Ciències naturals a 1er d’ ESO són atractives  per als nois i noies 
d’aquest nivell, però els interessa sobre tot  els temes d’ Ecologia i Zoologia. Els temes de Botànica 
resulten en general poc engrescadors donat que el coneixement de la vegetació de l’entorn  i del país 
en general són nuls. Per altre part, al nostre Institut tenim la sort de comptar amb un jardí en el que 
creixen aproximadament unes 30 espècies d’arbres, entre autòctones i exòtiques. 

A l’ hora de programar les unitats docents de Botànica, no es podia desaprofitar un recurs tant 
important. 

Objectius 

L’ objectiu principal  d’aquest treball és motivar els nostres alumnes en la observació dels arbres, 
donant-los pautes per identificar-los i despertar al mateix temps l’interès per la Natura; 

Però, evidentment, hi havia també altres objectius didàctics relacionats amb l’aprenentatge d’ habilitats 
intel·lectuals com ara: 

1.- Saber interpretar un plànol, orientar-lo i orientar-se 

2.-Saber establir una simbologia gràfica per tal de situar els diferents peus arboris, saber utilitzar-la i 
interpretar-la. 

3.- Ser capaços d’ utilitzar claus dicotòmiques senzilles per tal d’identificar arbre,  bàsicament a partir 
de les seves fulles. 

4.- Aprendre a fer dibuixos científics, és a dir, captar les diferències morfològiques dels diferents 
arbres forçant la observació a través del dibuix. 

5.- Saber portar a terme un treball d’ equip realitzat tant al jardí de l’ Institut, com a l’aula i al laboratori. 

Metodologia, continguts i temporalització 
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Hem treballat en grups de 12-14 alumnes, agrupats de dos en dos, aprofitant les hores de 
desdoblament corresponents a l’ horari de Ciències naturals. 

A) Preparació del treball 

1.- Estudi morfològic de diferents tipus de fulles amb elaboració de dibuixos i fitxes d’ observació (1 
hora de laboratori). 

2.-Utilització d’una clau dicotòmica especialment adaptada als arbres de l’Institut on s’utilitzen només 
característiques morfològiques de les fulles.(1 hora de laboratori) 

B) Realització 

1.- Visita general al Jardí en grups de 12-14 i identificació de les diferents espècies “in situ”, tot prenent 
nota de la seva situació i del nombre d’exemplars de cada espècie (3 hores al jardí) 

2.- Confecció, damunt del plànol de l’Institut, de la cartografia corresponen, indicant tots i cadascun 
dels peus de les diferents espècies (1 hora de laboratori, més temps extra a casa seva ). 

3.-Elaboració d’una taula - llegenda amb els símbols de cada espècie consignant el seu nom científic, 
català i castellà, i el seu origen geogràfic. 

4.-Elaboració de fitxes per a cada espècie diferent (mínim 10) on donar informació a través de dibuixos 
i/o fotografies de l’ aspecte general de l’arbre a l’hivern i a l’estiu ( caducifolis), la forma de les fulles, 
flors, fruits, origen, situació al jardí nombre de peus cartografiats i textura de l’escorça. 

C) Resultats: 

Amb tot el material elaborat, cada equip va confeccionar un informe que  incloïa tota la feina feta. així 
com els “fulls de camp”. Posteriorment es va preparar una exposició amb els plànols més reeixits així 
com les fitxes de totes les espècies. D’aquesta manera els alumnes d’altres nivells d’ ESO i Batxillerat 
van poder  adonar-se de la diversitat d’arbres que tenien al propi centre i que havien estat veient dia 
rera dia a través de les finestres de l’aula. 

Conclusions 

A tall de conclusions explicarem com hem vist canviar l’actitud i les aptituds dels nostres alumnes 
envers  els diversos aspectes del seu aprenentatge que preteníem potenciar i com hem descobert que 
tots els nois i noies tenen “ habilitats amagades” que en una classe convencional no arriben a aflorar 
mai. 

1.- Saber interpretar un plànol.- En començar l’activitat es van evidenciar serioses dificultats en la 
majoria d’alumnes en la orientació del plànol i davant de la realitat, situar els diferents edificis , jardins i 
patis de l’ Institut. Això era difícil inclosos els alumnes que mostraven bon rendiment a l’aula. Però 
després de dos o tres errors (no més) tots els alumnes van prosseguir en la tasca de situar els 
diferents peus sense cap dificultat. 

2.- Pel que fa a establir una simbologia senzilla i eficaç , un nombre important d’alumnes es va 
decantar per donar un número a cada espècie diferent i anar-los situant en el plànol. 

Altres, més creatius, van començar a inventar símbols diversos per a cada espècie fent servir diferents 
grafies i colors 

Finalment, uns pocs van adoptar simbologies gràfiques que volien representar l’hàbit general  de 
l’arbre o alguna de les seves característiques 

Tot això ens va donar una valuosa informació de cadascun dels diferents grups de treball, relativa a la 
seva capacitat d’abstracció i creativitat. 

3.- Les claus dicotòmiques són una eina molt valuosa en taxonomia . Aquí no es tracta de que els 
nostres alumnes segueixin veritables claus dicotòmiques com les que podrien trobar a qualsevol flora 
o fauna del nostre País. Es tracta més aviat de que es familiaritzin amb la idea d’arribar a una 
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conclusió a base d’aïllar una característica concreta de totes les altres que perceben de forma 
conjunta i desordenada. 

S’ha de reconèixer que els nois i noies es prenen aquesta activitat com si fos un “joc de pistes” i ben 
aviat el que els estimula a seguir treballant és l’esperit de rivalitat entre ells per veure qui és capaç de 
classificar més espècimens. La tasca del professor és aquí precisament, frenar aquest impuls i valorar 
la qualitat abans que la quantitat de treball. 

4.- El dibuix científic, si és artístic des del punt estètic, millor, però la funció primordial d’aquest tipus de 
dibuix, és destacar les característiques importants i obligar a l’observador a fixar-se en allò que és 
pertinent. 

Aquí tenim una de les dificultats més grans. Sembla que molts dels nostres alumnes no arriben encara 
a observar de forma “científica” i el dibuix és una eina molt eficaç per acostumar-los a l’observació 
pacient i atenta de qualsevol objecte i més si es tracta de la Natura. 

Les dificultats són de moltes menes, grandàries, formes, proporcions i detalls com la nervació no són 
“observats correctament” si no es fa un dibuix que obligui a “mirar” , sobre tot si tenim en compte que a 
aquesta edat es tendeix a fer les coses de pressa i sense gaire atenció. 

Per tant podem concloure que el dibuix és essencial en aquest tipus d’aprenentatge 

5.-Finalment, i pel que fa al coneixement de les diferents espècies, els alumnes van passar d’una 
situació en la que tots els arbres eren “pins”, a un altre en la que podien distingir gimnospermes 
d’angiospermes, coníferes, caducifolis, perennifolis...i van arribar a ser  conscients de que solament a 
l’Institut hi havia unes 30 espècies d’arbres.  

Un fet curiós era, que  quan els veiem pel carrer amb altres companys que no havien fet aquest treball, 
molts ensenyaven, orgullosos, els noms dels arbres als seus amics. 

Altres conclusions: 

La percepció que nosaltres, com a professores, teníem de la intel·ligència i aplicació dels nostres 
alumnes va canviar en molts casos. Durant l’activitat vàrem descobrir habilitats amagades pel que fa al 
dibuix, la capacitat d’orientació i, fins i tot el  lideratge,  en alumnes que a l’aula s’havien mostrat  
totalment passius i algunes vegades fins hi tot negatius. 

Som conscients que tenim una situació privilegiada per fer aquest tipus de treball ja que pocs centres 
disposen d’ uns jardins com els nostres amb tant variada representació d’espècies d’ que donen molta 
riquesa i diversitat en abastar moltes de les espècies autòctones i de les exòtiques més comunes als 
carrers de les nostres ciutats. Tot això ens ha permès fer un treball de camp sense sortir del centre la 
qual cosa simplifica molt i molt tota la organització . En qualsevol cas un centre que no disposi d’ 
aquest recurs, sempre pot utilitzar els arbres dels carrers i places del barri o d’un parc proper, tot i que 
sabem que això complica una mica la feina ja que comporta un desplaçament, ni que sigui curt, amb 
els alumnes. 

Per la nostra part, i donats els resultats obtinguts, ens proposem ampliar aquest tipus d’activitat a 
l’estudi d’arbustos i, fins i tot, de plantes herbàcies fins arribar a confeccionar un catàleg dels vegetals 
dels nostres jardins 
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Figura 1.-  Plànol general de l’Institut i detall d’una de les zones cartografiades  

 

 
Figura 2.- Fitxa informativa corresponent a l’arbre de l’amor, Cercis siliquastrum 
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Taula I.- Conjunt de símbols emprats per representar les diverses espècies d’arbres cartografiats. La 
darrera columna indica el nombre d’exemplars detectats de cada espècie. 
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ELABORACIÓ D’UN VÍDEO DIDÀCTIC DE CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS: “JUNTS O SEPARATS? MÈTODES DE 

SEPARACIÓ DE SUBSTÀNCIES”. 
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Resum: S’ha elaborat un vídeo sobre mètodes de separació de substàncies per 
a mostrar-los tant des del laboratori com en processos de la llar, industrials o 
biològics. És adequat per a les classes d’ESO. Acompanya el vídeo  una guia 
didàctica on s’expliquen els objectius treballats, amb activitats per a realitzar amb 
l’alumnat. 

 
Paraules clau: ciències experimentals, mètodes de separació, educació 
secundària obligatòria. 

 

2. Objectius: 

- Motivar i introduïr l’alumnat en el coneixement de diferents mètodes de separació mitjançant 
l’elaboració d’un audiovisual en suport vídeo i DVD sobre mètodes de separació per a ésser utilitzat a 
les classes d'ESO, on es treballi la imantació, la filtració, la cristal·lització, la destil·lació i la decantació. 

– Tractar els mètodes de separació tant des del vessant didàctic, amb alumnes al laboratori, com des 
del punt de vista industrial, casolà o biològic, depenent de cada  cas. 
– Confeccionar una guia didàctica per al professorat amb activitats diverses, que puguin ser 
realitzades per l’alumnat, tant en veure la gravació, com més tard, com a  materials de reforç, 
d’ampliació, d’avaluació, dins o fora de l'aula. 

3. Introducció 

Els autors d'aquesta ponència som components d'un grup de treball vinculat al Centre de Recursos 
Pedagògics del Vallès Occidental (Sabadell) i a l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Som professors de secundària de diferents instituts i pertanyem a diferents 
seminaris:  Ciències Naturals, Física i Química, Llengua i Literatura Catalanes i Tecnologia. El grup es 
va formar el curs 2002-03. 

El principal motiu que ens va dur a elaborar aquest treball és la manca de vídeos o DVD de mètodes 
de separació actuals, que puguin ajudar en l'aprenentatge d'aquests a secundària. El material 
audiovisual existent, en general  fa més de deu anys que ha estat elaborat - i en força casos passa 
dels quinze o vint- i en aquest temps les tècniques de gravació i edició han sofert una gran 
transformació, tant en el tractament com en la qualitat de les imatges. Per aquest motiu, ens vàrem 
animar a formar el grup, que ha anat incorporant nous membres. El fet que siguem de disciplines 
diferents és molt enriquidor. 

4. Treball realitzat 

Hem treballat els continguts de manera que l'espectador els pugui contextualitzar amb la realitat que 
l'envolta. Per això hem elaborat diferents tipus d'escenes: 
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– Amb alumnes al laboratori d'un institut de secundària sobre els conceptes estudiats a classe. 

– A indústries i laboratoris d'empresa on s'usen alguns d’aquests mètodes de separació 

– De processos biològics i geològics naturals on es dóna la separació de substàncies. 

– De situacions casolanes. 

– D’una teatralització en una plaça amb alumnat, disfressat, simulant diferents substàncies 
químiques, que es mesclen i la posterior separació 

El treball que presentem és el resultat de dos anys en què s'han treballat dos aspectes ben 
diferenciats: l'elaboració del vídeo, per una banda, i la confecció de la guia didàctica, per l'altra. 

4.1. Fase d'elaboració del vídeo 

Aquesta fase inclou escriure el guió, l’enregistrament i la recerca de material audiovisual, el doblatge 
de la veu en off i l’edició. També l'hem elaborat en format DVD . Aquest format ens ha permès dividir-
lo en nou parts, que poden veure’s separadament o bé totes seguides, segons que es triï en el menú. 
En un futur es contempla la possibilitat d’elaborar material interactiu per a treballar amb l’alumnat amb 
cadascuna d’aquestes parts. 

A continuació exposem un resum de les parts i el tipus d'imatge de cadascuna. En cursiva s'indiquen 
alguns exemples de les veus tal com surten al vídeo. 

- 1. Presentació general  

El primer contacte amb el contingut del vídeo, els mètodes de separació, es fa  amb preguntes per a 
captar l'atenció i imatges de fons, seguit d'un esquema on s'indiquen els noms dels mètodes estudiats 
posteriorment, així com noms d’altres mètodes de separació 

Veu en off. Serveix l'aigua bruta que queda després de tintar roba?   

Es pot trobar una agulla en un paller?  

Com es neteja, l'aigua?  

- 2. Imantació. 

Aquesta part conté una experiència dialogada de dues alumnes al laboratori, que utilitzen aquest 
mètode per a recuperar unes boles d'acer. 

El diàleg és el següent: 

(Es troben dues alumnes, A i B) 

A: Hola. 

B: Hola. 

A: He trobat unes boles de rodaments “molt guais” 

B: Podríem utilitzar-les per millorar el monopatí. 

A: Si, però el problema és que estan molt brutes, perquè estaven  amb un munt de coses inútils i 
brutícia. Si hem d’agafar-les d’una en una, pots quedar-te amb totes! 

B: Això  seria una barreja heterogènia, no? Podem aplicar allò que explica la profe de química i de 
passada veiem si la classe de ciències serveix per alguna cosa. 

A: A què et refereixes? 

B. A això que per separar barreges  has de buscar una propietat que en distingeixi  els  components. 
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A: Deixa’m pensar...Ja està! Les boles són d’acer i per tant un imant les atraurà, mentre que tota la 
brutícia restant no serà atreta per l'imant. 

B:  Anem a provar-ho! Busquem un imant. 

A: Funciona! Tenia nom aquest mètode de separació? 

B: Si, era la imantació. 

A: Ets una “empollona”, però, mira per on, aquesta vegada la teva dedicació a la  ciència ha estat 
profitosa. 

- 3. Filtració 

Aquesta tècnica es mostra de dues maneres: una és una experiència dialogada d'alumnes al 
laboratori, que filtren i obtenen un filtrat i un residu; l’altra és un exemple biològic, en el qual es veuen 
imatges de balenes i una veu en off explica com aquests animals s’alimenten per filtració. A 
continuació mostrem el contingut d’aquesta part. 

Veu en off: El procés de filtració és utilitzat per alguns éssers vius com a mètode per alimentar-se. 
Entre aquests éssers vius es troben les balenes. Les balenes només tenen dents quan encara estan 
dins de la panxa de la mare. Posteriorment, i a partir del paladar, es desenvolupen unes estructures 
que es diuen barbes. La balena deixa entrar aigua obrint la boca i l'expulsa de seguida a través de les 
seves barbes, per compressió dels músculs del coll, de la mateixa manera que passaria l'aire a pressió 
a través de les pues d'una pinta. El krill (crustacis planctònics) i altres petits animals queden retinguts a 
la cavitat bucal i la balena se'ls empassa. S'ha pogut comprovar que el contingut estomacal d'una 
balena blava adulta pot arribar a contenir 5 milions de crustacis, amb un pes total d'unes dues tones. 

- 4. Mescla de sofre i sulfat de coure(II) 

Aquí es tracta la coneguda manera de separar aquesta mescla aprofitant que el sulfat de coure (II), 
blau, és soluble en aigua i el sofre, groc, no. S’afegeix aigua a la mescla i es filtra. Posteriorment es fa 
una cristal.lització del filtrat per a obtenir els cristalls blaus de sulfat de coure (II) .  

S’ha filmat el procediment al laboratori de l’institut i també s’ha fet una teatralització en una plaça amb 
alumnat disfressat de diferents colors simbolitzant el sulfat, el sofre i l’aigua. Una xarxa vertical de 
cordes disposades formant quadrats  d’un parc infantil simula el filtre.  

- 5.Obtenció de formatge a partir de llet i de farina a partir del blat. 

Aquí es mostra el procediment d’obtenció casolana de formatge de cabra, afegint vinagre a la llet, 
cosa que provoca la formació de coàgul i sèrum. Per a separar aquests dos components cal un 
colador. 

Per altra banda s’ha filmat una empresa que elabora farina per a fer pastes alimentoses a partir del 
blat. Cal separar la farina del gra - procés en el qual intervé la centrifugació - i classificar els diferents 
tipus de farines separant-los amb tamisos . Una veu en off comenta els processos que es van duent a 
terme. Per exemple, en la formació del formatge, mentre es veu com es va fent, se sent el següent: 

Veu en off. La filtració té moltes aplicacions. En aquestes imatges es veu l'elaboració artesana de 
formatge a partir de llet . El formatge és un producte  preparat amb llet de diferents animals. A 
l'elaboració del formatge, es duen a terme una sèrie de processos. En primer lloc, la llet tèbia es 
mescla amb quall o bé amb vinagre, com és el nostre cas, que afavoreix que alguns components de la 
llet s'aglutinin de forma diferent a d'altres i que quedin visualment separats el formatge, és a dir el 
coàgul, del sèrum, la part més líquida gairebé transparent. Per a separar el coàgul del sèrum s'utilitza 
un colador. Quan s'ha eliminat la part líquida, el formatge es posa en uns motlles i s'introdueix el 
conjunt en aigua salada per a la producció del formatge. Es deixa escórrer i es manté a temperatura 
constant durant un temps determinat per tal que comenci la curació del formatge. El formatge fresc 
pràcticament no necessita curació. 
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- 6. Cristal·lització 

Per a explicar la cristal·lització hem elaborat dos tipus d’imatges. D’una banda es mostren cristalls 
naturals formats a salines per evaporació d’aigua de mar, mentre una veu en off explica la seva 
formació i raona l’ordre d’aparició dels diferents tipus de cristalls. Per altra banda, també s’han filmat 
cristalls creixent a temps real. Per a fer-ho es prepara una solució saturada d’una sal, es posa sobre 
un porta i es mira al microscopi. L’evaporació ràpida de l’aigua produïda per la calor emesa pel focus 
fa que pugui observar-se el creixement dels cristalls. Aquest procediment ha estat efectuat utilitzant el 
microscopi Mòtic, de les aules de noves tecnologies per a les ciències,  que ha permès enregistrar i 
visualitzar el creixement dels cristalls. Una veu en off explica els processos  

Veu en off ... si agafem la dissolució blava de sulfat de coure, fem vaporitzar l’aigua i deixem que 
evolucioni lentament i sense moure-la obtindrem uns cristalls romboïdals de sulfat de coure ... 

- 7. Decantació i destil·lació 

Mitjançant diàlegs teatralitzats  d’alumnes al laboratori es mostren tant la decantació sòlid-líquid, com 
la decantació de líquids immiscibles  i la destil·lació. 

Experiència dialogada decantació aigua-oli amb un embut de decantació 

A. Amb la decantació podem separar dos líquids de densitats diferents? 

B. Sí, però cal que siguin immiscibles. Per a fer-ho s’utilitza un embut de decantació. Provem de 
separar aigua i oli. 

Veu en off: La decantació de líquids permet separar líquids immiscibles, és a dir que no es mesclen 
entre si. 

A. Compte, la clau és oberta. 

C. Sort que te n'has adonat, perquè hauríem produït un desastre. Ho deixarem reposar ... 

- 8. Exemple de destil·lació 
En aquest apartat es mostra una filmació feta a una empresa  on obtenen brandis a partir del vi, 
mitjançant dues destil·lacions successives i el posterior envelliment. Al principi s’explica l’origen 
històric de la destil·lació. 
Veu en off Un dels processos industrials en què s'usa la destil·lació és en l'obtenció d'aiguardents i 
brandis. La destil·lació ja s'usava a l'antic Egipte i els xinesos obtenien aiguardents d'arròs ja al segle 
IX abans de Crist. Però, a la nostra cultura, la civilització que més ens ha influït en aquesta temàtica és 
l’àrab. De fet moltes paraules relacionades amb la destil·lació, com alcohol o alambic, tenen origen 
àrab. Als inicis del segle XIV, Arnau de Vilanova introdueix a Catalunya les tècniques àrabs de 
destil·lació, que, amb poques variacions, són utilitzades a aquesta empresa, per a l'obtenció dels seus 
brandis. 
El brandi s'obté destil·lant vi blanc amb alt grau d'acidesa i moderat grau alcohòlic. El vi es compon 
aproximadament d'un 80 % d'aigua, que bull a 100ºC, i un 10% d'alcohol etílic, que bull a 78ºC. Així, 
en destil·lar el vi, primer vaporitza l'alcohol. 
Per a l'obtenció del licor es fa una doble destil·lació. El vi s'escalfa en una caldera de coure, els vapors 
passen per un coll de cigne cap a dins d'un serpentí, submergit en aigua freda, on són refredats i 
condensats. El producte obtingut en aquesta primera destil·lació consta de tres fraccions:  els "caps" o 
producte que surt al principi, les "flegmes" que surten després dels caps i tenen fins a 30º d'alcohol, i 
les "cues" o producte que surt al final de la destil·lació. Les flegmes són sotmeses a una segona 
destil·lació, més lenta. En la segona destil·lació, el líquid destil·lat rep també diferents noms segons el 
grau alcohòlic que va tenint: "caps" el del principi, a continuació s'obtenen els "cors" amb un grau 
alcohòlic de 60-62º, seguits de les "segones" que tenen de 28 a 30º i les "cues". 
De totes les fraccions, els cors són els que es porten a les bótes a envellir per a donar lloc al brandi, 
d'on surt amb una graduació alcohòlica d'uns 40º 
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9. Funcionament d’una depuradora industrial 

En aquesta última part, igual que en l’anterior, s’ha anat a filmar a una empresa. L’empresa es dedica 
al “rentat a la pedra” de pantalons texans i només mostrem el funcionament de la depuradora de 
l’empresa, explicant tots els passos que es fan des  que l’aigua surt del procés industrial fins que 
queda apta per a ser retornada novament al riu. 

Al final d’aquesta última part es tornen a formular unes preguntes sobre separacions amb l’objectiu de 
motivar l’espectador a pensar. 

4.2. Guia didàctica 

El principal objectiu d’aquesta filmació és que pugui ser utilitzada amb finalitat didàctica pel professorat 
que ho desitgi. Per aquest motiu hem elaborat una guia didàctica explicativa del vídeo i amb propostes 
d’activitats per a treballar amb l’alumnat de diverses maneres. A continuació desenvolupem aquest 
apartat. 

1. Característiques generals 

Edat : 1r a 4t ESO 

Matèries: Física i Química, Biologia, Tecnologia 

Conceptes clau: Imantació, filtració, decantació, destil·lació, cristal·lització, mètodes de separació, 
evaporació, tamisat, mescles, dissolucions, centrifugació. 

Altres conceptes: Animals filtradors, obtenció de farina, de formatge i de licors, depuració d'aigües 
industrials, relació entre el món macroscòpic i microscòpic a la filtració. 

2. Objectius de conceptes 

1. Conèixer algunes tècniques habituals per separar mescles i dissolucions, entenent el funcionament 
de cadascuna. 

2. Conèixer algunes aplicacions quotidianes i industrials de la imantació, la filtració, l’evaporació, la 
cristal·lització, la decantació, la destil.lació, el tamisatge, la centrifugació i la cromatografia. 

3. Conèixer i entendre que hi ha éssers vius que utilitzen algunes d'aquestes tècniques. 

4. Utilitzar els coneixements adquirits per a saber com separar barreges amb característiques similars 
a les vistes a la filmació. 

5. Relacionar els mètodes de separació amb el reciclatge de materials. 

6. Relacionar els mètodes de separació amb la preservació del medi ambient. 

3. Objectius de procediments i valors 

1. Visionar un vídeo de forma activa, i preparar-se per respondre preguntes basades en el seu 
contingut. 

2.  Enumerar propietats diferents de determinades substàncies, mescles o dissolucions, basant-se en 
l’observació. 

3.  Interpretar fenòmens o tècniques, observats al laboratori o directament a la natura. 

4.  Argumentar, davant d’una determinada mescla o dissolució, havent determinat les seves propietats 
i coneixent els mètodes de separació, quin seria el mètode més adient per separar-ne els components. 

4. Activitats 

S’han elaborat diverses activitats amb l’objectiu que puguin ser fàcilment reproduïdes per tal de ser 
utilitzades amb l’alumnat.  Són exercicis variats, hi ha preguntes de resposta curta, preguntes d’opció 
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múltiple, exercicis de relació entre noms i figures, sopes de lletres, mapes conceptuals, frases per a 
completar, fer i interpretar dibuixos, completar  taules, propostes de visites, etc.  

Es proposen les activitats següents: 

- Visionat del vídeo i resposta a un qüestionari basat en el seu contingut. Duració total proposada: 1 
hora. 

- Exercicis de reforç 

- Exercicis d’ampliació 

- Activitats d’avaluació.  

- Propostes d’activitats fora de l’aula. 

5. Bibliografia 
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MÈTODES DE CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS 
 

Núria Solsona i Pairó. IES Josep Pla, Barcelona. nsolsona@pie.xtec.es 

 
Resum La comunicació gira a l’entorn de l’ús dels procediments de conservació 
dels aliments, per tal de contextualitzar l’aprenentatge d’alguns fenòmens físics i 
químics, a 4t. d’ESO. 

 

Paraules clau: química, cuina, congelació, deshidratació, ESO  

 

Justificació 

Des d’una perspectiva d’educació per la ciutadania cada vegada té més importància la 
contextualització de l’aprenentatge en entorns familiars per l’alumnat. Les possibilitats de 
contextualitzar l’aprenentatge de la química de la cuina en la ESO (Solsona, 2003) permeten estudiar 
la conservació dels aliments, un problema que ja es va plantejar la humanitat en el Neolític. En aquells 
temps per prolongar la conservació de la llet al màxim temps possible, es provocava la seva 
fermentació àcida, ja que no es coneixia la fabricació del formatge ni de la mantega. Es deixava 
quallar la llet espontàniament o per l’addició d’algunes herbes que produïen la seva coagulació. A 
l’antiga Grècia es feia amb saba de la figuera o amb flors de card. 

Tradicionalment, les mares i les àvies coneixien mètodes per a la conservació dels aliments, com la 
realització de melmelades, de compotes, de conserves com les prunes amb vi, el préssec amb 
almívar, els tomàquets assecats, alguns vegetals en vinagre, etc. Avui, els canvis en els rols entre les 
dones i els homes estableixen nous tipus de relació. Malgrat la perplexitat del conjunt de la societat, 
les noies i els nois en l’adolescència semblen encaixar amb més naturalitat que les generacions 
anteriors la realització d’algunes activitats associades tradicionalment a les dones. 

Objectius 

L’objectiu és l’estudi dels principals mètodes de conservació dels aliments. Per això, s’utilitzen 
diferents mètodes que tenen l’objectiu d’eliminar la causa principal de l’alteració dels aliments, el 
desenvolupament microbià. O com a mínim, de crear condicions desfavorables per al seu 
desenvolupament. Els mètodes poden ser físics: refrigeració, congelació, sobrecongelació, 
pasteurització, esterilització, deshidratació, liofilització, concentració, filtració, irradiació. Els mètodes 
químics són: conservació en absència d’aire o en presència de gasos inerts (CO2, N2) addició de 
substàncies naturals d’acció conservadora com el sucre, la sal, l’oli, el vinagre i l’alcohol etílic, l’addició 
de conservants, inclosos els antibiòtics. 

La refrigeració i la congelació 

La refrigeració i els mètodes de conservació mitjançant el fred són els més utilitzats. L’ús de la neu i el 
gel natural com a conservant dels aliments s’utilitza des de l’antiguitat. La refrigeració es basa en la 
producció i utilització de temperatures inferiors a les atmosfèriques normals i no provoca la congelació 
de l’aigua continguda en els aliments. Aquest mètode permet conservacions limitades en el temps. Les 
pomes i les peres, per exemple, es poden conservar de  4 a 6 mesos, les cireres i els préssecs uns 10 
o 20 dies. 

Actualment, amb el fred artificial es produeix un procés continuat que se sol definir com a cadena de 
fred en el que intervenen cambres, camions frigorífics, vitrines frigorífiques i neveres domèstiques. La 
sobrecongelació és una congelació molt ràpida efectuada a una temperatura inferior als -40ºC. La 
congelació també ha de ser ràpida, al cap de 4 hores l’aliment ha d’haver assolit en tots els punts -
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18ºC. Així l’aigua dels aliments solidifica en microcristalls que no trenquen l’estructura cel·lular del 
producte i afavoreix el manteniment de la seva consistència original. Això és possible en els 
congeladors de tres estrelles. 

1. Deixa una peça de la fruita que més t’agradi durant una setmana en un lloc calent de casa, una altra 
dins la nevera i una altra al congelador. Treu-les de la nevera i el congelador al cap d’una setmana i 
descriu el que passa.  

2. Busca en què es basa la conservació dels aliments mitjançant el fred, és a dir, quin efecte té la 
disminució de la temperatura sobre els bacteris.  

2. Investiga quants aliments es conserven a casa teva mitjançant el fred.  

3. Ves a la botiga o supermercat on compreu a casa i pregunta les característiques i la temperatura de 
les cambres i vitrines frigorífiques. Observa i anota la data de caducitat d’alguns aliments.  

4. Explica, perquè és important en la conservació dels aliments el manteniment de la cadena de fred. 
A quina temperatura es trenca la cadena de fred? Què passa en els aliments congelats si es trenca la 
cadena?. 

5. Digues en quins aliments dels que utilitzeu a casa es manté i es conserva la cadena de fred des que 
es cullen o es fabriquen i, en quins aliments no. 

6. Investiga en quins aliments dels que teniu a casa s’arriba a la congelació i explica quin efecte té la 
congelació sobre els aliments. 

7. Has provat de congelar algun menjar pel teu compte? Quin resultat has obtingut? Explica els motius 
més habituals d’una mala congelació dels aliments. 

L’esterilització i la pasteurització 

Has fet bullir alguna vegada llet fresca de vaca? Explica, perquè es feia aquest procés quan s’anava a 
buscar la llet fresca a la vaqueria. L’esterilització i la pasteurització són dos mètodes que es basen en 
el “punt de mort tèrmica” dels microorganismes. La pasteurització es produeix escalfant l’aliment a 60 - 
70ºC, i refredant-lo ràpidament. És el mètode més segur per assegurar la destrucció dels 
microorganismes i mantenir l’estructura química de l’aliment. S’utilitza sobretot per  a aliments líquids, 
com la llet.  

L’esterilització és l’escalfament a temperatures superiors a 100ºC i s’aplica a aliments ja elaborats, 
com les conserves alimentàries en envasos hermètics. L’aparell que s’utilitza industrialment per 
l’esterilització és una autoclau. Un mètode d’esterilització específic és el UHT (Ultra HighTemperature) 
a 150ºC unes fraccions de segon i té un període de conservació de l’aliment més llarg. 

1. Mira l’etiqueta de la llet i els sucs de fruita que tu beus, i digues si indiquen el procediment de 
conservació que han seguit. 

2. Busca en una enciclopèdia o llibre de física què és una autoclau. Fes-ne el dibuix i explica el seu 
funcionament. 

3. Ves a la botiga i anota tots els aliments esterilitzats i pasteuritzats que trobis. 

4. Prepara un suc de fruita natural, posa’l a bullir fins a 60ºC, refreda’l ràpidament i anota quan es 
conserva. Prepara un suc de fruita natural i sens fer-li res anota el període de conservació. Escriu les 
teves conclusions. 

La deshidratació 

És un dels mètodes de conservació més antics que consisteix en l’eliminació parcial de l’aigua 
continguda en els aliments. El desenvolupament dels microorganismes s‘inhibeix quan la quantitat 
d’aigua present baixa per sota d’un 1% al 15%, segons el microorganisme. Alguns exemples són les 
panses, els tomàquets i les figues seques. 
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Un tipus especial de deshidratació que s’utilitza industrialment és la liofilització. Consisteix en 
l’eliminació de l’aigua continguda en els aliments al buit, és a dir en absència d’aire. Per això, la 
substància es congela prèviament a -30 o -40ºC. 

La concentració consisteix en l’eliminació d’una part de l’aigua de l’aliment mitjançant l’escalfament al 
buit. Industrialment s’aplica aquesta tècnica en els sucs de fruita i la llet. 

La filtració és un mètode industrial que s’aplica a aliments líquids com per exemple el vi. Es basa en 
l’ús de filtres de porus de diàmetre molt petit. 

Finalment, l’irradiació és un mètode industrial que s’aplica  a la conservació  de la carn, alguns 
formatges i embotits. S’usen radiacions ultraviolades generades per làmpades de vapor de mercuri.  

1. Explica que és la sublimació. 

2. Selecciona unes panses fresques, o un parell de tomàquets petits i posa’ls a assecar, en un lloc 
fresc i sec i, si és possible en un recipient on hagis fet prèviament el buit.  

L’addició de substàncies naturals 

Has fet alguna vegada melmelada? Explica com es fa. 

Has menjat alguna vegada una llauna de tonyina? Explica com et sembla que es prepara. 

El sucre afegit en grans quantitats inhibeix el desenvolupament dels microorganismes, com en el cas 
de les melmelades, les compotes i els xarops. Són elaboracions tradicionals que feien les mares per 
conservar fruites (maduixes, préssecs, pomes, ..) i verdures (tomàquets, carbasses, cebes,...). En les 
compotes, tant la cocció com la proporció de sucre és molt més petita. 

El vinagre, els olis i l’alcohol etílic tenen a més una acció antisèptica i s’utilitzen per preparar 
conserves de vegetals i/o fruites. Les conserves fetes amb oli són relativament recents, probablement 
de finals del segle XIX. Els chutney són elaboracions índies i el més habitual és el de mango. La 
relació d’ingredients és 1/4 litre de vinagre, 150 g de sucre, 650 g de fruita i espècies al gust, per 
exemple canyella o curry. 

La salaó és un mètode químic de conservació que té una llarga història, ja s’utilitzava en l’antiguitat i 
consisteix en l’addició de sal, clorur sòdic, Na Cl que actua fonamentalment com a deshidratant. 
S’utilitza en les conserves de peix, carn i alguns vegetals. 

1. Observa a l’armari de la cuina de casa teva o a la botiga, quines conserves són salaons, quines 
porten sucre, vinagre, oli o alcohol etílic.  

2. Explica què vol dir que la sal actua com a deshidratant i que el vinagre i els olis són antisèptics. 

3. Busca la proporció adequada de sucre per la fruita que tu prefereixis i prepara’n una melmelada. 
Escriu el procediment i anota les teves conclusions. Fes l’informe científic de la preparació. 

4. Prepara el teu aperitiu vegetal  preferit (col, pastanaga, cogombres, pebrotets,...) en vinagre. 
Recorda que has de bullir-lo prèviament i deixar-lo reposar un parell de setmanes en un vinagre de 
qualitat. Escriu el procediment i anota les teves conclusions. 

5. Prepara un chutney de carbassa, prunes i taronja. La relació d’ingredients és 225 g de poma, 150g 
de sucre de canya, 200 g de carbassa neta, 400 g de prunes, 50 g de pell de taronja, 1 clau d’olor, una 
branca de canyella i un polsim de matafaluga. Talla la pell de la taronja en juliana. Escalda-la tres 
vegades, canviant l’aigua cada vegada, per eliminar-ne l’amargor. Posa el sucre en un recipient al foc. 
Afegeix el vinagre i remena fins que el sucre es dissolgui. Afegeix les fruites i la carbassa i fes-ho 
coure a foc lent 25 minuts. Remena de tant en tant. Aboca-hi les espècies i cou-ho 5 min més. Deixa 
reposar. 

6. Fes l’informe científic de la preparació. 
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Conclusions 

Les activitats d’aprenentatge realitzades en context culinari, a més d’ajudar l’aprenentatge de 
conceptes bàsics de ciències, i despertar la curiositat nata de l’adolescència, suposen l’entrenament 
d’habilitats culinàries que afavoreixen l’autonomia personal de les noies i els nois en la seva vida 
quotidiana.    
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ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE CIÈNCIES 
I ELS SABERS DE LES DONES 
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Resum: La comunicació exposarà els resultats del grup de recerca sobre els 
canvis que cal introduir en els continguts curriculars de Ciències Experimentals, 
per tal d’incorporar els sabers de les dones, en l’educació secundària obligatòria i 
els estudis de magisteri. 

 

Paraules clau artografi : continguts, currículum, sabers, dones, ciència escolar, 
valors 

 

Justificació 

Els treballs i els coneixements de les dones s’han mantingut en la invisibilitat al llarg de la història tot i 
que han contribuït efectivament al desenvolupament. Els sabers científics de les dones són aquells 
que han estat  històricament en mans de les dones, integrats en la seva pràctica i experiència. El 
saber ha tingut diferents accepcions al llarg de la història; per exemple, fins pràcticament el segle XVII 
va consistir en la contemplació de la natura.  Les dones hem ocupat  i ocupem un lloc en l'estructura 
social, diferent  del que han ocupat els homes, en la vida diària i en els espais de producció de 
coneixement. La vida de les dones, en la majoria dels casos ha seguit camins diferents a la dels 
homes. Això ha comportat que la pràctica i l'experiència de les dones hagi estat diferent. És difícil 
dividir l'experiència humana en compartiments separats, ja que ni totes les dones, ni tots els homes 
tenen experiències  idèntiques, però les dones, com a grup social, amb la seva experiència de mares, 
educadores i  mestresses de casa, en la majoria de  casos ha fet que tinguin en comú un sentit de ser 
i actuar com a dones. És cert que actualment, alguns homes, pocs assumeixen parcialment tasques 
considerades històricament pròpies de les dones i s'encarreguen de les filles i dels fills, però 
tradicionalment no ha estat així. Els sabers de les dones comporten un conjunt de valors propis 
associats com la cura de les altres persones que suposa un nivell de disponibilitat cap als demés, un 
cert altruisme, el respecte per la naturalesa, la capacitat d'empatia i els valors necessaris per 
aconseguir el benestar dels membres de la unitat  familiar. L'experiència femenina porta a construir 
significats per a explicar la vida de les dones, en el que té d'experiència diferent de la dels homes. Les 
dones, en base a  la seva experiència, han desenvolupat un conjunt de valors que els han permès 
aproximar-se d'una altra manera al saber i han acumulat un saber propi, al llarg dels segles. Un saber 
de vida i per a la vida, un saber que han intercanviat i compartit per donar explicació al seu entorn. Les 
dones amb la seva saviesa han contribuït a l'evolució i al progrés de la humanitat. 

El sabers de les dones estableixen una correspondència amb el sentit que les dones han atribuït a la 
seva vida, els seus desigs i la seva experiència. Per a algunes dones, en determinats moments 
històrics i actualment, el sentit de les seves vides ha coincidit amb les preocupacions de determinades 
tradicions de coneixement, com per exemple, les filòsofes i les alquimistes. Les característiques dels 
sabers femenins, en comparació amb el coneixement científic i amb la ciència  escolar presenten 
diferències importants. Els sabers femenins són operatius, serveixen per a prendre decisions, 
s'ocupen també de les petites coses de cada dia, d'aquells que no formen part de cap disciplina 
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acadèmica actual, però que s'aprenen de la pròpia experiència. Els sabers femenins es transmeten de 
mares a filles, a germanes,... però mantenen el seu format, és a dir es transmeten d'una forma 
determinada, molt propera a l'oralitat. Els sabers femenins, tot i la presència d'instruments, 
mecanismes, substàncies i processos diferents en la llar i de la sistematització a la qual se sotmeten, 
quan passen a l'esfera pública passen a considerar-se propis de l'àmbit masculí. Històricament, així va 
ser amb els sabers sanitaris de les llevadores i els sabers apotecaris de les remeieres, quan van 
passar al domini de la Universitat. Un altre exemple el trobem en la cuina i les habilitats culinàries de 
les dones, quan passen a mans dels xefs de la cuina moderna. Els sabers femenins han evolucionat al 
llarg de la història, però les dones han mantingut unes variables i una determinada presentació dels 
seus sabers, que els fa aptes per al seu àmbit d'actuació. Per exemple, per preparar una melmelada, 
normalment no ho comptem amb temps sinó que observen si agafa la consistència adequada, per 
saber si ja està feta.  

Objectius 

El primer objectiu és de caràcter històric i, es refereix a analitzar els manuals alquímics dels segles 
XVII i XVIII, en els quals es troben presents estris, substàncies i processos semblants als de la 
química i als sabers sanitaris. Un segon objectiu és el d’enquestar a l'alumnat, per tal d'identificar la 
valoració que fan dels rols i els sabers considerats habitualment femenins. Un tercer objectiu específic 
correspon a l’intent d’encaixar l’anàlisi històrica realitzada i l’anàlisi dels valors actuals presents en 
l’alumnat, per fer propostes d’inclusió dels sabers femenins relacionats amb les ciències 
experimentals, en els curriculum de secundària i magisteri.  

Metodologia 

Utilitzem l’estudi de textos històrics dels segles XVII i XVIII i la realització d’enquestes a l’alumnat de 
l’ESO i de Magisteri per identificar la valoració que fan dels rols i els sabers considerats habitualment 
femenins. Això ens permet l’anàlisi comparativa de la valoració històrica i actual dels sabers femenins i 
elaborar propostes d’inclusió d’alguns sabers femenins en els continguts curriculars de Ciències 
Experimentals. 

La proposta des de la Didàctica de les Ciències Experimentals intenta la integració dels sabers 
associats al treball que desenvolupen les dones, en una part dels curriculum oficial. A més, es proposa 
fer un estudi comparat dels valors característics dels sabers femenins amb els valors establerts en els 
curriculum oficials de Ciències Experimentals, en concret de química. Hi ha un conjunt de valors 
associats als treballs que desenvolupen majoritàriament les dones com són els de proporcionar 
benestar, educació, alimentació i tenir cura de les criatures i de les persones. La nostra recerca pretén 
esbrinar les relacions entre els valors associats a l’atenció de la llar, els sabers culinaris i la cura de les 
altres persones amb els valors que es treballen en el currículum de Ciències experimentals.     

Conclusions 

La incorporació dels sabers femenins és un element transformador per a la millora de la societat del 
segle XXI. La Universitat i les Facultats de Ciències de l'Educació, en la formació inicial dels futurs 
professionals de l'ensenyament són un bon camp de recerca i de possible aplicació de les orientacions 
curriculars que es derivin de la recerca. La professió d'ensenyar actualment es considera pròpia de 
dones, però els continguts escolars no tenen en compte els sabers femenins. Quan els sabers definits 
com a propis de les dones o de l’àmbit femení passen a tenir el seu espai en l’esfera publica de la 
societat (fora de l’àmbit quotidià o privat) passen a considerar-se propis del mon masculí. 

Establir orientacions didàctiques que permetin un nou enfocament de la ciència escolar des d'una 
perspectiva de gènere és avui una necessitat important, per tal de potenciar valors com la tolerància, 
el respecte, l’empatia amb les altres persones, i l’acceptació de punts de vista diferents, una proposta 
adient per a l'educació científica. 

Els estudis exploratoris que hem realitzat fins ara, apunten que la introducció dels sabers femenins en 
els curricula potencien en les noies la consciència d’una major autonomia intel·lectual que augmenta 
l’autoestima individual paral·lelament, i en estreta relació amb l’autoestima, es va construint una 
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consciència del grup poderosa i solidària. En els nois, una major valoració dels sabers i habilitats 
considerades femenines els porta una perspectiva més actualitzada de la seva masculinitat.  

Tot això, esperem també que sigui una petita aportació a l’establiment de relacions de col·laboració, 
més comprensives i solidàries entre les dones i els homes de la nostra societat. En definitiva, volem 
contribuir a l’eliminació de la violència de gènere contra les dones i a l’establiment de nous marcs de 
relació, on no tingui cabuda la masculinitat hegemònica estereotipada actualment.  
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LA SÍNTESI ADDITIVA I SUBTRACTIVA DE COLORS  
I LES NOVES TECNOLOGIES 

 
Rosa Maria Melià Avià1 i Octavi Plana Cobeta2 

1. IES Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià del Besòs) rmelia@pie.xtec.es 
2. IES Can Puig (Sant Pere de Ribes) oplana@pie.xtec.es 

 
Resum: Un coneixement sòlid de la teoria del color és molt important en 
diferents camps: art, física, química, biologia , disseny, informàtica, … Fins i tot 
els aspectes psicològics de la percepció del color han de considerar-se  quan 
estudiem aquest camp. Ja des d’una primera anàlisi sobre l’estudi del color en 
les classes de ciències de secundaria podem observar importants dificultats de 
comprensió, tant de les implicacions entre llum color, com entre color i percepció. 
Els estudis realitzats sobre composició del color en matèries artístiques, des de 
la plàstica a primària, fins a matèries més especifiques en un batxillerat artístic, 
interfereixen amb la comprensió dels colors - llum primaris i la seva interacció 
amb els objectes i els receptors de llum: els cons situats a la retina. Aquest 
efecte es deu, quasi exclusivament, a un treball realitzat fonamentalment amb 
pigments i, per tant, basat en la subtracció de llum. Tot i això, la massiva 
implantació de l’ús d’ordinadors dins el treball creatiu ens obliga, en l’actualitat, a 
tractar, de forma dual, la mescla subtractiva (quan operem amb pigments o 
tintes) i la mescla additiva (quan ho fem amb llum).  Amb aquesta comunicació 
volem presentar una aproximació TIC que presenti la ciència d’una forma més 
propera als estudiants ajudant a desenvolupar l’integrés en el seu aprenentatge. 
Presentem un bloc d’activitats per assolir aquests objectius. Donada la massiva 
implantació de l’ús dels ordinadors a la nostra vida quotidiana i al tractament del 
color en els equipaments informàtics i audiovisuals – colors-llum als monitors i 
colors-pigment a les impressores- proposem una seqüència CTS  que vagi de 
l’estudi de la mescla additiva de colors fins a la mescla subtractiva aplicable a 
nivells de secundària. Es proposa una comparació entre els programes de dibuix 
i la pintura tradicional sobre suports materials, que després  d’un breu procés 
d’experimentació porti l’alumnat a una millor comprensió d’aquest tema.  

 

Paraules Clau: color, TIC, síntesi additiva, síntesi subtractiva. 

 

Justificació: 

Massa habitualment el color és considerat en general com una propietat característica dels objectes, al 
mateix nivell que la seva forma o la seva textura (Feher, 1990). No és un fet massa comú que els 
estudiants coneguin la relació entre objecte i la llum incident a l'hora de valorar el color percebut per 
uns detectors, com són els nostres ulls.  

El tema del color sol eludir-se o bé tractar-se molt lleugerament des de la física i la química a 
l’ensenyament secundari. Això pot atribuir-se a la manca de temps (prioritzem altres continguts) o bé 
que el tema ens sembla confús als mateixos professors.  

Tanmateix creiem que mereixeria més atenció per diferents motius:  

- El color és present en la vida quotidiana dels nois i les noies: viuen en un món en el que la imatge és 
fonamental i treballen i manipulen els colors sovint i amb medis molt diversos. 
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- El tema del color resulta atractiu ( és “bonic”) i és motivador per a l’alumnat de l’ESO. 

- Encara que utilitzen el color des dels nivells més elementals, en general els resulta desconeguda 
qualsevol fonamentació teòrica sobre el tema que relacioni el color amb la llum i presenti tot plegat 
com un procés físic.  

Per a  la majoria dels nostres estudiants, el color ha estat tractat especialment des de l’educació visual 
i plàstica, on han experimentat amb pintures i amb llapis de colors, i fan afirmacions del tipus : “groc i 
vermell fan taronja” o “el verd surt de mesclar el blau i el groc”, basades especialment en la mescla 
subtractiva i enunciades de manera purament empírica. Al mateix temps poden tenir, sentides de 
primària, algunes idees com “el blanc conté tots els colors”, que relacionen amb l’arc de Sant Martí 
però que no s’ajusten de cap manera a la seva experiència amb les pintures. Per altra banda, els 
televisors, els ordinadors i altres dispositius d’imatge han passat a formar part de la seva quotidianitat i 
els nostres estudiants han passat de treballar amb pigments a crear i manipular imatges  amb 
ordinador. Analitzant el treball de les imatges a l’ordinador podem distingir entre la situació que es 
presenta als monitors dels ordinadors, que com a fonts de llums primàries obtenen la seva gamma de 
colors per mescla additiva i la situació que es presenta a les impressores, on la gamma de colors 
s’obté per mescla de tintes i per tant com a resultat d’un procés de mescla subtractiva. 

Objectius:  

La nostra proposta contempla presentar activitats que tractin del color, tot situant-lo en l’experiència 
quotidiana dels nois i noies actuals i dotant-los d’un model simple però coherent  amb la visió 
científica.  

Les idees principals que ha de tenir aquest model serien: 

- El color existeix com a percepció  (no com a propietat dels objectes).  

- La percepció del color depèn de la llum que arriba als nostres ulls. La llum vermella, la verda i la 
blava produeixen els colors-llum  primaris. 

- Diferents llums arribant alhora a l’ull produeixen un nou color, per síntesi additiva. 

- Pot donar-se el cas de que diferents llums o combinacions de llums arribin al nostre ull produint la 
mateixa sensació ( per exemple, produeix la sensació de “groc”, tant un feix monocromàtic de 
determinada freqüència, com una combinació de llum vermella i llum verda). 

- Els pigments absorbeixen part de la llum que arriba als objectes, de manera que aquesta part ja no 
arribarà als ulls provenint de l’objecte en qüestió. Diferents pigments alhora absorbeixen diferents 
parts de la llum, produint nous colors per síntesi subtractiva. Els pigments que només absorbeixen un 
dels colors-llum primaris: el groc, el magenta i el cian, són els colors-pigment primaris. 

Al mateix temps, la nostra proposta pretén fomentar l’ús integrador dels recursos proporcionat per les 
tecnologies de la informació i la comunicació i analitzar, amb rigor, els conceptes científics presents en 
tota activitat humana. 

Metodologia: 

Treballem des d’un punt de partida CTS, en el que, utilitzant les TIC, presentem una sèrie de  guions 
tancats i específics per consolidar els conceptes físics de forma autònoma i individual. La discussió de 
propostes més obertes, en petit o gran grup, es realitza a través de guions més oberts. 

L’alumnat ha de iniciar l’estudi amb el descobriment de les dificultats que es presenten en la 
verbalització del conceptes científics, i poc a poc produir un canvi conceptual a través de activitats de 
aprenentatge i consolidació. Considerem necessari que el professorat revisi, tot reforçant-los, el 
conjunt de fenòmens òptics implicats entre l’emissió de la llum pel focus i l’observació pels nostres ulls 
del color d’un objecte il·luminat. 
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Finalment, la possibilitat d’avaluar el resultat a través d’una activitat amb una certa càrrega lúdica 
permet que aquest final del bloc didàctic sigui atractiu i que els alumnes siguin conscients en el 
moment del seu progrés. 

A través d’aquesta experiència s’intenta afavorir el canvi conceptual des de la vivència del fenomen, 
amb la formulació de propostes que afavoreixin la correcta assimilació dels conceptes i fenòmens 
científics, des d’un nivell de primer cicle, i n’agilitin la interpretació mitjançant l’ús de les eines més 
properes a l’alumnat, de forma que es pugui reforçar l’adquisició d’aquest nous coneixements des 
d’àmbits i matèries diversos. 

Aquesta experiència l’hem dut a terme amb alumnes de 3r i 4t d’ESO, encara que també es pot 
adaptar per a alumnes de primer cicle.  

Contingut: 

Les activitats plantejades per assolir aquests objectius són: 

Seqüència utilitzant  un programa de tractament informàtic d’imatges (Paint) , l’ús de pintures i el 
programa LlumiColor . 

Detallem a continuació aquesta seqüència: 

1. Anàlisi de la paleta de colors del programa Paint .  

 Proposem una guia per a observar l’obtenció dels colors al monitor de l’ordinador a través de 
la paleta de colors del programa Paint ( aquest programa és senzill i assequible, però igualment 
podrien utilitzar-se altres programes de dibuix). Poden veure com els colors bàsics utilitzats són el 
vermell, el verd i el blau i la resta de colors s’obtenen combinant en diferents proporcions aquests 
colors, que anomenem colors-llum primaris. 

 
 Només es tracten aquí els tres colors-llum primaris i els seus complementaris, així com el 
blanc i el negre, analitzant els valors assignats als quadres Vermell, Verd i Blau de la paleta de colors. 
Queda oberta la possibilitat d’analitzar també els conceptes de Matís, Saturació i Lluminositat, 
especialment si s’utilitza aquesta activitat en relació amb l’art i el disseny.  

2. Construcció d’una imatge que contingui els colors-llum  primaris i els seus complementaris amb el 
Paint . 

 En aquesta activitat els alumnes utilitzen el Paint per a produir una imatge, centrant la seva 
atenció en els colors-llum. Reprodueixen la imatge proposada utilitzant els colors vermell, verd i blau 
(primaris) de la paleta de colors i que són percebuts pels nostres ulls  . 
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D’altra banda, els complementaris  són obtinguts com a combinacions de dos colors primaris amb 
la paleta de colors del programa , per exemple per a “omplir” el cotxe del color  , que percebem com 
a groc, hauran d’indicar a la paleta :”Vermell=255, verd=255, blau=0”. 

3. Anàlisi de la mateixa imatge obtinguda a través de la impressora. 

 Primerament s’analitza una prova d’impressió i s’observa el cartoig de tinta de color d’una 
impressora d’injecció de tinta per a veure quines tintes s’utilitzen a la impressió i veure que la 
impressora treballa amb mescla subtractiva. 

 Si es disposa d’algun cartoig en el que algun dels colors està esgotat es pot comparar la 
imatge impresa amb tots els colors i la imatge mancada de la tinta d’un color. 

4. Elaboració de la mateixa imatge utilitzant pintures i escollint el mateixos colors que s’havien utilitzat 
en crear-la amb el Paint ( vermell, verd i blau). 

 Proposem als alumnes que intentin fer la mateixa imatge amb pintures. El  seu treball previ a 
matèries artístiques els ha acostumat a utilitzar el 
magenta, el cian i el groc per a reproduir tota la gamma 
de colors ( en algun cas, fins i tot, s’ha substituït el 
magenta pel vermell i el cian pel blau). Utilitzaran 
pintures de colors aproximats al vermell, el verd i el 
blau primaris per a generar els colors del nostre dibuix. 
Els alumnes observaran que, si bé aquests es veuen 
correctament, en intentar reproduir el groc com a 
mescla de pintura verda i pintura vermella a parts iguals 
el resultat no és un color groc sinó un color marronós . 
Això els ha de portar a entendre la necessitat d’utilitzar 
el color de manera diferent quan tenim mescla additiva i 
quan tenim mescla subtractiva. 

5. Comparació de la imatge anterior amb una altra 
obtinguda amb els colors-pigment primaris (cian, 
magenta i groc)  i les seves combinacions. 

 Quan s’utilitzen el colors-pigment primaris 
seguint les regles de la mescla subtractiva, obtenen el 
resultat esperat.  

Proposem realitzar els dos dibuixos corresponents a les 
activitats 4 i 5 en un mateix full, tal com mostra la 
imatge, per tal de tenir una comparació ràpida dels 
resultats. 

6. Ús de filtres de colors. 

 Experimentaran l’efecte d’interposar diferents filtres de colors, un a un,  al pas d’un feix de 
llum blanca, raonant que els colors obtinguts són el resultat de la subtracció de la resta dels elements 
de la llum incident. A continuació, es discuteix el resultat d’interposar consecutivament dos filtres al 
pas de la llum blanca, provant totes les combinacions possibles. 

7. Discussió sobre el significat de mescla additiva i mescla subtractiva. 

Després d’haver experimentat amb sistemes que mostren mescles subtractives , com els pigments i 
els filtres i sistemes  que mostres mescles additives com les pantalles dels monitors , els alumnes ja 
estan en condicions de comparar i interpretar el comportament de focus lluminosos i objectes 
materials il·luminats relacionats amb el color. 

8. Presentació d’un model que uneixi espectre visible, síntesi additiva i síntesi subtractiva. 
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A partir de l’espectre de la llum visible, conegut pels alumnes per exemple, pels colors de l’arc de Sant 
Martí, associem cada fragment de l’espectre a un color i determinats fragments als receptors (cons) 
del nostre ull. Això ens dóna els colors primaris (R: roig, G: verd, B : blau) en l’ordre que apareixen a 
l’arc de Sant Martí. Cadascuna d’aquestes franges correspon a una sensació de color . Els colors que 
pertanyen a franges intermèdies produeixen sensacions diferents, que podem atribuir a l’excitació de 
manera comparable de dos receptors . La mateixa sensació la pot produir la suma de dos feixos de 
llum de dos colors primaris. Llum roja + llum verda → activa cons  sensibles al roig i cons sensibles al 
verd → sensació de groc. Llum monocromàtica dins la banda del groc → activa cons  sensibles al roig 
i cons sensibles al verd → sensació de groc. Per a l’arribada simultània de blau i vermell, tenim la 

sensació de magenta , que no correspon a cap franja de 
l’espectre visible, que per a situar-la entre el vermell i el 
blau, podríem afegir-la als extrems de l’espectre i unir 
aquests extrems en un cercle, tal com mostra la figura. 

Per a treballar amb pigments ( mescles subtractives) 
convé referir-se a materials que absorbeixin només un 
dels colors-llum primaris. Comparant amb l’espectre 
visible un filtre vermell ( o un pigment vermell) deixarà 
passar la llum vermella i absorbirà els altres dos colors 
primaris, mentre que un filtre que deixi passar la llum 
vermella i la llum verda el veurem com un filtre groc i la 
llum blanca en travessar-lo esdevé groga.  

9. Activitat de síntesi-consolidació amb el programa 
LlumiColor .  

Per a reforçar els conceptes estudiats  es proposa utilitzar 
un programa (llum i color) que permet obtenir llum blanca 

o de combinació de colors-llum primaris en un focus (mescla additiva) i veure l’efecte de la interposició 
de filtres al pas d’aquesta llum  i, la llum reflectida sobre superfícies pintades de combinacions de 
colors pigments.  

Els resultats es poden interpretar com a subtracció dels diferents colors de la llum original, per 
absorció del filtre o del pigment, mostrant així un model per a la mescla subtractiva. La possibilitat 
d’obtenir una anàlisi tant de la llum incident com de la que arriba a l’ull, en components vermelles, 
verdes i blaves  facilita la interpretació del fenomen. 

 

10. Activitat d’avaluació amb el programa ColorsRGB. 

Finalment proposem una possible activitat, què alhora té un cert caire lúdic, per tancar la unitat, tot 
avaluant la comprensió de la mescla additiva. Un programa proposa als alumnes que siguin capaços 
d’obtenir colors a partir de combinacions de colors primaris amb diferents graus de dificultat. 
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Conclusió: 

La seqüència ha estat provada amb 2 grups d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge de 2n cicle 
d’ESO ( 15-16 anys) . La seqüència ha estat motivadora per als alumnes donat que els acostava a les 
seves aficions  i era una activitat “hand-on “ en la que participaven activament.  Valorem, a més, 
positivament el grau d’assoliment dels objectius per part dels alumnes. 

A partir d’ara són capaços de distingir: 

a) Els principis físics presents fins ara en les activitats artístiques, on el color observat és el resultat de 
la subtracció de llum per part d’un material (pigment) i b) La incorporació de les noves tecnologies en 
l’àmbit de creació artística on l’ús de la pantalla de l’ordinador ens obliga a utilitzar la pròpia llum com a 
font de color. 
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Resum: Es presenta l’adaptació que s’està realitzant del projecte “Salters 
Horners Advanced Physics”  per a la física del batxillerat, un projecte que es 
caracteritza per introduir els continguts conceptuals de la física a partir de 
contextos rellevants per als estudiants. Es descriu el projecte original, es justifica 
el perquè de la seva adaptació i es donen els criteris d’adaptació que s’estan 
utilitzant. Per últim es descriuen les unitats ja elaborades per al primer curs, que 
ja han començat a experimentar-se, i es presenta la proposta d’adaptació per a 
les unitats de segon curs, que es troben en fase d’elaboració  

 

Paraules clau: Física, Batxillerat, projecte CTS.  
 

Introducció 

En el marc del Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  (CDECT) es va 
iniciar en el curs 2002-03 un projecte d’innovació  curricular per a la física i la biologia del batxillerat, 
amb futures implicacions formatives, continuació de l’adaptació i experimentació que en anys anteriors 
(1996-2000)  s’havia fet del Salters Advanced Chemistry. La continuació del projecte implicava 
l’adaptació del Salters-Horners Advanced Physics i del Salters-Nuffield Advanced Biology (SNAB). Tot 
ells  són projectes d’orientació  ciència-tecnologia-societat (CTS),  que han estat elaborats pel Science 
Education Group de la Universitat de York  (Anglaterra).  

El projecte Salters Horners Advanced Physics (SHAP) planteja l’ensenyament de la física del 
batxillerat des d’una perspectiva ciència-tecnologia-societat, presentant els continguts de la matèria 
contextualitzats i relacionats amb les aplicacions de la física i la realitat tecnològica que envolta els 
estudiants. També presta molta atenció als  camps més actuals de la física: el coneixement de 
l’univers  i  la física nuclear i de les partícules.  

Amb la finalitat d’iniciar l’adaptació i experimentació del Salters-Horners Advanced Physics es van 
iniciar contactes a finals del curs 2002-03 amb la directora del projecte, la professora Elisabeth 
Swinbank, i el director del SEG, el professor John Holman i es va demanar permís per a l’adaptació i 
experimentació del projecte a Catalunya. Un cop establert un acord de col·laboració,  es va formar un 
grup de professors de física i química per portar a terme l’adaptació del projecte de física. Aquest grup 
va començar l’adaptació dels materials corresponents al primer curs  de batxillerat durant el curs 2003-
04. En el curs 2004-05 s’està prosseguint aquesta adaptació i experimentant les unitats produïdes en 
diversos IES, amb l’objectiu d’avaluar les primeres versions abans d’ampliar l’experimentació a més 
centres. 
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Per què una nova proposta per a la física del batxillerat?  

A Catalunya, i a la majoria dels països del món,  s’està detectant una reducció de l’interès dels 
estudiants pels estudis científics, que pot veure’s en la disminució del nombre dels que opten per 
matèries com la Física. Les causes d’aquest fenomen possiblement són complexes i d’arrels diverses, 
però en tot cas ens obliguen a pensar sobre la Física que ensenyem a les nostres aules i en la manera 
com la deuen percebre els nostres alumnes.  

Per a molts alumnes, la Física, tal com l’han conegut a l’ESO, és una matèria difícil i poc motivadora. 
Tanmateix trobem joves amb curiositat i ganes d’aprendre, disposats a superar matèries difícils com la 
Física i a dedicar-hi el seu esforç, ja que per a molts d’ells els serà necessària pels seus estudis i 
ocupacions posteriors. Però, a la Física que es troben al Batxillerat, gairebé no apareixen les seves 
aplicacions al món d’avui.  

Bona part del primer curs es dedica a desenvolupar les equacions de la cinemàtica i les lleis de 
Newton: molta teoria i molts problemes repetitius i numèrics i, només si queda temps, alguna pràctica. 
La resta del temps de primer i el segon curs es dedica a l’estudi de l’energia, dels camps elèctrics i 
gravitatoris, de les ones, de l’electromagnetisme, la radioactivitat i una lleugeríssima pinzellada de 
física moderna amb un enfocament similar: teoria i problemes numèrics  estàndard.  

Sembla com si la Física només pogués  servir per a aprovar la selectivitat      (amb resultats més aviat 
dolents, si mirem els dels darrers cursos) i per a unes aplicacions  posteriors, que mai no acaben 
d’arribar, mentre que poc es diu de les  aplicacions que té en el món actual i dels coneixements que 
aporta sobre l’univers del que formem part.  

Per sort, els professors sí sabem que la Física contribueix al desenvolupament del nostre món i que 
els seus conceptes i els seus procediments s’apliquen ara mateix a resoldre problemes i a millorar la 
qualitat de vida, però la pressió del programa ens obliga a deixar aquest plantejament per a “més 
endavant” o a fer-hi només al·lusions de passada. Creiem que cal fer un esforç per acostar la física 
que ensenyem a la física que es fa servir, en camps molt diversos, en el nostre segle XXI. 

En els darrers anys ens han arribat nous recursos: internet, els equips de captació de dades, els 
programes de simulació,  els fulls de càlcul, els programes d’anàlisi de so i d’imatge, etc. Els 
professionals de la física i dels camps que s’hi relacionen utilitzen aquests recursos intensivament i 
nosaltres hauríem d’integrar-los en la nostra activitat didàctica, com un recurs pedagògic, com uns 
procediments que els alumnes han d’aprendre i com una eina de motivació. 

La proposta del projecte Física Salters intenta resoldre aquests problemes contextualitzant els 
continguts de la física, de manera que a partir de situacions de la física aplicada, els estudiants puguin 
trobar sentit a la necessitat dels conceptes i de les modelitzacions que la Física proposa. És per això 
que vàrem decidir prendre  aquest projecte com a punt de partida per a una reorientació curricular de 
la física en el batxillerat.  

El projecte  SHAP original 

El SHAP s’estructura en 11 unitats. A cada unitat es parteix de situacions i aplicacions d’actualitat que 
proporcionen el punt de partida per a l’estudi de conceptes i principis físics. Les 11 unitats del projecte 
original i els seus apartats es mostren en el quadre 1.  

Quadre 1. Unitats del projecte Salters Advanced Physics  

 

Salters Advanced Physics  

AS (Primer curs)  

 1: Més alt, més ràpid, més fort. 1 Córrer; 2 Escalada; 3 Calcular el treball 4. Estirar i encongir; 5 Saltar 
i llançar; 6 Última volta. 
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2: Satèl·lits a l’espai. 1. Satèl·lits a l’espai; 2. Cèl·lules solars i circuits elèctrics; 3. Transferència 
d’energia i control; 4. Missió acomplerta. 
3: El só de la música: 1. Produir sons; 2. El disc compacte; 3. Conclusions. 

4: Excavant el passat: 1. Els secrets de la resistència; 2. La història de l’interior; 3. El joc de la datació; 
4. Reconstrucció. 

5: Prou bo per menjar. 1. La Física a la indústria de l’alimentació; 2. Seguint el flux; 3. Controls, 
controls...; 4. Dolçor i llum; 5. Envasos. 

6: Cirurgia reparadora. 1.Introducció.; 2. Reconstrucció d’ossos; 3. Millorar la visió; 4. El batec del cor; 
5. Conclusions. 

A2 (Segon curs)  

7: Transport ferroviari. 1. Pujar al tren; 2. Senyalització; 3. Parar i arrencar; 4. Enregistrament de la 
velocitat; 5. Estructura i seguretat; 6. Fi del trajecte. 

8: El medi és el missatge. 1. Control i seguretat a l’aire; 2. Enviar i rebre informació; 3. Transmissió; 4. 
Formació de la imatge; 5. A la pantalla; 6. Missatge rebut. 

9: Sondejar el cor de la matèria. 1. El començament; 2. Teories del tot; 3. Cap al model estàndard; 4. 
Feixos de partícules i acceleradors; 5. Sobre l’objectiu. 

10: Construir o destruir? 1.Terratrèmols; 2. Sacsejant; 3. Dissenys per viure-hi; 4. Vibració, soroll i so; 
Reconstrucció. 

11: Objectiu les estrelles: 1. Al principi; 2. La nostra estrella més propera; 3. Estrelles; 4. Història del 
nostre univers; 5.Síntesi. 

Tot i la contextualització del projecte, en tot moment es deixa molt clar que l’objectiu últim del curs no 
és que els estudiants aprenguin sobre esports, satèl·lits, trens, terratrèmols, etc.,  sinó que  aprenguin  
els conceptes i procediments fonamentals de la física, però partint d’aplicacions o situacions en què 
aquestes conceptes i procediments  són necessaris.  

Com adaptar el projecte  SHAP a la nostra realitat?  

Encara que coincidim amb els objectius i l’orientació del projecte Salters, aquest no pot ser aplicat 
directament  en el nostre sistema educatiu i s’imposa una adaptació al voltant de diversos  eixos:  

• Adaptar  el projecte als  continguts prescriptius del currículum de física de batxillerat al nostre 
país. Encara que creiem que és urgent una revisió en profunditat dels continguts de la física del 
batxillerat, hem de fer l’adaptació en funció dels continguts actualment vigents. En termes més 
prosaics, els alumnes han d’estar preparats per “aprovar la selectivitat”.  

• Adaptar el projecte al temps disponible. Actualment (i tristament) hem d’impartir la Física del 
Batxillerat en dos cursos a raó de 3 hores a la setmana. El projecte original correspon a  dos cursos de  
5 hores setmanals. Això implica que molts continguts actuals i molt interessants del projecte original 
han de ser obviats en una adaptació realista. 

• Adaptar el projecte  a la realitat catalana, buscant la contextualització en situacions del nostre 
entorn.  

• Adaptar les activitats proposades als recursos (equipaments, programari, etc.) dels nostres 
centres. 

Els materials del primer curs de la Física Salters  

Actualment ja està adaptada la primera unitat “Més alt, més ràpid, més fort”.  Com el títol indica, el fil 
conductor de la unitat són els esports: En el primer apartat “Córrer” es treballa al principi  la velocitat i 
l’acceleració, els gràfics i les equacions del moviment uniforme i de l’uniformement accelerat, i després 



280 VII Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals, 2005 

es passa a relacionar els moviments trobats amb les forces presents, tot introduint les lleis de Newton. 
El segon apartat ,“Escalada”, s’ocupa d’analitzar amb més detall les forces, especialment en situacions 
d’equilibri , incidint en el seu aspecte vectorial.  L’apartat 3, “Càlcul del treball”, comença amb l’estudi 
de les soles de les sabatilles esportives i analitza l’energia potencial i l’energia cinètica,  la conservació 
de l’energia mecànica,  el treball realitzat i el rendiment en els processos de transferència d’energia. 
També s’estudia la potència i la seva relació amb l’energia. L’apartat 4 “Estirar i encongir” s’ocupa de 
situacions com el salt de bungee (una variant del ponting) o el salt amb perxa per aprofundir en 
l’energia potencial elàstica i en el treball fet per forces no constants. L’apartat 5 “Saltar i llançar” se 
centra en el tir parabòlic, a partir de les proves olímpiques de llançament i els esports de salt. Un 
darrer apartat ”L’última volta” s‘ocupa de repassar els continguts de tota la unitat. 

La unitat 2 “Satèl·lits a l’espai”, que estem finalitzant, aborda l’estudi del problema de les necessitats 
energètiques d’un satèl·lit en òrbita i de les dificultats relacionades amb el control de la temperatura. 
Aquests problemes porten a estudiar el  corrent elèctric i els processos de transferència d’energia 
tèrmica. 

La  unitat 3, més curta, en fase d’elaboració, tractarà de la física nuclear. Podria titular-se “La història 
del Sol”, perquè per introduir l’estudi de les reaccions nuclears es parteix de l’estudi de la font 
d’energia del Sol.   

El quadre 2 mostra les tres unitats que constitueixen la Física Salters de primer curs.  

Quadre 2 : Unitats de la Física Salters del primer curs   

Unitats de la Física Salters de primer curs  

Unitat 1: Més alt, més ràpid, més fort 

Apartat Context Conceptes 

Córrer Curses d’atletisme Velocitat, acceleració, gràfics, equacions del 
MRU i del MRUA, lleis de Newton 

Escalada Alpinisme Forces ,equilibri, caràcter vectorial de les 
forces 

Calcular el treball Sabatilles esportives, 
esquí, aixecament de 
pesos 

Energia potencial i energia cinètica. 
Conservació de l’energia mecànica. Treball 
realitzat i variació d’energia. Rendiment. 
Potència  

Estirar i encongir Salt de bungee i salt de 
perxa 

Energia potencial elàstica. Treball fet per 
forces no constants.  

Saltar i llançar Proves olímpiques de salt 
i de llançament 

Tir parabòlic 

Última volta Síntesi Recapitulació 

Unitat 2: Satèl·lits a l’espai  

Apartat Context Conceptes 

Satèl·lits a l’espai Utilitat i problemes dels 
satèl·lits. Sistemes de 
potència als satèl·lits 

Fonts d’energia primàries i secundàries 
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Cèl·lules solars i circuits 
elèctrics 

Com ha de ser un pannell 
solar per  a satisfer les 
necessitats energètiques 
d’un satèl·lit ?  

Intensitat, càrrega elèctrica, voltatge. 
Agrupacions en sèrie i en paral·lel. Energia 
transferida. Fem. Circuits elèctrics. 
Resistència elèctrica i llei d’Ohm. Potència en 
un circuit. Igualació d’impedàncies. 
Rendiment. 

Control i transferència 
d’energia 

El problema de les 
dimensions i  de 
l’orientació dels pannells 
solars i el problema del 
control de la temperatura. 

Flux d’energia radiant. Resistència i 
temperatura. Models per als conductors. 

Processos de transferència d’energia 
tèrmica: conducció, convecció i radiació. 

Missió acomplerta Síntesi Recapitulació 

Unitat 3. La història del Sol  

Apartat Context Conceptes 

Quina edat té el sistema 
solar?  

Les idees antigues sobre 
la formació del món no 
“encaixen”. Com podem 
saber quan va començar 
el sistema solar?  

Isòtops. Nombre atòmic. Nombre màssic. 
Desintegracions radioactives. Equacions 
nuclears. Vida mitjana dels nuclis radioactius. 
Datació. 

D’on treu l’energia el Sol? El problema de l’origen de 
l’energia solar 

Fusió. Energia d’enllaç per nucleó. Fissió. 
Equivalència massa-energia. Defecte de 
massa. 

Els materials del segon curs de la Física Salters  

Aquest curs 2004-05, paral·lelament a l’elaboració dels materials de primer de batxillerat, estem en 
una primera fase d’experimentació a l’aula, que ha de permetre corregir errors, detectar mancances i 
valorar les possibilitats del projecte. Al mateix temps hem començat a planificar l’adaptació, més 
complexa, del segon curs. Una proposta, en procés de debat, contempla organitzar els continguts de 
segon a través de les unitats que es mostren en el quadre 3.  

Quadre 3. Proposta d’estructuració de la Física Salters 2n curs 

Proposta de la Física Salters per al segon curs  

Unitat 4: “Es veu i se sent”  

Aborda  tot el relacionat amb les ones  i el MHS . 

Apartat Context Conceptes 

Fent música El só i la música MHS. Característiques i tipus d’ones. Principi 
de superposició. Interferències. Notes 
musicals a diferents instruments. Sons 
complexos. 

El lector de CD Funcionament d’un CD. 
Lectura òptica. 

Refracció i reflexió. Lents convergents. Dia-
grames de raigs. Angle límit i reflexió total. 
Llum i color. Model fotons. Dualitat ona-fotó.  
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Una mirada a l’ull Defectes de l’ull i la seva 
correcció. 

Defectes de visió. Diagrames d’imatges amb 
lents convergents i divergents i amb miralls. 

Raigs X Radiografies. Espectre electromagnètic. Difracció 

Més ones Síntesi  Altres fenòmens ondulatoris  

Unitat 5: “Del més gran al més petit” 

S’ocupa de les interaccions fonamentals i dels camps conservatius (elèctric i gravitatori), incloent-hi 
l’estudi dels condensadors. 

Apartat Context Conceptes 

Cap a les estrelles El moviment d’estrelles i 
planetes. 

Llei de la gravitació universal. Lleis de Kepler. 
Camp gravitatori. Dinàmica de les òrbites 
circulars.  Energia i camp gravitatori. 

L’exploració del cor de la 
matèria 

Explorar l’interior de 
l’àtom. 

Forces elèctriques. Llei de Coulomb. Camp 
elèctric. Energia potencial elèctrica. Potencial 
elèctric. Línies de força. Superfícies 
equipotencials.  

En pantalla Els CCD i els diferents 
tipus de pantalles ( LED, 
LCD, CTR) 

Condensadors: capacitat elèctrica. Camp 
sobre un dipol, treball sobre una càrrega. 
Relació entre E i V quan el camp és constant. 
Desviació d’un feix de càrregues. 

Viatge al·lucinant Del Big-bang als quarks . Forces fonamentals. Model estàndard.  

Unitat 6: “Trens” 

S’estudia, d’una banda, el camp magnètic i l’electromagnetisme i, d’altra,  els problemes de xocs , 
alhora que es repassa la mecànica de primer. 

Apartat Context Conceptes 

Sobre vies El problema de la 
seguretat ferroviària. 

Repàs de mecànica. 

Quantitat de moviment i impuls. 

 

Motors elèctrics Els motors dels trens i els 
frens. 

Força magnètica sobre un corrent elèctric. 
Inducció magnètica. Camp magnètic. Direcció 
de la força.  Motor elèctric. Frens elèctrics. 
Inducció electromagnètica. Lleis de Faraday i 
de Lenz. Corrents induïts. Corrent altern. 
Transformadors. 

Accidents Prevenció de les 
col·lisions.  

Forces en les col·lisions. Conservació de p. 
Explosions. Xocs elàstics, xocs inelàstics i 
conservació de l’energia.  

L’estructura de les unitats  
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Cadascuna de les unitats té un bloc principal, en el qual es troben els textos, les qüestions i els 
problemes i la presentació de les activitats, i un material addicional, format per fulls d’activitats i fulls 
d’activitats d’ampliació.  

En els fulls d’activitats es detallen els treballs pràctics que en el text principal només estan presentats. 
Amb aquestes activitats els alumnes poden desenvolupar les seves habilitats pràctiques i conèixer l’ús 
i l’aplicació d’un ample ventall de recursos (captació de dades amb sensors, anàlisi d’imatges de 
vídeo, fulls de càlcul, etc.). Les activitats estan, a la vegada, relacionades amb el context de cada 
unitat, així, per exemple,  en una pràctica sobre la conservació de l’energia mecànica s’utilitza un 
model de “salt de bungee” o en una pràctica sobre les associacions de generadors es treballa amb 
cèl·lules solars, com les que hi ha en un satèl·lit.  Cada una de les activitats pràctiques ha estat 
comprovada i adaptada, si s’escau, als equips disponibles als nostres instituts.  

Els fulls d’activitats d’ampliació contenen problemes, desenvolupaments matemàtics i activitats 
d’avaluació, que  proporcionen activitats optatives que el professor pot incorporar si li sembla 
convenient 

Com volem seguir 

El nostre propòsit de cara al curs vinent és fer una experimentació més àmplia del primer curs, amb 
els materials elaborats i les modificacions que l’equip d’experimentadors proposi. Alhora l’equip 
d’adaptació elaborarà els materials de segon de batxillerat, de cara a la seva experimentació a partir 
del curs 2006-07. 

Al llarg d’aquest curs volem donar a conèixer el projecte Física Salters i, en particular, els materials 
adaptats del primer curs al professorat de física que pogués estar interessat en experimentar-lo el 
proper curs  05-06.  
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ENTORN 
 

Rosa Santó i Fabregat, seminari de Biologia i Geologia, IES Enric Borràs de Badalona, 
Passatge dels Encants s/n, 08914 Badalona. rsanto@pie.xtec.es 

 
Resum: És presenta un crèdit variable “Entorn” fet a l’IES Enric Borràs amb 
alumnes de tercer d’ESO per a alumnes amb necessitats educatives 
específiques de tipus caracterial, tot i que el podien escollir tot tipus d’alumnes. 

 

Paraules clau: Projectes, grups cooperatius 

 

1 Introducció 

És presenta un crèdit variable “Entorn” fet a l’IES Enric Borràs amb alumnes de tercer d’ESO per a 
alumnes amb necessitats educatives específiques de tipus caracterial, tot i que el podien escollir tot 
tipus d’alumnes. 

Atès el caràcter vivencial de la nostra professió introduïm l’experiència en un to “literari”, sota la forma 
d’un conte: Entorn (apartat 2). A continuació, en l’apartat 3, hi ha unes notes tècniques de l’experiència 
que pretenen aclarir les imprecisions que es puguin donar en la lectura del conte. 

Tots els fets explicats en el conte són reals, només s’han canviat els noms d’algunes persones 
implicades amb l’experiència.  

2 Entorn 

Primer dia de classe 

Arribo a classe eufòrica, crec en aquesta idea. L’entusiasme aviat és a punt de desaparèixer ja que 
alguns tutors han recomanat als alumnes amb problemes de conducta que facin aquest crèdit variable 
pel seu caràcter procedimental. Podré fer funcionar la classe amb en David, el Manuel (els seus pares 
només el porten a l’institut per poder cobrar el Pirmi), el Moha... Afortunadament hi ha la Babita, la 
Laura, la Judit... 

El primer dia de classe, els proposo una sèrie de projectes: 

    -  construcció d’un aquari 

    -  construcció d’un terrari 

    -  construcció de caixes niu 

    -  Fer un petit hort 

    -  Fer quadres de flors seques 

-   Fer quadres amb punt de creu 

-   Fer un hivernacle 

Els alumnes numeren els projectes per ordre de preferència. 

Laura: La professora està com una cabra! Ens ha preguntat, un per un, el nostre nom i ha dit que 
féssim el mateix amb els nostres companys que no coneguéssim. També ha dit que féssim la llista 
“vermella” del variable on a més a més del nom cal que hi figurin les habilitats, gustos i aficions de 
cadascú. En aquesta llista he posat el meu e-mail, a veure si el David es fixa en mi.  



VII Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals, 2005 285 

El xivarri ha estat impressionant. 

Professora: Estic boja: no en sé res, de construir un aquari. Afortunadament, fa uns dies vaig anar a 
l’Escola del Mar de Badalona i em van donar uns apunts excel·lents sobre com construir un aquari 
marí.  

A l’Escola del Mar, m’han dit que davant de qualsevol dubte vagi a la botiga Dauder del carrer Tallers 
de Barcelona. 

Segon dia de classe 

Els grups els he fet jo mateixa per tal de separar els alumnes més conflictius. També he hagut de tenir 
en compte que hi ha la Zhenni, una noia xinesa que fa molt poc temps que és a Catalunya i que no 
entén ni quan li dius que et digui el seu nom. L’he posat amb la Babita, que és tan dolça, i entre les 
dues intentarem que ens entengui. En la primera classe vaig intentar parlar amb ella en francès o 
anglès però no entén res. També he col·locat el Manuel en un grup tenint en compte que la majoria de 
dies no vindrà perquè ha d’anar a muntar la parada al mercat ambulant. 

Els projectes que han escollit els alumnes són: 

- Fer un aquari 

- Fer caixes nius per a ocells 

- Fer un hort 

- Fer quadres de flors seques 

Comença el ritual de sempre: Posar el nom al grup, fer la foto de grup donar els objectius del projecte, 
adreces útils, llista vermella del variable...  

Moha: “Quadres de Flors seques” és cosa de dones!! 

Professora: Tindré en compte que has sol·licitat un altre projecte. Ara bé, has de reflexionar en el teu 
interior sobre si hi ha rols de gènere.  

Perdem o guanyem quinze minuts de classe per reflexionar sobre el tema.  

Abans de començar hem netejat les taules amb un líquid de color rosa que segur que no passaria cap 
tipus de test des del punt de vista ecològic, però que esborra tot tipus de grafits. 

Una vegada que la classe està neta i polida, les taules col·locades per treballar en grup. Donem als 
alumnes la fitxa perquè planifiquin el seu projecte i indiquin quin material necessiten. 

El variable té un pressupost assignat des de direcció. 

Debatem els alumnes i jo sobre el que necessiten o no... 

Tercer dia de classe 

Dono als alumnes el NIF del centre, i la quantitat de diners que necessiten per les seves compres. Si 
en Ricard (secretari de l’Institut) ho sabés segur que ho trobaria malament, espero que no se 
n’assabenti mai.  

Laura: Em sembla que les classes d’aquest variable seran divertides. Això que no hi ha exàmens és 
guay, però haver d’autocorregir-nos setmanalment em ratlla. El Manuel no fa res i és molt pesat. 
Tindrem problemes, ara bé jo passo; ja seran coordinadors de grup els altres. 

Quart dia de classe 

Per sort en Juan Carlos professor de tecnologia, un petit geni, per no dir un gran geni, s’ofereix de 
manera altruista a venir a la nostra classe a ajudar-nos, una de les tres sessions setmanals que té 
aquest variable. Quan vingui s’encarregarà de la part tècnica de la construcció de l’aquari. Uf!, em 
podré desentendre una mica de l’aquari fins que estigui construït. 
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No entenc per què començo, una vegada darrera l’altra, aquest tipus de variables o projectes: no 
serveixen per al concurs de trasllats, ni es cap mèrit de cap tipus... En el fons deu ser que m’agraden 
aquests tipus d’aventures. Per tant, no val la pena queixar-se, si no segueixo el llibre és perquè no em 
dóna la gana. A sobre avui en Pepe després de tants esforços m’ha dit que el variable és una merda. 
Estic a punt d’engegar-ho tot... i dir que demà començarem amb classes tradicionals....  

Babita: No sabem com fer la planificació del treball, ens estem discutint i estem molt i molt 
desmoralitzats. Ara bé, he quedat molt bé a la foto de grup i m’encanta el nom del grup: Sajuny. 

 La classe semblava un galliner. 

Cinquè dia de classe 

Hem quedat els alumnes del projecte “Hort” fora de l’horari escolar per anar a comprar el planter a un 
hortolà. Ens hem deixat aconsellar i hem tornat amb productes de plantació de la temporada. 

Sisè dia de classe 

Fem una excursió a la serralada de Marina per recollir les flors per als nois i noies del projecte 
“Quadres de flors seques”. Per sort aquella primavera havia plogut molt i les flors silvestres eren molt 
abundants. 

He hagut d’avisar en Moha perquè llençava papers a terra, el Manuel anava a la seva bola... a part 
d’aquests incidents l'excursió ha estat un èxit. “Uuuuuuffffff”. 

Laura: L’excursió ha estat genial. En Manuel em mirava. 

Des de la finestra veig que el Juan Carlos i la Cecília avancen en el projecte de construir una jardinera 
al pati interior del centre. 

Al mateix temps en Lluís, té petits grups d’alumnes distribuïts pel centre fent la sanefa 

Setè dia de classe 

Laura: Estem perdent el temps, els dies que no hi és en Juan Carlos. No sabem avançar i en Manuel 
és insuportable. Avui, la professora ens ha donat un full i hem hagut de nomenar una coordinadora, 
una secretària... Déu meu! Semblaven parlamentaris. 

Professora: No sé per què em poso en aquests embolics! Encara els falten tres setmanes de 
distracció. Els he dit que enganxin la foto del grup en la tapa del quadern d’actes del grup. 

Vuitè dia de classe 

Aquari: segueixen les indicacions de Juan Carlos i estan construint l’aquari peça a peça. 

Quadres de flors seques: es passen quasi tota l’hora canviant els papers de diaris que usen per 
assecar les flors. 

Caixes nius: sense problemes; les indicacions que ens ha donat l’Escola de Natura de Badalona han 
estat boníssimes. 

Aprofito el dia que el Juan Carlos està amb nosaltres per sortir i fer la plantada. 

Al Borràs no hi ha cap espai per fer un hort i, per tant, el fem al jardí del centre enmig de les plantes de 
jardí. Per sort el senyor González (encarregat de manteniment del centre) ha promès ajudar-nos. Ell 
dirigeix la plantada. Avui, com és el primer dia, només hem aplanat el terra i hem fet les eres; després 
hem plantat les llavors de faves i alls amb pales petites. 

Laura: El que em fa més ràbia és que malgrat que tot és manual, la professora em demana que tot ho 
posem per escrit. El Manuel i jo ja hem parlat, ell està en el grup “Bisbal team” (Caixes niu) 

Seguim.... 

Novè dia de classe 
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El senyor González, va amb els nois del projecte Hort a plantar els enciams. Fa un dia força fred, però 
malgrat tot algunes noies porten la samarreta força curta, amb una franja de carn visible entre la 
samarreta i els pantalons. 

Aquari: continua endavant... que meravellós és en Juan Carlos. 

Els de quadres de flors seques amb el Moha inclòs, passen tota la classe canviant papers. La Judith, 
em confessa que no li agrada aquest projecte, perquè és una mica avorrit i m’ensenya el que li ha 
comprat al seu xicot, en Jordi, per l’aniversari: 

―Uns calçotets. Però no uns calçotets qualsevol, aquests tenen cors. 

Ja hi ha muntada una caixa niu. I a més a més, la Zheni ja entén algun mot, la veritat és que a ella li 
ha anat bé aquest variable tan manual. Ha de ser horrible en plena adolescència estar dies i dies en 
una classe, on no entens res. El problema amb els alumnes xinesos és que sempre responen 
afirmativament a les nostres preguntes malgrat que no les entenguin. 

Professora: Zhenni encola la fusta i enganxa-la 

La Zhenni, amb un somriure d’orella a orella, mou el cap en un senyal que interpretem erròniament 
com una afirmació. En tornar a passar pel grup, veig la Babita intentant fer que encoli les fustes, 
perquè no ho havia entès, no sé si se’n sortirà.  

Desè dia de classe 

Els nois i noies de l’hort han plantat pèsols, mongetes i patates... 

Laura: Ens ha tocat, al grup “La Peña del Moco”, llegir el que hi havia penjat en el cartell d’aula 
“Felicito, Critico, Proposo” (Freinet). Que bé que la Babita s’ha decidit a parlar, jo estava talladíssima 
perquè he felicitat el Manuel per l'ajuda que ens va donar l’altre dia. 

Professora: La veritat és que quasi totes les propostes del cartell d’aula eren meves, la setmana que 
ve no n’escriuré cap a veure si es van deixant anar. 

Després d’un mes  

Els nois de l’hort reguen i mesuren. De totes maneres hauré de parlar amb ells per reconduir-los 
perquè xerren molt i reguen massa o massa poc. 

L’aquari ja està acabat, amb molta il·lusió. Quan els alumnes l’han omplert d’aigua, però, s’han adonat 
que vessava. S’ha comprat silicona, però sembla que no poden trobar la fuita. Això ha provocat unes 
petites baralles dins del grup, volien que em posicionés, que donés el meu veredicte i els he 
recomanat que tornessin a llegir les “Síndromes malignes” (explicacions amb caire humorístic sobre 
les relacions quan es treballa en grup). 

El projecte de quadres de flors seques, segueixen canviant diaris... 

Laura: Avui, ha estat un dia de baralles. Estic farta de canviar papers de diari per assecar les plantes. 
Li he dit a la “profe” que això és una pèrdua de temps. Menys mal que la “profe” estava molt tranquil·la 
i no s’ha ofès 

Les caixes niu van sortir sense problemes a partir d’unes bones instruccions donades per l’escola de 
natura de Badalona, les vàrem col·locar en el pati de l’escola. 

Professora: La majoria de grups volen que usi la meva “vareta màgica” per resoldre les seves 
dificultats. Quan descobreixin que ningú, ni tan sols la professora, no té poders extraterrestres 
descobriran el seu gran poder: mans, cervell, companyia i il·lusió.  

Laura: Aquesta Professora és la "monda", després d’haver fet un disseny del projecte de 5 folis que 
ens ha corregit tres vegades, jo pensava que ja podíem signar el contracte (mira que fer-nos signar un 
contracte!). Ens ha dit que no hi havia pressupost del material que necessitaven i no tenia clara la 
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bibliografia... És clar ella no t’obliga a res! Però li preguntes per què serveix i resulta que tot és molt 
útil. 

Un mes i quinze dies 

Professora: Ja s’estan barallant els grups!! Respiro, això vol dir que estan treballant. Quinze dies més i 
estaran en la fase de “treball eficaç”. 

Laura: Ha estat horrible!! La Professora ens ha obert la sala d’ordinadors del departament a la Judith i 
a mi. Estàvem redactant el projecte quan ha arribat un professor i ens ha fet fora de qualsevol manera. 
Cridava com un animal dient que allà no hi podíem estar els estudiants i a mi se m’han escapat les 
llàgrimes. Quina ràbia que em fa ara!! 

Professora: Ja estem en les mateixes de sempre. Primer un professor de guàrdia m’ha tret a un equip 
del laboratori que treballava durant el pati, després una professora s’ha queixat al director perquè 
deixo alumnes a l’aula d’informàtica. He anat a parlar amb la professora implicada i li he demanat que 
parli amb mi abans de queixar-se al director. Després, conversa amb el director; com sempre no vol 
posar-se en embolics i calla. Ara prepararé el meu discurs per a la reunió de departament. Centraré el 
meu discurs en la idea que la llibertat de càtedra no és només una qüestió verbal sinó el fet de poder 
usar els mitjans de l’institut de manera distinta. 

Per fi l’aquari no vessa. Els de flors seques han anat a cercar-ne més i estan posant rams en gerros 
pels passadissos. De caixes niu potser ens en sobraran, perquè ja en tenen fetes dues, hem collit.... 

Dos mesos 

Laura: Avui ens hem dedicat a corregir el que li donarem a la professora. Que no cregui que a 
aquestes alçades repetirem tot el que ella vulgui!! Les seves observacions són lògiques però a 
aquestes alçades ha de pensar que hi ha 7 assignatures més i a més a més el que fem amb ella no 
serveix per als exàmens. 

Professora: Ara estem en l’època més fructífera, aviat arribaran els exàmens de final de trimestre que 
malgrat que fem una reunió d’equips docents setmanal sempre es concentren en les dues darreres 
setmanes del trimestre i l’alumnat es convertirà en ocells que “es camuflen” perquè no volen que 
corregeixi el seu treball.. 

Laura: La Judith vol que ens reunim a l’hora d’anglès. Sort, que teníem un acte en el quadern de grup 
on quedava molt clar que no podia ser aquesta hora. Malgrat tot, em vull morir! 

Anem a cercar la sorra i l’aigua de mar per a l'aquari. En Paco ens acompanya amb el seu cotxe. El 
Manuel entra al mar a cercar la sorra, l’aigua de mar la transportem amb uns grans bidons que ens ha 
facilitat l’Escola del Mar de Badalona. El Juan Carlos ha fet uns ferros perquè puguem penjar l’aquari 
en el vestíbul d’entrada al centre. Ara hem d’esperar una setmana perquè s’estabilitzi, comprovant 
temperatura, pH, nitrats... 

Ja acabem 

Laura: Ja tinc novio! Ja tinc novio! Al·leluia, al·leluia!! És clar que jo vaig haver de donar el primer pas, 
el que és segur és que al Manuel l’hauré de lligar curt. Aquest crèdit variable el recordaré tota la vida. 
He tingut una baralla amb la professora, ja ho tenim tot acabat i encara ens demana un informe final, 
què s’ha cregut. He quedat amb els del grup per redactar-lo. 

Professora: L’aquari és al vestíbul del centre. Hi ha una gorgònia, un cogombre de mar, diversos 
crancs ermitans i peixos blènius. És bonic veure com els nois i noies de tots els cursos s’aturen per 
veure’l. Els de primer d’ESO s’escapen tots els canvis de classe. De l’hort hem collit enciams i 
maduixes. S’ho van emportar a casa amb una il·lusió tremenda. Les caixes niu estan penjades al pati. 
Els quadres de flors seques els hem penjat al primer pis. 

Laura: He aprovat el variable amb excel·lent. Però alerta no penseu que me l’han regalat. La 
professora ens ha demanat informes i més informes. I per si això fos poc, a l’avaluació final, la 
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professora, va tenir els “nassos” d'exigir-nos dues correccions, a més de lliurar totes les actes del grup, 
si volíem l’excel·lent. De fet és en el crèdit variable que més hem treballat!!!! Com ens ha venut la moto 
la professora!!! Sort que comencem vacances!!! 

3 QÜESTIONS TÈCNIQUES 

3.1 La relació entre les persones 

Es recomana el tracte personal i senzill, sincer i directe. Expressant l’afectivitat i els sentiments.  

A partir dels articles (Gisbert,J 1992) començava les correccions setmanals dels treballs amb 
salutacions tipus “Benvolguts Bisbal team” i signava amb “Petons botànics” o fins i tot donava alguna 
pista de situacions/orígens personals meus com “Abraçades tarragonines”. 

 Es tractaria de:  

- Motivar l’estudiant sobre el contingut de la matèria. 

- Ajudar l’estudiant vers els continguts de la matèria. 

- Ajudar l’estudiant a estructurar el temps. 

- Fer el mínim de judicis de valors i estendre’ns al màxim amb els avantatges i inconvenients perquè 
l’interessat en última instància prengui la seva decisió. 

Segons Gisbert (1992) a l’hora de fer la correcció setmanal he intentat no només assenyalar els errors. 

• M’agrada: fer carícies positives tot assenyalant els aspectes més interessants del seu treball 
o de les seves aptituds personals) 

• Em preocupa: advertir d’estratègies de treball que poden conduir a errors i actituds personals 
que poden desembocar en actituds negatives  

• Discrepo: actuacions de treball o actituds personals que a judici del professor són clarament 
negatives 

• Falta: elements que cal introduir, perquè el treball vagi a bon port. 

• Us adjunto 

5.3.2 Material que es lliura a l’alumne 

1. Objectius dels projectes 

2. Dates de les excursions 

3. Material sobre com es dissenya un projecte (recomanacions metodològiques per dissenyar-
lo, inclou l’agenda de treball per planificar el temps) i com presentar el projecte per escrit (portada, 
pròleg, introducció, cos del treball, conclusions, diari, bibliografia, apèndix, índex). Inclou com citar la 
bibliografia i com fer notes a peu de pàgina.  

4. Criteris d’avaluació del treball per part del professor (negociables). 

5. Criteris d’avaluació de la presentació oral del treball (negociables). 

6. Recomanacions metodològiques sobre com treballar en equip. 

7. Adaptació de les “Síndromes Malignes” (Gisbert. J.1992) a la realitat de l’ESO. Són 
explicacions amb caire d’humor d’actituds negatives dels estudiants quan treballen en grup. 

8. Com fer una entrevista. 

9. Com fer servir la llibreta de camp. 

10.  Acta de constitució del grup i quadern d’actes del grup. 
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11. Adreces útils (per comprar materials per al treball, obtenir informació...). 

12. Llista vermella del variable (relació d’estudiants amb noms, adreces, telèfons, adreces 
electròniques, habilitats personals...). 

13. Cartell de l’Aula de Freinet. “Felicito, Critico i Proposo”. 

3.3 Com es va desenvolupar i què es va aconseguir 

Els alumnes van numerar els projectes per ordre de preferència. Segons la tria, es formaren els grups 
de treball cooperatiu, amb tres alumnes cada un. Era important que el professorat tingués cura que els 
grups fossin heterogenis, tant pel que fa al gènere com a les habilitats manuals dels alumnes. 

Dels projectes que es van oferir s'eliminaren els quadres de flors amb punt de creu, ja que no van ser 
triats pels alumnes, i l'hivernacle, que no es va poder fer per manca de pressupost. 

Un dels objectius d'aquest crèdit variable és fomentar l'autonomia dels alumnes. Per això el treball dels 
alumnes es planteja com un projecte obert, on el professorat planteja uns interrogants que els alumnes 
han d'investigar, cercant informació tant al centre consulta de llibres a la biblioteca com fora del 
centre floristeries, centres de jardineria (gardens) que disposin de planters, vidriers, fusters, botigues 
d'animals, etc. Els alumnes s'han d'informar de com fer les coses, del pressupost, dels materials 
necessaris. 

Per exemple, en el cas de la construcció de l'aquari:  

El contingut de les dues caselles del quadre següent és la primera informació que es dóna a l’alumnat 
del crèdit. 

Construcció d’un aquari Construcció d’un aquari 

 

Quan desitgem construir qualsevol objecte hem de 
conèixer les característiques que ha de tenir; per 
exemple, si desitgéssim fer una caseta per a un 
gos, el primer que necessitaríem saber seria la mida 
del gos. 

De la mateixa manera, a l’hora de fer un aquari 
n’hem de conèixer les característiques. Evidentment 
no som experts en el tema, per la qual cosa haurem 
de buscar la informació necessària per fer-ho. 

Algunes coses a tenir en compte podrien ser 
(afegeix-hi les que consideris necessàries):  

 

- De quin material està fet un aquari? 

- Els materials, posseeixen alguna 
característica especial? Quina o quines? 

- Peixos que volem posar-hi 

- Són d’aigua dolça o salada? 

- Necessiten molt d’espai? 

- Quins elements necessita l’aquari? 

- Quin preu tenen els diferents 

  

Una vegada ja sapiguem les característiques dels 
materials hem de construir l’aquari. Per poder-ho fer 
haurem de seguir un ordre: 

 

1.- Dibuixar el plànol o croquis 

2.- Fer una llista de tot el material necessari 

3.- Fer un pressupost 

4.- Fer, ja d’una manera més seriosa, tots els 
plànols de les peces que necessitem.  

5.- Fer una llista de les eines que necessitarem (per 
si cal comprar-ne) 

6.- Comprar el material 

7.- Distribuir i planificar la feina 
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elements?  

- Està dintre del pressupost? 

 

Com es pot apreciar, no es tracta de donar a conèixer conceptes concrets, sinó més bé d’intentar 
posar l’alumnat en una situació més o menys real. Al final del crèdit es va assolir 

- Quadres de flors seques, que s'han penjat als passadissos del centre. 

- Caixetes niu i menjadores, que s'han col·locat al pati del centre. 

- Un petit hort. 

- “El museu jardí”. Plantes que decoren els passadissos i cadascuna de les classes. 

- Aquari i terrari complets 

L'exposició oral dels projectes va ser filmada pel professorat. 

3.4   Metodologia 

Els alumnes treballaran en totes les macroactivitats en grup cooperatiu, seguint les fases següents: 

a) Fase 1 de negociació inicial entre el professor i el grup classe: 

- Objectius 

- Formació de grups: nombre de components (entre dos i quatre), criteris per a la seva 
formació (que hi hagi nois i noies, que no hi hagi dos líders al mateix grup, que no hi hagi dos alumnes 
amb problemes de comportament al grup, que siguin heterogenis...) 

- Representació dels objectius 

- Distribució de rols i funcions. Posar nom al grup. Foto del grup. 

b) Fase 2  Desenvolupament 

- Guió del contingut per part del grup 

- Planificació de tasques 

- Recursos disponibles 

- Calendari i terminis 

-    Treball individual per part dels membres del grup 

- Coordinació entre els membres del grup 

- Regulació del professor de tots els problemes interpersonals que es puguin generar a 
l’aula. 

c) Fase 3  Conclusió 

- Elaboració del producte final 

- Construcció del producte comú, materials complementaris 

- Comunicació al grup classe i al professor/a per després fer un taller amb els nens de sisè 
dels centres adscrits quan visiten el centre (Itinerari de Roques ornamentals del Passeig de la Salut i 
Orientem-nos al Borràs) i intentar que els grups "Pedra de Montjuïc" i "Geologia de l'Art" exposin 
també els seus treballs davant de públic. Podrien també elaborar murals per al passadís del centre.  

3.5 Avaluació 
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Avaluació inicial: 

- Prova de coneixements previs (primer dia de classe).  

- Em sembla molt important conèixer els alumnes sobretot psicològicament abans de 
començar el variable; per tant, serà recomanable que facin els variables els professors que fan les 
àrees comunes. Si això no és possible, és important consultar l’historial de l’alumne o fer una reunió 
d’equips docents específica per a aquest tema abans de començar els projectes. 

Avaluació formativa (durant el procés d’aprenentatge) 

Cada setmana es corregeix el treball de l’alumnat, diguem-ne que és un lliurament per fascicles. 
També ajuda per estructurar el temps per part de l’alumnat. Amb això s’omple el “Full de seguiment 
del treball”. També s’usa el “Full de registre de camp i laboratori” i el “Full de seguiment dels objectius 
transversals de llengua”.        

Avaluació sumativa (al terme d’una fase d’aprenentatge) 

L’avaluació sumativa és se’ns dubte la més difícil i el que tinc menys resolt, de moment es valora i se li 
dóna un terç de la importància de la nota als apartats següents 

1. L’actitud durant el procés: esforç, responsabilitat, regularitat i autocorrecció 

2. Procediments: treball fet amb rigor 

3. Exposició oral del treball 

Avaluació grupal 

Alguns grups han tingut tots els seus membres la mateixa nota i en altres les notes eren distintes. El 
fet que els grups treballessin fonamentalment a l’aula i en la meva presència és fonamental per 
observar i detectar possibles membres que no feien el seu treball individual.  

Sempre ajuda per matisar la nota i serveix de reflexió per a l’alumnat  

-    Autoavaluació de l’alumne. 

           -     Coavaluació entre els membres del grup. 

- Avaluació del professor. 

- Avaluació recíproca professor-alumne. 

Curiosament l’alumnat es puntua més baix que el que jo els solc posar. 

4. Bibliografia 

Carrillo, L. i Gisbert. Las Precorrecciones: Una concreción de metodologías. Psicológicas en el 
aprendizaje de la Cartografía Geológica. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. V.2 nº1 pp233-239. 

Carrillo, L. i Gisbert, J. (1993).. Autoorganización del aprendizaje de la geología en la Universidad de 
Zaragoza: repercusiones en la comunidad educativa aragonesa” Primer Premio Nacional de 
Innovación educativa 1993. Editorial C.Y.D.E.- Ministerio. Educación. 

Gisbert y otros. Autoorganización De la enseñanza: Un concepto elaborado a partir de varias 
experiencias de colaboración en la docencia de la geología. Vll simposio Enseñanza Geología. 
Santiago de Compostela. S. De Compostela Libro de Com. Pp155-171.  

Gairin, A., Darder, P. (1993). El trabajo cooperativo, en Organización y Gestión de Centros Educativos, 
(Abril 1994) 244-253. 

Escola del Mar de Badalona. Separata “ Com fer el muntatge d’un aquarium marí” 

Escola de Natura “Angeleta Ferrer” de Badalona. Separata sobre com fer caixes-niu.  



VII Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals, 2005 293 

Jorba, J. Casellas, E. (1996). La regulació i  l'autoregulació dels aprenentatges. Volum 1. Sèrie d'Eines 
y Estratègies. Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Rue, J. (1991). El treball cooperatiu: L'organització social de l'ensenyament-aprenentatge. Barcelona. 
Barcanova. 

Rue, J. Y altres (1989). “Portar la recerca  a classe”. Prespectives en la Investigació Educativa. Y.C.E. 
Universitat Autònoma.    

 

 

    
 

 

 



294 VII Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals, 2005 

GEOBADALONA 
 

Josep Biayna i Gea, Centre de Recursos de Badalona,  
Carrer Alfons Xll, 588, 08918 Badalona, jbiayna@pie.xtec.es.  

Rosa Santó i Fabregat, seminari de Biologia i Geologia, I.E.S Enric Borràs, 
Passatge dels Encants s/n, 08914 Badalona, rsanto@pie.xtec.es. 

 

Resum: Geocamp és una pàgina web de lliure accés a disposició  dels docents 
per reconèixer roques ornamentals i de construcció de la ciutat de Badalona. 
També pot ser interessant pels badalonins aficionats o no a la Geologia que 
vulguin identificar roques i fòssils de la seva ciutat. 

 

Paraules clau: Geologia urbana, roques ornamentals, roques de construcció. 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Hi ha raons diverses que limiten les possibilitats reals de plantejar excursions de geologia amb noies i 
nois de primària o secundària. El lloguer d’autobusos, el fet de disposar de tot un dia per anar 
d’excursió...  Encara que a Badalona tenim molts afloraments a la serralada de Marina de granitoides 
intrusius als quals hi podem arribar amb autobús urbà, sempre és més fàcil estudiar roques a 100 
metres de la nostra escola. 

Cap de nosaltres no es fixa amb el munt de roques davant les quals passem cada dia. Les primeres 
lliçons de Paleontologia les podem donar al carrer del Mar de Badalona, contemplant algun dels molts 
fòssils que hi trobarem.   
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Els itineraris geològics urbans tenen molts avantatges; ens posen al nostre abast una enorme varietat 
de roques i ens permeten estimar més la nostra ciutat i descobrir la seva història (Anguita (1983), 
Bach i Brusi (1992), Gisbert    Carrillo(1992). 

La nostra voluntat d’ explorar en les TIC, ha fet que es proposi el treball en forma de web que en un 
futur es convertirà en una webquest. 

2 ¿QUÈ ÉS GEOBADALONA? 

GEOBADALONA (www.xtec.es/~rsanto) és una web a disposició dels docents per reconèixer roques 
ornamentals i de construcció de la ciutat de Badalona. També pot ser interessant pels badalonins 
aficionats o no a la Geologia. 

Els textos de GEOBADALONA estan confeccionats perquè un noi o noia dels darrers cursos de 
primària o d’ ESO els pugui comprendre en la seva totalitat. 

3. ALGUNS EXEMPLES DELS RECURSOS DE LA WEB  

Encara que la millor manera de conèixer GEOBADALONA és fer-la servir i recórrer interactivament les 
seves pàgines, hem pensat que era oportú adaptar a un format de presentació escrita les seves 
seccions més representatives. 

Les roques tenen història cultural    

L’interès de la humanitat per la pedra procedeix de la prehistòria i de les cultures de molts pobles que 
es troben estretament unides a les roques que existien en les rodalies i que caracteritzaven el 
paisatge. Està documentat que en els llocs rocosos, l’evolució cultural va ser diferent a la que es va 
produir en els plans dels rius (Schumann 1987). 

En aquest apartat es fa un recorregut pels principals monuments de les distintes èpoques i les roques 
en que van ésser construïts. Es un petit viatge des de la prehistòria, romans, àrabs, Edat Mitjana, 
Renaixement, Segle XVll, Edat Moderna fins els el segle XXl, on s’explica la situació actual de la 
indústria generada al voltant de la pedra. 

Les roques són fàcils 

Volem que serveixi perquè els nois i noies de primària i secundària davant d’una roca puguin, si més 
no, identificar de quin tipus és i com s’ha format. 

Fitxes de roques ornamentals 

En aquest apartat trobem les diferents roques ornamentals trobades als carrers de Badalona, seguint 
la següent fitxa d’exemple:  

LARVIQUITA O SIENITA DE NORUEGA 

. NOM 

Denominació comercial i origen 

(segons color): Labrador verd o “marina pearl” i Labrador blau o “clar” i 
Labrador fosc (penya-segats del fiord Oslo/Noruega prop de Larvik) 
molt menys utilitzada la denominació Nordmarkita que vol dir procedent 
de Noruega central. 

. COLOR 

Blau grisós o verd turquesa fosc o negre, molt brillant. 

. MINERALOGIA 

Fonamental: feldspat potàssic pertític o anortòclasi (fins a un 90 %) 
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. MIDA CRISTAL·LINA 

Heterogènia. Cristalls de feldspat d’1 a 2 cm. 

. TEXTURA 

Granulosa 

. OBSERVACIONS GENÈTIQUES 

Petites masses intrusives tipus lacòlit o sill a l’interior o en el marge de cúmuls de sienita i 
monzonita. 

Roques als carrers 

Proposem aprendre Geologia amb roba de diumenge, sense 
motxilla, amb sabates de taló... tot passejant pels carrers de 
Badalona. 

S’han estudiat les roques ornamentals dels carrers de: 

- Passeig de la Salut. 

- Carrer del Mar 

- Canonge Barranera 

S’han estudiat les roques de construcció de:  

- Església de Santa Maria (Badalona) 

- Sant Jeroni de la Murtra 

- Termes Romanes 

L’espai permet a partir d’un plànol del carrer o construcció cercar les botiques o espais i identificar les 
roques que hi trobem. A cada botiga o espai hi ha un link per ampliar la informació accedint a la fitxa 
de la roca corresponent. 

Geologia a  la botiga 

Sense la gran varietat de roques del nostre planeta l’evolució de l’art hauria estat ben diferent. L’art pot 
manifestar-se en una escultura i també pot fer-ho en una geoda, des de les més cares fins a les 
petites, que poden estar a l’abast de qualsevol butxaca. Així, un matí assolellat em vaig aturar davant 
d’un aparador en el qual cristalls i minerals treballats per mans humanes, espurnejaven davant dels 
meus ulls. Hi vaig restar aturada una bona estona, són tan famoses les boles cristal·lines! Potser hi 
buscava el meu futur però només vaig trobar-hi reflexos de llum i alguna inclusió de minerals de ferro. 
El futur, doncs, no vaig saber-l’hi veure, però se’m va fer molt present el passat més remot, l’immens 
volum d’una serralada en el lloc on havien xocat dos continents. El granit fos s’havia solidificat, 
acabava d’esquerdar-se i, encara calent, escalfava l’aigua que l’envoltava que, circulant per les 
escletxes en corrents de convenció, dissolia els minerals preexistents i en creava de nous. Van 
començar a formar-se unes molt belles estructures cristal·lines en les esquerdes i cavitats. 

Han passat els mil·lennis. Cerqueu una bola cristal·lina bonica i cerqueu records del passat més remot. 
Aneu, però, amb compte amb les imitacions, normalment bastes i de colors poc naturals i vigileu de no 
col·locar-la en un lloc assolellat, la seva curvatura podria actuar com una lent i fer un foc. 

Roques per fer escultures 

Els materials petris emprats per fer estàtues són: calcàries, marbres, granits, pòrfirs i alabastres. En 
estàtues petites hi ha més diversitat, donat que es poden trobar la calcedònia en les seves distintes 
varietats (jaspi i ònix), l’atzabeja, l’ambre, el jade, el talc, la serpentina, l’atzurita i la malaquita. 
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En aquest apartat s’expliquen els criteris de qualitat del material per a usos estatuaris: la composició 
mineral, la mida dels cristalls, la quantitat i mida dels porus, les discontinuïtats i el color.  

Tot va acompanyat de fotografies de l’escultor Mariano Andres Vilella.  

Llegim poesia 

Es un recull de poesies on els termes geològics hi són presents 

Geologia a casa 

És un conte, una petita història... acompanyada de fotografies on 
intentem demostrar un munt de coses quotidianes que estan fetes amb 
roques i minerals. 

Geologia al cementiri 

Hem fet un estudi dels panteons externs del 
cementiri vell de Badalona. De cadascun 
dels panteons hi ha una petita ressenya 
biogràfica de la família propietària i estan 
identificades totes les roques que formen 
part d’aquests panteons. 

3. AGRAÏMENTS 

A Carles Curto i Milà del Museu de Geologia 
de Badalona per fer-nos la supervisió 
científica. 

A Josep Gisbert per proporcionar-nos 
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ornamentals. 

A la Generalitat de Catalunya per concedir  a 
Rosa Santó una llicència retribuïda de tipus B2. 
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RECURSOS NATURALS I PAISATGE:  
UN ESTUDI COMPARATIU ENTRE CATALUNYA  

I EL REGNE UNIT EN EL MARC D’UN PROGRAMA ORATOR. 
 

Santi Musquera, Caterina Casanovas,  Assumpció Coll , Empar Rodón i Marcel Llobet. 
IES Alexandre Deulofeu. Figueres. Alt Empordà 

 

Resum: En aquest projecte s’ha dut a terme un estudi comparatiu de Ciències de 
la Terra i del Medi Ambient entre Catalunya i el Regne Unit amb alumnes de 
primer i segon de Batxillerat els cursos 2003-2005. És un estudi interdisciplinari 
en Anglés. S’han estudiat les roques, la geomorfología,  el  paisatge i els 
recursos naturals. La metodología emprada ha estat el treball de grup i la seva 
poresentació en una aula digital. 

 

Paraules clau: Ciències de la Terra i del Medi Ambient: estudi comparatiu 
interdisciplinari Catalunya-Regne Unit; Orator; Llengua anglesa; Aula digital. 

 

Justificació: 

Els cursos 1996-1999 el nostre centre va desenvolupar un projecte Comenius anomenat Ocells sense 
fronteres (Birds without frontiers)  amb les escoles de Dinamarca, Noruega, Islàndia i Frísia (Països 
Baixos). Va ser un treball multidisciplinari al voltant de la biologia dels ocells i les seves migracions a 
través dels diferents països implicats en el projecte dels quals es va estudiar la seva cultura. La 
llengua vehicular  va ser l’anglès. També es van fer intercanvis amb alumnes de Dinamarca i Holanda. 
Hi va haver una trobada conjunta de tots els alumnes a Leeuwarden (Frísia). 

Els cursos 1999-2002 es va fer-conjuntament amb L’IES de La Bisbal d’Empordà- un treball sobre la 
pluja àcida (Acid rain transeurope) realitzat  amb escoles de Finlàndia, Regne Unit i Països Baixos. 

Els cursos 2002-2004 el nostre institut entra dins el projecte Globe a través del qual es realitzen 
estudis sobre meteorología i hidrología. 

Els cursos 2002-2004 el nostre centre realitza  dos projectes  Orator al Regne Unit: “The Daffodils” i 
“The New Ghostbusters”. Va ser  en aquest últim que en el decurs del nostre viatge vam veure que hi 
havia molts aspectes de natura que es podien estudiar i comparar amb els del nostre país: les roques, 
el paisatge, els recursos naturals ( fonts d’energia i alimentació) i la pol.lució. Va ser així com ens vam 
proposar d’endegar un projecte interdisciplinari amb els alumnes de batxillerat  del nostre centre que 
integrés totes les modalitats del batxillerat i uilitzant com a llengua vehicular l’anglès. 

Metodología: 

El projecte s’ha fet des de l’assignatura de les Ciències de la Terra i del Medi Ambient i s’ha seguit el 
programa de primer curs de batxillerat. S’han repartit els treballs entre els alumnes en funció de les 
seves preferències atenent als següents grans temes: 

1. Roques sedimentàries 

2. Morfología costanera 

3. Roques ígnies 

4. Llacs 
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5. Rius 

6. Recursos naturals 

7. Parcs naturals 

8. Agricultura, ramaderia i pesca 

9. El reciclatge 

10. Pàgina web  

Multidisciplinarietat del treball. 

Encara que el treball gravita sobre el batxillerat científic, s’ha donat cabuda als alumnes de batxillerat 
artístic, humanístic i tecnològic.  

Aspectes concrets de la metodología de l’anglès. 

S’ha treballat : 

-Linguistic structure 

-Writing 

-Environmental comparative study between Catalonia and South and North of the U.K. including 
specific vocabulary related to earth sciences. 

Oral exposition of the project: 

-Learning strategies 

-Crosswords 

-Questionaries 

-Surveys 

-Mapping and related vocabulary 

-Matching exercices 

-Filling the gap exercices 

A part de la metodología general per a l’anglès el procés que s’ha seguit ha estat un bon coneixement 
dels alumnes que ha inclós les correccions puntuals sintàctiques i de vocabulari. D’alguna manera ha 
obligat als alumnes a utilitzar diccionaris específics i textos en Galès i enciclopèdies (Enciclopaedia 
britannica) i també se’ls ha motivat per a la seva expressió oral a l’aula digital. En conclusió, això 
permetrà obrir els ulls a una nova realitat cultural, la del Yokshire i Escòcia  des del punt de vista del 
media ambient, reciclatge i aprofitament de l’energia que són temes que preocupen a tothom. 
L’anglès, com a llengua vehicular, ha servit per unificar un coneixement sintètic entre la lingüística, les 
ciències i la sensibilitat medioambiental. 

Temporització 

El treball de ciències s’ha desenvolupat dins l’horari lectiu, totavegada que aquests temes es tracten 
en l’assignatura de Ciències de la Terra. Pel que fa a les altres assignatgures implicades s’han buscat 
hores fora de clase per anar coordinant els treballs. Pel que fa a l’anglès, dins de l’horari lectiu una de 
les hores s’ha destinat a la redacció dels treballs i a tractar aspectes de vocabulari que són molt nous 
per a ells totavegada que es tracta d’un vocabulari molt específic. 

En la realització del projecte s’hi ha invertit dos trimestres i en el tercer trimestre s’acabaran d’arrodonir 
alguns temes, principalment els que fan referència als riscos mediambientals derivats de la 
contaminació de l’aigua i de l’aire. 



VII Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals, 2005 301 

Estructura dels treballs 

Les i els alumnes han desenvolupat el treball en català després d’haver-los-hi donat un guió i una 
bibliografía adequada. Una vegada s’ha estructurat el treball  s’ha anat redactant i inserint les imatges 
més significatives. Al final de cada capítol  la majoría dels treballs tenen un glossari o qüestions 
relacionades amb el contingut del treball així com exercicis de vocabulari  i sopes de lletres que 
obliguen als alumnes a familiaritzar-se amb la llengua anglesa i amb la nova terminología. Toseguit 
s’ha passat  a la traducció que ha estat complexa perquè els alumnes tenen tendència a traduir 
literalment els articles i concretament  en anglés la qual cosa resulta poc entenedora. Per això ha 
requerit per part del profesor de ciències una adequada construcció de les frases que posteriorment 
han estat corregides pels seus professors d’anglès. Una vegada el treball ha adquirit una correcció 
mínima s’ha processat amb l’ordinador. S’han donat recomanacions i normes pel que fa la 
compaginació, justificació i tractament de les imatges. Una vegada els treballs han quedat impresos 
s’ha enquadernat per a la seva presentació com a annexos. 

Avaluació del treballs 

Tant en l’assignatura d’anglès com a les altres assignatures implicades en el projecte s’ha avaluat  el 
treball atenent  als següents criteris: 

-Contingut equilibrat. 

-Presentació. 

-Fonts bibliogràfiques consultades. 

-Dedicació i actitud de l’alumnat. 

-Expressió i vocabulari emprat. 

La nota obtinguda ha fet promig amb la dels exàmens i els resultats han estat  bons perquè els 
alumnes han estat molt motivats 

Motivació de l’alumnat 

La resposta de l’alumnat ha estat molt bona. Ja és el 3er any que es sol.licita aquest tipus d’ajuts i 
l’alumnat ja se’ls espera. Per tant, val a dir que si s’ha tirat endavant amb aquest projecte es deu, en 
gran part, a la petició de l’alumnat a qui fa molta il.lusió d’estudiar assignatures del curriculum normal 
amb llengua anglesa. Això els obre molt les portes al llenguatge científic, artístic, tecnològic i 
humanístic. No perdem de vista que els nostres alumnes utilitzen molt internet i molta informació els 
arriba en anglés. Per tant, és una modernitat que els entusiasma. Anar a Anglaterra a practicar 
l’anglès, a viure entre els anglesos en el sí d’una familia els encanta. Per descomptat, anar a veure 
aspectes de paisatge i recursos naturals en un altre país i comparar-los amb el nostre és un al.licient 
més a afegir-hi. 

Aula digital. 

Per tal de treballar la dicció, la pronunciació i l’expressió oral s’ha cregut convenient que cada grup 
d’alumnes preparés una exposició en Power Point  amb un text en anglés que ha estat supervisat pel 
professorat. Se’ls ha demanat que presentessin de 3-4 diapositives sobre el treball que sintetitzés el 
seu contingut. 

S’ha improvitzat una aula digital al laboratori de ciències: s’han projectat les presentacions amb un 
canó i els alumnes han exposat el treball. Això per a ells ha suposat una experiència molt interessant 
perquè no estan acostumats  a aquest tipus d’activitat i hem de reconèixer que en molts d’ells s’han 
hagut d’esforçar per a tenir l’adequada concentració, memoritzar i no perdre els nervis davant dels 
focus. Tots aquests esdeveniments han estat filmats pels mateixos alumnes.  

En aquesta activitat hi han participat els professors d’art, sobretot en el disseny de l’aula, la gravació, 
el muntatge de la pel.lícula i l’edició. 
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Pàgina web 

Tots aquests treballs  es penjaran  en una pàgina web elaborada pels propis alumnes. 

El treball al Regne Unit 

S’ha buscat un paral.lelisme entre el treball a fer  al Regne Unit i el treball fet a Catalunya: 

a)Roques sedimentàries.-Una vegada s’han estudiat les roques calcàries del massís del Montgrí i de 
Terrades també es volen veure les d’allà i contemplar un paisatge molt semblant als Yorkshire Dales 
(Malham area). 

b)Roques ígnies.- Es vol comparar el nostre paisatge volcànic com el pitó d’Hostalric, Castellfollit de la 
Roca  i volcans d’Olot amb les formacions basàltiques dels castells d’Edinburgh, Stirling i el volcà 
conegut com Arthur’s seat i el sill de Salisbury Craggs 

c)Geomorfología: el llac de Banyoles , llac d’origen tectònic i kàrstic, es pot comparar amb els 
nombrosos llacs d’origen glaciar que hi ha al Lake District; el nostre riu Muga es pot comparar amb el 
riu Ouse que desemboca a l’estuari del Humber a Grimsby i el riu Forth a Escòcia; les nostres costes, 
Cap de Creus, Golf de Roses i Massís del Montgrí amb les costes de Dover, Withby i Holy Island; les 
marees quasi inexistents  de la mediterrània  amb les de l’atlàntic; els parcs naturals de l’Albera, Cap 
de Creus i Aiguamolls de l’Empordà amb els Moorlands del Yorkshire. 

d)Recursos naturals:  la mineria (Osor, Cercs, La Vajol, Beuda entre d’altres) es compararà a través  
de la visita que es farà al National Coal Mining Museum; les centrals nuclears (Ascó) amb la de 
Sellafield; la pesca (Golf de Roses, El Port de la Selva, Palamós) amb la visita al Fishing Museum de 
Grimsby; l’agricultura (Les vinyes del Port de la Selva , les pomeres de Sant Pere Pescador i els 
conreus de blat de moro, blat, ordi, civada i userda de la plana empordanesa amb ls prats de dall i de 
pastura i els conreus de tubercles i cereals  del Regne Unit; 

El Regne Unit és un país modern i desenvolupat com el nostre i molts dels problemes són comuns. De 
totes maneres hi aura unes matitzacions i diferències que es volen recollir en el treball. Per això cal 
anar a Anglaterra. 

El treball també contemplarà aspectes artístics relacionats amb el paisatge, la poesia i la història 
d’Anglaterra i Escòcia. 

La llibreta de camp 

Els alumnes portaran una llibreta de camp a on, com en un diari anotaran tot allò que vagin observant 
en els visites, cadascú amb el tema que els ha tocat estudiar de manera especial i els altres temes de 
manera general. Aquestes llibretes de camp es recolliran al final de l’itinerari per tal d’avaluar-los. 
També serviran com a punt de partida per a fer els treballs corresponents al Regne Unit. 
Setmanalment, els alujmnes es trobaran per a realitzar el treball corresponent. Caldrà haver pres 
notes, agafar prospectes, prende imatges amb la càmara i muntar-les una vegada s’hagi tornat, per tal 
d’elaborar els treballs i obtenir-ne les conclusions. 

Conclusions: estructuta del treball al Regne Unit 

Les  costes: 

Dover.  Es poden observar uns penya-segats blancs (White Cliffs) que tenen el seu origen en 
l’acumulació d’exoesquelets d’algues cocolitoforals que van viure en uns mars tropicals i d’aigües poc 
profundes. En aquestes formacions és clara la plataforma d’abrassió i formacions kàrstiques resultat 
de la meteorització. El color fosc de la plataforma ens dóna una idea de l’amplitud de la marea. En el 
passat geològic aquestes estructures estaven unides amb el continent que té els mateixos materials. 

Withby. És un paisatge costaner ben diferenciat caracteritzat per gresos que alternen amb capes més 
toves. El pàisatge és brunenc. Aquí també es troben les formacions costaneres que palesen el 
fenomen de retrocés dels penya-segats. 
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Holy island. És un exemple de costa sorralenca en el qual la unió de la illa amb el continent queda 
interrompuda per les marees tan importants a l’Atlàntic. Els nutrients transportats per les marees 
alimenten tan els invertebrats que viuen enterrats a la sorra i que són l’aliment de moltes aus limícoles 
quan la marea baixa (low water)com a a les algues de grans dimensions –si les comparem amb les de 
la meditarrània- (Fucus vesiculosus). 

Els vents originen acumulacions dunars molt importants  clarament visibles al costat  de la carretera 
que uneix la illa amb el continent i que han quedat fixades per les gramínies que hi viuen a sobre. 

Els rius: 

Els rius són freqüents al regne Unit. Ja a York trobem l’Ouse River que en el seu recorregut cap el mar 
desemboca al Humber Estuary on s’hi donen una gran diversitat d’ambients aquàtics com a 
conseqüència de la variada  salinitat de l’aigua produïda per l’aiguabarreig de la dolça amb la salada. 
L’estuari s’ha format per la manca d’acumulació de sediments per l’efecte de les marees i els corrents 
marins que s’els enduen. Es freqüent veure les aigües tèrboles per la  constant agitació de l’aigua que 
remou els sediments llimosos acumulats al fons. 

En direcció cap al nord atravessem també l’estuari del Tyne prop de Newcastle  i el  Firth orf Forth a 
Edinburgh. Aquest últim forma uns meandres (meandering river) clarament visibles des del castell de 
Stirling i que solquen una vall molt fértil gràcies al dipòsit de la càrrega sedimentàría (sediment load of 
rivers) 

Els llacs: 

Els llacs que vam estudiar corresponen al Lake District i concretament els  de Windermere i Ullswater. 
Són llacs d’origen glaciar que es van formar quan el Regne Unit va quedar cobert per un gran casquet 
de gel el qual amb el seu poder erosiu va excavar aquestes cubetes .Una vegada el gel es va fondre 
van quedar plenes d’aigua. Tots els llacs tenen una disposició radial a partir d’un punt central i que 
drenen en direccions centrífugues respecte del cim. Cal fer notar que la cubeta en forma d’U es va 
enfonsant des del naixement fins a la desembocadura. Els rius i rierols que es formen passen per unes 
valls estretes i frondoses cap el costat de la carretera. 

El els sediments lacustres s’han descrit varves glacials que són capes de sediments clars que alternen 
amb capes de sediments foscos. Els primers es produeixen a l’estiu,  quan el gel es fon,  i l’aigua té un 
major poder erosiu i diposita detritus més grollers, mentre que els sediments foscos corresponen a 
l’hivern on s’acumula la fracció més fina barrejada amb materia orgànica que no s’ha oxidat. 

A Escòcia central hi ha una gran abundància de llacs, allà coneguts com Lochs que són d’origen 
glacial i que es troben a la capçalera (catccment area) dels rius Forth i Teith. 

Aquests són de gran interès pel subministrament d’aigua potable a les grans poblacions (El Loch 
Katrine subministra aigua potable a la ciutat de Glasgow). 

Les roques ígnies 

Les vam estudiar a Edinburgh i Stirling que constitueixen dos punts de molt interès pel que fa a les 
formacions basàltiques que s’hi troben. El castell d’Edinburgh es va construir sobre un pitó basàltic. 
Aquest pitó és la resta d’un volcà, el cràter del qual va ser erosionat i va quedar la ximeneia plena de 
lava. Ben aprop d’allà es troba un volcà,  

L’Arthur’s seat  de gran àper la història de la geología, perquè allà va ser on James Hutton va 
demostrar que les roques ígnies havien intruït els sediments. En aquesta muntanya també s’hi pot 
veure un sill que es va formar quan el magma discorre paral.lelament a les capes de sediment. 
Aquestes formacions volcàniques són conseqüència de fenomens de rifting produïts en la tectònica de 
plaques. 

Es va fer una visita al Royal Museum d’Edinburgh que té una gran riquesa de minerals, roques i 
fòssils. A la planta baixa hi ha un museu interactiu i molt didàctic per al gran públic. 
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A Stirling també hi ha un gran pitó volcànic a sobre del qual s’ha contruït el castell. Des d’aquest es pot 
veure  en direcció est, la vall del riu Forth i també la gran falla d’Ochil que separa unes colines de 600 
m d’altura –amb un pendent mol important-de la plana i que té una longitud de 20 Km  i que discorre 
pel darrere dels pobles i ciutats situats al peu de les muntanyes. Aquesta falla posa en contacte les 
roques dures del devonià inferior cap al nort amb les roques toves d’origen sedimentari i pertanyents al 
carbonífer situades al sud. 

Les roques sedimentàries 

Vam estudiar-les al Yorkshire Dales, concretament a la Malham area . Vam observar les calcàries del 
carbonífer pulides i clivellades per l’acció del gel i la meteorització. Vam observar uns paviments 
calcaris tallats verticalment per esquerdes (joints) que es van eixamplant per l’acció de la 
carbonatació. Aquestes esquerdes eixamplades reben el nom de grykes i les superficies irregulars  
clints. La dissolució de les calcàries segons les esquerdes o diàclasi i plans d’estratificació ha portat a 
la formació de grans coves subterrànies que discorren per forats i galeries i originen surgències a les 
valls com la del riu Aire a la base del penya-segat de la Malham cove. Aquest penya-segat es va 
formar com a conseqüència d’una falla. 

El paisatge i les formacions que vam observar són  homòlogues al rascler, ondulacions  i coves de  
Terrades- fins i tot- la falla de la Salut i les surgències d’aigua subterrània com és el cas de la cascada 
de la Caula, prop de les Escaules a la vall del Muga. 

Els recursos naturals 

Jaciments de carbó. Tan al Yorkshire com a Escòcia central hi havia importants jaciments de carbó. El 
seu origen geològic cal situar-lo al final del Carbonífer (Paleozoic)-d’aquí el seu nom- en que hi havia 
extenses zones d’aiguamolls al nord del Regne Unit i les restes de vegetació-molt abundant en aquella 
època- van quedar cobertes per repetides inundacions del mar que van formar ciclotemes de més de 
3m de potència en determinats llocs. Canvis en el nivell del mar o subsidència del terra feien que 
s’inundessin el aiguamolls els quals quedaven coberts per calcàries i pissarres marines. Després el 
creixement del delta originava dipòsits d’arenisques. Aquestes sèries es tornàven a repertir fins a cent 
vegades. Les restes d’aquesta vegetació formada principalment per falgueres arborescents que van 
crèixer en un ambient tropical quan les illes britàniques estaven a una latitud equatorial van quedar 
enterrades i van originar les jaciments de carbó. Vam veure els jaciments de carbó al National Coal 
Mining Museum i vam baixar a una mina a més de 130m m de fondària on vam caminar per les 
diferents galeries i vam poder veure els estrats de carbó. En aquesta mina es faia un recorregut 
didàctic en el qual es feia història de la mineria desde que hi treballaven famílies senceres, la 
utilització dels poneys per a arrossegar les vagonetes, les làmpades i les explosions de grisú fins ben 
fa poc en que s’utilitzàven sistemes d’extracció del mineral molt més moderns. També vam visitar el 
museu dedicat ala miners i a  aquesta explotació que va ser tan important al segle passat i meitat del 
present. 

Les centrals nuclears. Són molt abundants al Regne Unit. Vam visitar la de Sellafield. Tot i que no vam 
poder entrar-hi, al costat hi havia un centre de recepció, l’anomenat Sellafield’s visitors centre a on hi 
havia una exposició dissenyada pel museu de la ciència de Londres en la qual vam poder estudiar la 
reacció de fissió nuclear (Sparkling reaction) i tots els temes relacionats amb l’energia nuclear: la 
producció d’energia, el tractament dels residus i també un video en el qual s’entrevistava a la ministra 
d’energia del Regne Unit i que donava tota mena d’explicacions per a convencer de que la utilització 
racional de l’energia nuclear és l’adequada als temps moderns. 

L’agricultura i la ramaderia van ser estudiades principalment en el parc natural dels Moorlands i també 
en el York Castle Museum.S’observa que la major part del paisatge, tret dels parcs naturals, està 
humanitzat i encerclat per unes parets divisòries de les propietats. Hi ha els conreus de gramínies-
cereals-, tubercles (patates, moniatus…) i sobretot els prats de dall i de pastura. Històricament la casa 
de pagès als Moorlands tenia una meitat destinada als animals (Livestock) i l’altra als pagesos. Les 
labors del camp i l’evolució de la maquinària agrícola és la mateixa que a les nostres contrades. La 
ramaderia és principalment de xais, vaques  i també porcs. 
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La Pesca. L’estudi de la pesca es va centrar principalment en una visita al museu de la pesca de 
Grimsby que va ser una bona lliçó sobre els vaixells de pesca, els seus compartiments i la vida dels 
pescadors a bord; les tècniques de pesca –principalment el ròssec- i les principals espècies 
capturades en el mar del nord. És un museu molt ben dissenyat amb representacions a escala natural 
dels pescadors en diferents diorames que representen les seves activitats. Els alumnes van rebre un 
document per a contestar sobre tot allò que havien observat i entès en la visita. 

Els parcs naturals 

El Regne Unit està ple de parcs naturals i tenen molta cura de preservar-los a l’ensems que ofereixen 
al visitant tota mena d’informació sobre els mateixos. 

Vam visitar varis parcs naturals: Moorlands, Lake District, Humber Estuary, 

Forth (Escòcia), Yorkshire Dales, White Cliffs, etc. Tota la informació queda recollida als treballs dels 
alumnes. Els Moorlands constitueixen una àmplia zona ocupada per una espècie de bruguerola (Erica 
sp) en anglés Heather que a finals d’estiu la seva flor tenyeix tots aquests camps d’un color púrpura. 
Hi vam trobar també una molsa molt particular:Sphagnum, que les seves acumulacions forma un tipus 
de carbó anomenat torba, en anglés  Peat. A les nostres contrades- al Montseny- també s’hi fa, però 
n’és una excepció. En aquest ecosistema s’hi troba una perdiu coneguda amb el nom de Grouse i 
faisans. (Vam trobar un faisà femella ferit que el vam dur al centre de recuperació de salvatgines de 
York). Està permesa la seva caça. També cal afegir que periòdicament es cremen determinades àrees 
de bruguerola per tal de permetre que l’espècie s’expandeixi adequadament. En aquest parc natural 
s’hi permeten les explotacions ramaderes-hi vam trobar xais pasturant-, agrícoles i fons i tot forestals 
als fons de les valls. 
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 White Cliffs a Dover. Són 
unes formacions calcàries del Cretaci formades 
per l’acumulació d’exoesquelets d’algues 
Cocolitoforals en un ambient d’aigües tropicals. 
També s’hi troben intercalacions de sílex 
provinents de les espícules d’esponges que 
vivien en aquest mar no molt profund. 

 

 
 

Chalky area of Malham. El paisatge kàrstic 

 

Nature 
Reserve of the Moorlands. Grans extensions de 
heather, mostren un paisarge típic amb 
granjes, conreus i explotació forestal. 

indermere al 
Lake district. Els llacs es van formar com a 
conseqüència de l’activitat del gel 

 

 Salisbury Craggs 
at Arthu’s seat.  Un dic de grans dimensions 

Holy Island. Un 
paisatge sorralenc amb abundants aus limícoles. 
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MARGALEF, EL NATURALISTA QUE YO CONOCÍ 
 

Xavier Ferrer Parareda 
Dep. Biologia animal. Fac. Biologia. Univ. Barcelona. xferrer@ub.edu 

 

Resumen: El gran ecólogo catalán retratado por uno de sus discípulos, que lo 
presenta como hombre y como científico. 

 

Palabras clave: Naturalista, científico, maestro, cualidades personales. 
 

El pasado 23 de Mayo moría en Barcelona, a los 85 años de edad, el eminente y peculiar ecólogo 
Ramon Margalef López. Pionero en el estudio de la Ecologia, en 1967 ganó la primera cátedra de esta 
disciplina científica en nuestro país y fue durante treinta años un referente mundial en su especialidad. 
Esta es la visión que tengo del que fue mi maestro. 

Alto para su generación, cargado de hombros(por su altura y por su timidez), pelo en cepillo, frente 
ancha, orejas y nariz grandes; destacaban de inmediato sus manos amplias, nudosas, cubistas diría 
yo, que frotaba y retorcía con peculiar cadencia. En sus movimientos, por lo general desmañados, 
destacaban los ojos azules penetrantes y vivos. Lucía una sonrisa de niño travieso (mantuvo hasta la 
muerte cualidades infantiles, como la curiosidad inagotable por todo lo que le rodeaba), exteriorización 
de un finísimo sentido del humor muy crítico con instituciones y situaciones, pero nunca con las 
personas. Como ejemplo de su humor está Ceratopteridium yeye, un alga marina que describió para la 
ciencia en los años sesenta y que denominó así por el par de largas expansiones que lejanamente le 
recordaban las piernas de una minifaldera. 

Tenía una cualidad que no se ha ponderado lo suficiente: era la persona más libre e independiente 
que he conocido y si algo le sacaba de sus casillas era que tergiversaran sus palabras. Le he visto 
revolverse como un felino cuando intentaban hacerle comulgar con ruedas de molino, ya fuera en 
temas académicos, políticos, activistas o de divulgación científica. Esta feroz independencia, el sentido 
crítico (con la actitudes y los modos, pero no con las personas), la insobornabilidad (ni en dinero,ni en 
especies, ni en favores, ni en honores) y el rechazo visceral a posiciones extremistas del tipo que 
fueran, le hacían imprevisible, incómodo e ingobernable. Por eso no gozaba de muchas simpatías en 
los ámbitos del poder, que nunca pudieron domeñarle. Pero  no sólo repartía críticas a políticos y 
gobernantes, sino que también zarandeaba cuando lo creía oportuno a ecologistas, universitarios, 
investigadores, catalanistas, españolistas…Nadie se libraba del análisis. 

Fue un autodidacta con todos sus claroscuros y, como dice elrefranero español, ”había que echarle de 
comer aparte”. Este caràcter autodidacta se reflejaba en su rutina diaria. Contrario al paternalismo, a 
los doctorandos nos repetía aquello de “que cada palo aguante su vela”, nos soltaba a navegar en 
soliario por los mares de la investigación y, por lo general, no advertía de los posibles escollos. Tenía 
una gran fe en la selección natural (le vi aprobar a un alumno al que sólo le quedaba la asignatura de 
Ecologia con la frase: “¡ya lo suspenderá la vida!”). Tenía, sin embargo, un detalle que sólo he visto en 
él. Cuando leyendo o revisando bibliografía encontraba información que podía serte útil para una tesis 
o trabajo, te la guardaba y entregaba sin que hubiera que pedírsela. Su formidable espíritu de servicio 
se traducía con los alumnnos en un constante abrir puertas y empujarnos para que saliéramos fuera o 
nos sumergiéramos en problemáticas interesantes. El gran rigor científico, una imaginación 
desbordante (era un genio) y la capacidad de cambiar de perspectiva para abrir nuevos ángulos a un 
problema o situación, fueron herramientas fundamentales a lo largo de su trayectoria. Así, entre otras 
innovaciones más obvias, demostró que la alta calidad humana junto con el entusismo es una 
herramienta no explicitada eficacísima para enganchar nuevos adeptos a la naturaleza y al cultivo de 
la ciencia. 
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Aborrecía la burocracia y la administración en todas sus versiones y era bastante escurridizo para 
zafarse de ellas, para lo que se rodeó de ángeles de la guarda como Joan Doménech Ros, Tecla 
Riera y tantos otros que le ayudaron en la tarea. Hasta en esto fue peculiar, pues organizaba los 
papeles en dos cajones: uno con los de posible solución y otro con los imposibles. 

Familiares y discípulos 

María Mir, la esposa de Ramon Margalef, fue siempre un referente y soporte fundamental a lo largo de 
toda su vida. Además de facilitarle la dedicación intensiva a la ciencia, hemos de agradecerle que no 
se transfirieran a América y se quedaran ubicadeos en España. Era una sólida bióloga mallorquina, 
seis años menor que él, y juntos tuvieron cuatro hijos. Estaban tan compenetrados que María no pudo 
soportar la separación y  murió de un ataque al corazón sólo siete días después de su marido. 

Margalef era creyente convencido (posiblemente, según él, porque había tenido poco contacto con los 
clérigos) y descreído respecto a la política, aunque su gran discreción mantuvo en la esfera de lo 
privado sus opiniones al respecto. Dotado de virtudes muy sólidas, muchos de los que le conocieron 
destacan la sencillez antes que ninguna otra, seguida de la modestia y de una gran sabiduría. 
Perteneció a todos en general y a ninguno en particular, de manera que no se puede hablar 
propiamente de una escuela Margalef, sino sólo de un estilo Margalef, abierto a todo , prudente y muy 
crítico. Dotado de una genialidad sin precedentes, procuraba sintetizar en conclusiones sencillas, 
como se desprende de ese axioma suyo, según el cual “cualquier fórmula ecológica cuya longitud 
sobrepase los diez centímetros es necesariamente falsa” 

Los sermones de Margalef. 

No se cansaba de predicar “el sermón”, como decía él, sobre la importancia de contemplar en directo 
los fenómenos y de facilitar a sus alumnos e investigadores la observación en vivo de la naturaleza. 
Así, por ejemplo,cuando todavía no había ordenadores personales, veía como una mala señal que en 
los centros de investigación hubiera más máquinas de escribir que lupas y microscopios. Hace poco 
tiempo me comentaba los peligros de un uso excesivo de internet, en el sentido de que la gente se 
queda con la imagen virtual (foto, video) y no llega a captar ni la vida ni sus componentes en directo: 
“es como mirar el pastel en un aparador, o comérselo”, decía. 

No obstante, le gustaban las imágenes, pues siempre hizo fotos,y prefería los libros ilustrados. A mi 
juicio, sin embargo, tanto en la fotografía como en otros aspectos gráficos de su actividad (libros, 
exposiciones), las imágenes tenían un valor más tesimonial que estético. Su fuerte estaba en el 
intelecto, pero también heredó de su padre la habilidad en las manualidades, que empleó en el dibujo 
y construcción de ingenios científicos. Así, en 1940 fue capaz de construirse un microscopio con 
cámara clara a base de restos adquiridos en un mercado de segunda mano. 

El fondo le podía sobre la forma y no era consciente (o quizá no figuraba en su manojo de cualidades) 
de que, en divulgación, la forma es casi tan fundamental como el fondo. Sin embargo, en la forma 
literaria era muy estricto (fue traductor para varias editoriales) y en los trabajos que le dábamos a 
corregir no sólo sugería cambios temáticos sino que minuciosamente modificaba comas, acentos o lo 
que fuera, si creía que eran errores o mejoraban el manuscrito. Llevaba tan dentro esta rutina de 
profesor que la ejerció hasta el final. 

Recuerdo que hace aproximadamente un año, cuando ya tenía 84, le llevé una primera versión en 
inglés de un manuscrito sobre un tema de biogeografía muy querido para él, con la idea de que me 
hiciera sugerencias y detectara aspectos que se me pudieran haber escapado, o incluso errores de 
bulto. Cuando me devolvió el manuscrito no sólo había incorporado tales ideas y comentarios, sino 
que también había corregido los errores en inglés con su característica letrita minuciosa. 

Política de puertas abiertas  

Era un apasionado de los libros y sentía un verdadero afán por fomentar la lectura y crear sólidas 
bibliotecas especializadas en ciencias naturales. Para él, ”las modernas técnicas informáticas no 
sustituyen el poder inspirador de un libro (‘de carne y hueso’, parecía tentado de añadir) encima de  
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las rodillas. En el Departamento de Ecologia era obligado que todos los proyectos de investigación 
dedicaran un 5% de su presupuesto a la compra de libros, que él mismo seleccionaba con un criterio 
amplísimo. Por ejemplo, compraba libros de geología, paleontología, botánica, etología, evolución, 
matemáticas, sistemas naturales de otros países y zoología. Desde los años sesenta hasta mediados 
de los ochenta, había más libros de zoología interesantes y modernos en la cátedra de Ecologia que 
en la de Zoología, donde la mayoría de los libros innovadores se guardaban bajo llave. En Ecología, 
por el contrario, los libros estaban en estantes, al alcance de cualquiera, y la puerta del despacho de 
Margalef siempre estaba abierta. Podías entrar en cualquier momento y llevarte un libro en su 
presencia o ausencia, así como pedirle ayuda o consejo. 

No tenía horas de visita, te atendía siempre. Pero era muy hábil a la hora de preservar su tiempo y, si 
estaba concentrado en algo importante, te atendía con mucha educación pero durante apenas un par 
de minutos. Te solventaba el problema y se sumergía otra vez en lo suyo. 

Se entiende, por lo tanto, que el Departamento de Ecologia fuera el refugium pecatorum de muchos 
zoologos y que allí se fraguaran tesis sobre dípteros, rotíferos, briozoos, moluscos, crustáceos y otros 
grupos animales que en rigor eran casi más zoológicas que ecológicas. 

Ante todo, un naturalista 

Margalef siempre apoyó cualquier frente de avance del conocimiento naturalista y era un todoterreno 
que sorprendía por su vasto conocimiento de la historia natural. Además de interesarse, entre otros 
temas, por el plancton animal y vegetal, los insectos, los moluscos, los peces, las algas y todo tipo de 
invertebrados marinos y de agua dulce, le atraía cualquier aspecto relacionado con la naturaleza, 
como las aves, pues en 1954 fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Ornitologia. Este 
interés de Margalef por todo lo vivo, le llevó a preferir autodenominarse naturalista antes que ecólogo, 
biólogo o científico, dignificando así un término menospreciado por muchos personajes del mundo 
académico y periodístico. En su última entrevista lo explicaba así: ”La cualidad esencial del buen 
naturalista es ser un contemplador de la naturaleza y se puede ser un buen nauralista sin conocer los 
nombres de los escarabajos.(….) Más que saber nombre, hay que saber mirar un árbol, percibirlo 
como un ser maravilloso, con sus raíces, su convivencia con el cielo y el aire… La contemplación lleva 
a una admiración y un conocimiento. El conocimiento generado por la admiración es  muy distinto del 
conocimiento generado por las páginas de un libro o el estudio para un examen(…) Es muy importante 
la función emotiva, poética si se quiere, de la naturaleza, que queremos hacer desaparecer de la 
faceta didáctica a causa de la insistencia en las bases estrictamente científicas.” Este creo fue su gran 
secreto para atraer tantas vocaciones y adhesiones a la causa naturalista tras su paso por la 
universidad. 

La faceta pedagógica de Margalef está por estudiar a fondo. Sus clases eran muy densas y a veces 
ininteligibles para muchos alumnos, pues requerían un alto grado de conocimientos por parte del 
receptor. Sin embargo, a pesar de esta falta de cualidades pedagógicas al uso, conseguía que 
leyéramos libros o artículos de ecología y que nos interesáramos por temas de historia natural, 
aspectos que no conseguían otros profesores mejores en claridad expositiva o cuyas clases podían 
seguirse con facilidad. 

Probablemente, la clave del éxito era que Margalef tenía muy claro que su principal aliado era la 
misma naturaleza en todas sus formas, seductora infalible para los curiosos impenitentes, y que el 
objetivo no estaba en las clases  muy preparadas, (intuyo que no lo hacía) sino en la inmersión de los 
alumnos en el estudio práctico y en la contemplación de la naturaleza, así como en la transmisión de 
un entusismo contagioso por todo lo relacionado con la vida. Buena muestra de lo anterior es el 
recuerdo de un alumno suyo al que le quedó grabado cómo le brillaban los ojos mientras hablaba de la 
sencilla belleza de un alga unicelular dinoflagelada. Margalef consideraba prioritario el conocimiento 
de la naturaleza en todas sus formas. Era uno de los pocos científicos renacentistas, ”galileanos” 
como le califica Joandoménech Ros (su biógrafo oficioso), de nuestro país. Se le veía encantado 
cuando alguno de nosotros volvía de un viaje ultramarino y le comentábamos las especies o los temas 
naturalistas que habíamos encontrado. Me asombraba su fabulosa memoria, no sólo respecto a las 
especies sino también a las referencias bibliográficas donde se podía encontrar información sobre 
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ellas. Era una auténtica mina de oro. Todavía recuerdo, a la vuelta de una expedición de tres semanas 
por el rio Negro amazónico, que le enseñé las fotos de unas bolas negras casi como puños, adheridas 
a las ramas de un árbol. No sólo las identificó como esponjas, con su género incluído, sino que me 
explicó toda una historia interesantísima sobre ellas y cómo las células hijas se apoderaban de las 
espículas de los progenitores muertos. ”¡Como los muertos vivientes!”, me dijo. Este interés por los 
naturalistas de todo tipo fue una norma para él. Por ejemplo, apreciaba mucho a Juan Antonio 
Valverde por su conocimeinto de los vertebrados, aunque no gozara de mucha popularidad en los 
medios adecuados, quizá por su carencia de herramientas adecuadas (estadísticas principalmente) 
para apoyar sus ideas. Sin embargo, Margalef incluyó su nombre en la lista de celebridades 
nacionales e internacionales invitados como ponentes al ciclo de conferencias que se celebró en la 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona el 30 de Noviembre de 1982 con motivo de la 
inauguración del nuevo edificio y en conmemoración del centenario de la muerte de Charles Darwin. 
Hombre bueno, generoso, diligente (a veces demasiado, porque tenía una capacidad de trabajo 
asombrosa), entusiasta y tenaz en alcanzar los objetivos que se había marcado, supo transmitir la 
mayoría de estos valores a sus conocidos y alumnos, lo que hizo de él un personaje entrañable y 
querido. 

Y para terminar, dado que Margalef buscaba siempre el conocimiento de primera mano en las obras 
de los autores que le interesaban, me he permitido, siguiendo su estilo, seleccionar algunos párrafos 
que reflejan bien su pensamiento. 

“Hay que recordar a los jóvenes que, hoy en día, la ciencia es una de las pocas esferas de actividad 
que quedan donde el espíritu de aventura no lleva a conflictos con la organización social.” (1) 

“A pesar de reconocer la intrascendencia de la ciencia que hacemos en relación con la tecnología que 
usamos, hemos de pensar que unos granitos de investigación básica nos han de dar un mínimo de 
sabiduría para escoger y usar las tecnologías importadas”.(2) 

Países que importan despreocupadamente tecnología foránea no pueden prescindir de un mínimo de 
investigación propia, si dicha tecnología va a reaccionar o interferir con la naturaleza local que es 
distinta a cualquier otra y no existen, en relación con el problema, recetas de aplicación universal”.(3) 

“La relación “importancia de los ecologistas” dividida por “importancia de los ecólogos” es un indicador 
del grado de desarrollo de un país”.(4) 

“Nosotros estamos influídos por una civilización que desprecia olímpicamente la ciencia: la civilización 
árabe. Es una situación un poco infantil. No hemos participado en la revolución científica en la cual se 
sitúan el evolucionismo y tantas otras cosas.”(4) 

“Personalmente, siempre me han interesado más los libros fuertemente motivados y parciales (en la 
selección del material o de los puntos de vista) que los que pretenden proporcionar una visión neutra, 
asépica y equilibrada de una ciencia. La universidad necesita creatividad y cierta dosis de provocación 
a la polémica. Ninguna ciencia es estática.”(5) 

“La organización universitaria ha pasado por una selección como quien dice milenaria y tiene 
suficiente vitalidad. Sobrevive a las pretensiones de invasión y de ocupación política, que la pueden 
perturbar, pero no doblegar (…). La universidad es siempre criticable, pero parece prácticamente 
indestructible, porque se nutre de la juventud, no por mérito de los profesores”.(6) 

“En ecología se trata de entender que en el cosmos todo son estructuras dentro de estructuras. Y, 
sobre todo, recordar que el hombre es un mono que está muy orgulloso de su capacidad y realmente 
la tiene, pero habría de completar esta gran capacidad con un poco más de prudencia. La especie 
humana no habría de despreciar tanto al resto del mundo que comparte”.(7) 

Un niño, mientras sea niño, puede entender la naturaleza. Cuando se haga ciudadano se habrá 
acabado.”(7) 

(1) Margalef,R.1967.La ciencia del mar.Pág.9.CSIC.Barcelona. 
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(2) Margalef,R.1981 en Ros,JD.1999 Proposicions il.luminadores insensates i.Col.Biblioteca 
Universal 132,pág.93.Ed.Empúries.Barcelona. 

(3) Margalef,R.1983.Limnología:pág.IX. Barcelona. 

(4) Sardà,Z.1984.Ramon Margalef,les raons d’un ecòleg. SERRA D’OR,núm. 312,pág.23.Barcelona. 

(5) Margalef,R.1974. Ecología.Pág. VII-VIII. Barcelona. 

(6) Margalef,R.1999. Perspectives de la creació científica (a Catalunya).En La recerca a 
Catalunya,repte de futur. Pág.209.CIRIT. Barcelona. 

(7) Martín,L.2003. Una invitació a entendre’ns. Més enllà del cofoisme; entrevista a Ramon Marfalef. 
Escola catalana, núm.402,pág.31.Barcelona. 

Nota: aquest treball va ser publicat a la revista Quercus de Juliol de 2004. 
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ELS FARMACÈUTICS COM EDUCADORS DE LA SALUT. 
 

Vocalia de Docència del Col·legi Oficial de Farmacèutics.  C/ Enric Ossó, 1. 43005 
Tarragona. farma@coft.org. 

 

Resum: La salut dels escolars cada cop preocupa més a la nostra societat. Els 
farmacèutics de la província de Tarragona treballen preparant xerrades i 
campanyes, sobre temes de salut, adreçades als escolars i/o als pares dels 
alumnes. Des de fa uns anys, s´han impartit xerrades a les escoles i instituts 
sobre l´Alimentació Saludable o els Trastorns Alimentaris, entre d´altres. 
Aquestes conferències s´han anat actualitzant i qualsevol col·lectiu pot demanar 
que un dels farmacèutics imparteixi aquella conferència que li interessi. A més, el 
Col·legi organitza campanyes sanitàries com els Esmorzars Saludables, dirigit a 
nens de cinquè i sisè de primària, la Campanya d´Higiene Bucodental o sobre la 
Importància de la Protecció Solar. El col·lectiu farmacèutic està constantment 
treballant dins del camp de la promoció de la salut, així que qualsevol tema 
referent a la salut que interessi tractar-lo a les escoles, també es pot preparar, 
per exemple, com prendre els medicaments, els anticonceptius... 

 

Paraules clau: Xerrades, Alimentació Saludable, Trastorns Alimentaris, 
Farmacèutics, Promoció de la salut, Medicaments 

 

Des de el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona es creen grups de treball de farmacèutics, amb la 
finalitat d´ampliar i actualitzar els seus coneixements i alhora preparar activitats adreçades a escolars 
o als seus pares. Actualment el Col·legi pot oferir: 

XERRADES: 

Objectius:  

Cada conferència té una finalitat concreta, depenent del tema que es tracti, per això hem volgut 
especificar-ho per a cada una de les xerrades que el Col·legi de Farmacèutics té preparada. 

Però, també existeix un objectiu comú per a totes aquestes activitats. El farmacèutic, com agent de la 
salut,  vol actuar en la promoció de la salut, és a dir, mitjançant la difusió d´hàbits saludables o 
informació sobre  temes de salut, és busca la prevenció de tot tipus de malalties evitables, o com a 
mínim,   disminuir el risc de patir-les. Per exemple, amb una bona alimentació es poden evitar molts 
problemes sanitaris, així com rebent informació sobre altres temes relacionats amb la salut.   

Metodologia: 

Les xerrades són dinàmiques i intentant que els alumnes participin. 

Normalment, la presentació es fa amb suport informàtic, amb un document power point i depenent de 
la xerrada, s´entrega als alumnes un díptic en el que queden recollides les idees més importants de la 
conferència. 

Contingut:  

Cada xerrada presenta els següents continguts concrets: 

ALIMENTA LA TEVA SALUT: Coneixements bàsics sobre alimentació. Una xerrada molt interessant 
per a tots. 

Continguts: Aliments i nutrients. Composició corporal. La digestió. La Piràmide alimentària: principals 
grups d’aliments. Recomanacions nutricionals per a diferents estat fisiològics. 
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DECIDEIX LA TEVA ALIMENTACIÓ. Els joves han d’aprendre a ser responsables de la seva 
alimentació i en aquesta xerrada es parla  dels aliments “de moda” entre ells. 

Continguts: Continguts clàssics de l’alimentació. Dolços , snacks i begudes. Fast  food. Influència de la 
publicitat i les modes. La imatge corporal. 

CUINAR RÀPID, SÀ I EQUILIBRAT. Què cal saber per tal que el ritme de vida actual no perjudiqui la 
nostra alimentació. Conèixer les tecnologies que s’apliquen als aliments que consumim. 

Continguts: Són saludables els plats preparats? El paper dels congelats. Parlem de les conserves i 
semi-conserves. Com afecta el sedentarisme a la nostra salut. 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN NENS D’1 A 3 ANYS: Conceptes nutricionals bàsics en una etapa 
important de creixement. 

Continguts: Necessitats nutricionals del nen a aquesta edat. Ració d’aliment. Piràmide nutricional. La 
importància del calci en el   creixement. Educar els sabors. La importància dels probiòtics en  aquesta 
edat. 

AMB BONS HÀBITS ALIMENTARIS, MÉS SALUT I MENYS PROBLEMES! 

Tracta els trastorns alimentaris, donant consciència als alumnes que trobar-nos bé i gaudir de bona 
salut depèn molt de la nostra dieta, no de la nostra imatge corporal. 

Continguts: Què són els trastorns alimentaris. Com evitar-los. Conèixer les senyals d´alarma. Treballs 
en grup relacionats amb aquest tema. 

EL MEDICAMENT, COM S´HA DE PRENDRE: Dóna informació sobre que són els medicaments, per 
a què serveixen i com actuen. Així com, el significat d´alguns símbols que es troben a l´estoig dels 
medicaments. 

Depenent a quines edats estigui adreçada la xerrada, es pot incidir en algun tipus de medicament, així 
com els anticonceptius o els que s´han de controlar en el tema del dopatge. 

També es parlarà de que ha d´haver a la farmaciola de casa i a on s´ha de guardar. 

CAMPANYES SANITÀRIES: 

Objectius: 

Les Campanyes Sanitàries es realitzen durant un espai de temps determinat, i són adreçades a un 
grup d´alumnes concret.  

Són organitzades des de el Col·legi de Farmacèutics, i normalment, amb col·laboració d´altres entitats.  

Sempre es tracten temes referents a l´educació sanitària, i s´ adrecen als grups d´alumnes on podem 
incidir més o pateixen més falta de informació sobre el tema a tractar. 

Metodologia: 

La metodologia varia amb cada Campanya Sanitària, encara que totes tenen en comú, aconseguir que 
els alumnes participin i que els consells sobre salut que reben durant la Campanya, els adoptin com 
hàbits saludables dins de la seva vida quotidiana. 

Contingut: 

Cada Campanya Sanitària presenta continguts concrets: 

 ESMORZARS SALUDABLES: La durada aproximada de l’activitat serà d’una hora, preferiblement la 
primera del matí. Consta de dues parts: 

Sessió teòrica (d’aproximadament 15 minuts de durada) 

Conèixer quins aliments són els més adients per a consumir en el moment de l’esmorzar. 
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Valorar la importància de l’esmorzar, tenint en compte que és el primer àpat del dia, i per això ens ha 
de proporcionar energia per realitzar les tasques quotidianes. 

Fomentar la creació d’hàbits saludables mitjançant la repetició de conductes que hauran de prolongar-
se en el temps.  

Sessió pràctica (30-40 minuts de durada) 

Degustació dels aliments adequats  que han de formar part d’un esmorzar saludable:  

Llet o batut de cacau amb cereals 

Pa amb oli d’oliva verge 

Peça de fruita 

Fruit secs 

SOL, PELL I FOTOPROTECCIÓ:  

El principal objectiu es que els escolars prenguin consciència dels riscos que comporta esposar-se al 
sol sense una protecció adequada. Sabent que el sol és imprescindible per a la vida, la deterioració de 
la capa d’ozó està potenciant els efectes nocius de les radiacions ultraviolades i els fotoprotectors són 
el millor sistema per a protegir la nostra pell. 

Es pot projectar el vídeo de la campanya, que estava adreçat a nens entre 8 i 12 anys. 

CAMPANYA EDUCATIVA SOBRE HIGIENE BUCODENTAL:  

Amb aquesta activitat, es pretén que els nens entre 6 i 12 anys es facin responsables de la seva salut 
dental, i que entenguin com amb una higiene bucodental adequada poden evitar diferents patologies 
dentals. 

Durant la sessió és parlarà de l´anatomia de la boca i les dents, com identificar alguns problemes i la 
seva causa (càries, caiguda de les dents, aftes...) i per últim, que han de fer per una higiene 
bucodental adequada i altres consells per tenir cura de les seves dents i la boca. 

TALLERS PRÀCTICS: 

Objectius: 

La filosofia dels tallers, és aconseguir que els participants, siguin crítics amb allò que convivim cada 
dia. 

Que siguin capaços d´escollir un aliment, una dieta o la pràctica d´un hàbit saludable, coneixent el 
perquè i els avantatges o desavantatges de la seva elecció. 

Metodologia: 

Després d´una introducció teòrica al tema, i donar la informació necessària per poder tindre un criteri 
fonamentat, es situar a l´alumne davant de situacions quotidianes, tal com anar al supermercat o 
escollir el que menjaran.  

En els tallers, han de decidir que és el millor per a ells, pel seu creixement i la seva salut. 

Contingut: 

Cada Taller Pràctic presenta continguts concrets: 

LES ETIQUETES DELS ALIMENTS:  És molt important entendre el que llegim a les etiquetes dels 
aliments. Quina informació rebem? Ens informa o ens desinforma? 

Continguts: Definició d’etiquetat, informació obligatòria que han de portar. Etiquetatge nutricional. 
Anàlisi d´etiquetes reals. Detecció d´informació enganyosa. Aliments Funcionals. 



VII Simposi sobre l’ensenyament de les Ciències Naturals, 2005 315 

DISSENY D´UNA DIETA EQUILIBRADA: Una altre forma de parlar d´ una alimentació saludable, 
ficant a la pràctica els conceptes que repassarem sobre una dieta equilibrada. 

Continguts:  Què és una dieta equilibrada? Concepte de ració. En grups es dissenyarà un menú per tot 
el dia i la llista de la compra. Discussió dels menús i conclusions. 

ASSESSORS EN TEMES DE SALUT:  

El col·lectiu farmacèutic està constantment treballant dins del camp de la promoció de la salut, així que 
qualsevol tema referent a la salut que interessi tractar-lo a les escoles, també es pot preparar, per 
exemple, com prendre els medicaments, els anticonceptius... 

Qualsevol consulta relacionada amb aquest tema o les peticions de xerrades que els Centres 
Educatius vulguin fer podran fer-les arribar al Col·legi de Farmacèutics a través del seu web 
www.coft.org, on trobaran un apartat dedicat a això o a l’adreça formacio@coft.org. 

Bibliografia: 

La bibliografia utilitzada en cada activitat ha estat molt diferent, els més utilitzats han estat: 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catalogo de Especialidades Farmacéuticas, 
ed. 2004. Madrid. 

Documentació Campanya Sanitària Plenufar 2. Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. 

MATAIX J., CARAZO M. Nutrición para Educadores. Ed. Díaz de Santos, Madrid. 1995. 
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SEGUINT LA PISTA DEL DNA: 
UNA PROPOSTA PER A L’ESTUDI DE LA GENÈTICA ACTUAL 
 
Marta Bosch (1), Marga Montobbio (2), Roser Bosch (3), Carme Albaladejo (4) i Montserrat 

Cabello (5). Programa de Formació per a l’Ensenyament de les Ciències a l’ESO. 
Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics. Centre de 

Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia- ICE Universitat de Barcelona. 
IES de Llavaneres (1); Col·legi Casp (2) ; IES La Llauna (3)  (Badalona); ICE-UB (4); CDECT 

(5). bdmarta@terra.es (1,) mmontobb@hotmail.com (2,) roserbosch@eresmas.com (3), 
calbaladejo@ub.edu (4), mcabello@pie.xtec.es (5) 

 

Resum: La  finalitat principal del projecte “ Seguint la pista del DNA” per a l’ESO 
és mostrar com podem plantejar els continguts de la genètica actual per 
estudiants de 12-16 anys de forma motivadora, a partir  de criteris rellevants de la 
biologia i des d’una perspectiva d’alfabetització científica, tot tenint en compte les 
seves implicacions, tant tecnològiques com socials i ètiques. El projecte pretén 
desenvolupar materials didàctics sobre  aquella problemàtica de la genètica 
actual que pot ser objecte d’interès per els estudiants de segon cicle de l’ESO. La 
nostra proposta s’ha organitzat a l’entorn de tres grans blocs de continguts 

 

Paraules clau: Les paraules clau són: perspectiva Ciència -Tecnologia i Societat 
(CTS), cicles d’aprenentatge, i DNA molècula identificadora. 

 

JUSTIFICACIÓ 

Estem assistint a una veritable revolució científica en relació a la biotecnologia i en particular als gens. 
Al voltant del DNA giren qüestions com ara el Projecte Genoma Humà, l’obtenció d’organismes 
transgènics, la teràpia gènica, la clonació d’embrions, les proves de DNA per a la identificació 
d’individus,... i moltes altres; totes són de gran rellevància i tenen moltes implicacions, sovint 
polèmiques, en l’àmbit antropològic, sociocultural, econòmic, ètic, etc. Tanmateix, to i aparèixer 
constantment als mitjans de comunicació, aquest nou univers d’idees relacionades amb el DNA, 
encara no ha entrat a formar part de la formació de la major part dels estudiants de secundària del 
nostre país. I si volem que aquests esdevinguin capaços de comprendre aquests nous continguts 
científics i que algun dia puguin participar activament i crítica en els diferents debats que s’han obert al 
voltant d’aquests així com de prendre decisions responsables en aquest sentit, hem de considerar-los 
com una part important de l’alfabetització científica que s’ha d’oferir a l’ESO. 

Tot això ens porta a optar per un enfocament  CTS (“Ciència,-Tecnologia-Societat”), que demana una 
seqüenciació d’activitats que respecti tant la lògica d’aquests nous continguts sobre el DNA com la 
lògica de l’alumnat i els seus processos d’aprenentatge, dues condicions que sovint ens allunyen de la 
seqüenciació que clàssicament s’ha fet d’aquests continguts.  

D’altra banda, l’alfabetització científica del S.XXI no pot realitzar-se al marge de les aportacions de la 
investigació en didàctica de la ciència d’aquests darrers temps. Això ens ha portat a fer un 
plantejament constructivista, en base el qual hem preparat una sèrie d’activitats estructurades en 
cicles d’aprenentatge. Cada cicle d’aprenentatge consta d’una activitat inicial per a la l’exploració 
d’idees i la comunicació d’objectius, una sèrie d’activitats de construcció de coneixements i, finalment, 
activitats d’aplicació. Tot això fonamentat en una anàlisi de les idees i aprehensions prèvies de 
l’alumnat en relació al DNA i als continguts que es volen treballar, així com de les dificultats 
d’aprenentatge que aquests comporten. 
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No hem volgut obviar tampoc la incorporació de qüestions com ara les activitats de modelització en 
l’aprenentatge de la genètica o bé un enfocament de les activitats de laboratori i de les activitats d’aula 
que afavoreixi l’aprenentatge dels processos bàsics del mètode científic: l’emissió d’hipòtesis, disseny 
d’experiències, anàlisi de resultats, elaboració de conclusions...Volem presentar el coneixement 
científic com un coneixement que evoluciona i que es construeix a partir de la discussió col·lectiva de 
idees,  fet que posa de relleu la importància del llenguatge. 

És en aquest context que s’inscriu la proposta didàctica que us presentem. 

BLOCS DE CONTINGUTS 

La nostra proposta s’ha organitzat a l’entorn de tres grans blocs de continguts 

Bloc 1: El DNA d’identitat. En aquest bloc es presenta el DNA com un material que permet identificar 
individus, que transmet els caràcters que rebem dels nostres pares i que, junt amb el medi ambient, 
determina les característiques dels éssers vius. Aquests continguts es treballen en dos cicles 
d’aprenentatge. 

Bloc 2: El DNA i la salut. En aquest bloc és presenta com el genoma pot portar alteracions que 
produeixen malalties , Aquestes anomalies es poden detectar i gràcies a l'Enginyeria  genètica algunes 
es poden solucionar. Algunes d’aquestes solucions comporten problemes ètics i socials. 

DNA 
IDENTITAT

SEGUINT LA 
PISTA DEL DNA

DNA I 
SALUT

DNA I 
PRODUCCIÓ 
DE 
RECURSOS

DNA 
IDENTITAT

SEGUINT LA 
PISTA DEL DNA

DNA I 
SALUT

DNA I 
PRODUCCIÓ 
DE 
RECURSOS

DNA I 
IDENTITAT

 
Bloc 3: El DNA  i la producció de recursos. A partir de l'Enginyeria genètica podem obtenir productes 
modificats genèticament (OMG).D'aquestes  aplicacions cal a destacar els aliments transgènics i els 
productes que s'utilitzen en les indústries : alimentàries, tèxtils, farmacològiques i etc.…Algunes 
d’aquestes aplicacions poden comportar  riscos i problemes de tipus ètic. 

El primer bloc de continguts s’organitza en 2 cicles d’aprenentatge: “L’emprenta genètica” i “La 
transmissió de DNA de pares a fills”. Presentem a continuació una part del primer, en el qual es dóna 
a conèixer el DNA com a material que permet identificar persones. 

DESCRIPCIÓ DEL CICLE D’APRENENTATGE  

Context d’aprenentatge: 

En un país del sud-est asiàtic,l’advocat defensor d’un cas encarrega una prova de DNA per tal de 
demostrar la innocència del seu client acusat d’assassinat. En aquell país no existeix una 
jurisprudència específica sobre l’ús d’aquest tipus de proves en els tribunals. L’advocat coneix 
l’existència d’una associació d’advocats i científics i dels EEUU anomenada “Innocent Project” que 
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treballa per a potenciar l’ús de les proves de DNA per a salvar persones presumptament innocents de 
la pena de mort, instaurada en aquest país. Per a que aquesta prova sigui admesa en el judici del seu 
client, l’advocat demana la compareixença d’un científic/a forense d’aquella associació, per a 
convèncer al jurat popular i al jutge de la validesa de la prova de DNA que es presenta. 

Es planteja a l’alumnat que faci el paper de científic/a forense i que elabori un dossier per a justificar la 
validesa de les proves. El dossier hauria d’explicar: 

Com és el DNA i com està inscrita la seva informació? 

On es troba el DNA? 

Per a què li serveix a l’organisme? 

És igual a totes les cèl·lules d’un individu? 

És diferent en cada individu? 

Com es fan les proves de DNA? 

Seqüència d’activitats: 

Activitat Inicial: 

Es presenta als alumnes unes seqüències de la sèrie televisiva CSI en les quals es presenta el cas en 
qüestió. A partir d’això es procedeix a les preguntes d’exploració, de motivació i de presentació 
d’objectius d’aprenentatge. Posada en comú de les respostes de la classe, procurant no resoldre els 
interrogants, sinó destacar aquelles qüestions que encara no es tenen clares i al voltant de les qual, 
entre l’alumnat hi ha discrepància. Presentació dels objectius d’aprenentatge, en base a aquesta 
pregunta: Quines coses relacionades amb aquest tema t’agradaria saber o saber fer? 

Activitats de construcció de coneixements: 

Per tal que l’alumne pugui fer la tasca final que se li demana es proposen una sèrie d’activitats 
d’aprenentatge en relació amb cadascun de les idees clau d’aquest cicle d’aprenentatge: 

En relació a com és el DNA: 

. Utilitzant el portal de biotecnologia: www.bionetonline.org. Els estudiants resolen un qüestionari en el 
que s’emfatitza sobre les característiques de la molècula i dels elements constituents   a partir de 
diferents animacions.  

. Construcció d’un model de DNA i justificació dels elements que el constitueixen aplicant la informació 
anterior. 

En relació a com està inscrita la seva informació: 

Construcció de diferents missatges amb les inicials de les bases nitrogenades A,T, C i G. 

. Utilitzant el mateix portal anterior l’alumne ha d’inventar una definició de gen diferent a la presentada 

.Recerca a internet de la seqüència d’un determinat gen. 

En relació a on es troba el DNA 

Tinció de nuclis i observació de la corresponent preparació de cèl·lules al microscopi. 

 . Observació i anàlisis d’una animació en la que s’observa el DNA i la seva constitució en 
cromosomes. 

. Observació d’un cariotip. 

. Activitat d’ampliació: Anàlisis de les tècniques que s’utilitzen per a l’elaboració dels cariotips. 

. Construcció d’un model de cromosoma sobre el qual es situïn gens i “DNA basura”.     
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. Pràctica de laboratori en el que s’extreu el DNA d’una mostra. 

. Dissenya una pràctica per a demostrar que el DNA existeix en qualsevol part del nostre cos.                           

En relació a per a què li serveix a l’organisme el DNA: 

. Elaboració d’un mapa conceptual, a partir de la informació d’un vídeo o bé del portal esmentat 
anteriorment. 

. Activitat d’ampliació: Construcció d’un model sobre la síntesi de proteïnes i utilització  del codi genètic 
per a deduir la seqüència d’aminoàcids de la proteïna codificada per un gen de seqüència coneguda. 

En relació a per què el DNA és diferent per a cada individu: 

. Sobre un cromosoma,  localització de determinats gens i de DNA basura. 

. Comparació de les seqüències repetitives de “DNA basura” d’una determinada zona cromosòmica (o 
locus) d’individus diferents. 

En relació a per què el DNA és igual en totes les cèl·lules d’un individu: 

. Partint d’animacions i/o vídeos observar el procés de la mitosi per a comprendre que el DNA es 
reparteix per igual en totes les cèl·lules 

. Construcció d’un model de mitosis o treballar el concepte de cromosomes homòlegs i cromàtides 
utilitzant un model ja disponible. 

. Activitat de síntesis: realització un mapa conceptual amb els conceptes més rellevants que s’han 
treballat (DNA, cadenes de nucleòtids, gens, cromosomes, “DNA basura”, proteïnes, ...) 

. Lectura d’un text sobre el cicle cel·lular i interpretació d’imatges sobre la transformació d’un zigot en 
embrió i d’un embrió en un individu, per multiplicació cel·lular. 

. Activitat d’ampliació, opcional: En base a l’experiència històrica amb la qual es va demostrar la 
duplicació semiconservativa del DNA, emissió d’hipòtesis, previsió de resultats, interpretació d’una 
experiència, realització d’una V de Gowin.. 

. Activitat d’ampliació, opcional: Lectura i interpretació d’un text sobre diferenciació cel·lular i expressió 
gènica. 

. Activitat d’ampliació, opcional: Interpretació d’un experiment sobre expressió gènica. 

En relació a com es fan les proves de DNA per comprovar si una 

     determinada mostra correspon a un determinat individu:  

.Els estudiants sol·liciten una prova de DNA, utilitzant el formulari que es troba a l’adreça  
www.biozell.com/paternidades.actm. per a comprendre el protocol  que s’utilitza i aplicar els continguts 
adquirits. 

. A partir d’un text informatiu, construcció d’una base d’orientació sobre com es realitzen aquestes 
proves de DNA: 

.Anàlisi de les dades de DNA corresponents a les proves que es varen realitzar en l’hipotètic cas que 
s’ha presentat a l’inici d’aquest cicle d’aprenentatge i, en funció d’aquestes, resolució de la innocència 
o culpabilitat de la persona processada. 

Activitats d’aplicació 

. Es demana a l’alumnat que expliqui com creu que es va portar a terme la identificació de les restes 
humanes en la catàstrofe de les torres bessones. 

.Es demana a l’alumnat que resolgui un cas en el qual es tracta d’identificar, mitjançant una prova de 
DNA un individu vegetal. 
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L’ATMOSFERA QUE ENS ENVOLTA. LES APLICACIONS  
DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA EN METEOROLOGIA 

 
Juli Tena i Dolors Vidal 

Tinent Ferré, núm. 31. 43550- Ulldecona. Telf. 646393694 
jtena2@pie.xtec.es, mvidal5@pie.xtec.es. 

 
Resum: Us presentem en  aquesta comunicació un dels treballs que s’estan 
elaborant en el marc del  “Programa de Formació en Ciències a l’ESO”, (PFCE). 
Aquest programa el va endegar la Subdirecció General de Formació Permanent i 
Recursos Pedagògics (SGFPRP) del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, el curs 2002-03 i està adreçat al professorat de secundària. 
Nosaltres formem part del grup Terres de l’Ebre, de l’ICE de la URV. El nostre 
treball consisteix en un seguit d’activitats pràctiques molt senzilles que l’alumnat 
pot dur a terme amb materials que tenim per casa. Aquestes activitats tenen com 
a objectiu l’aplicació dels continguts de Física i Química dels crèdits comuns de 
Ciències de la Naturalesa,  per a entendre fenòmens coneguts (i no tan 
coneguts) relacionats amb la Meteorologia. Hem classificat les activitats en 
quatre seqüències didàctiques, cadascuna de les quals està relacionada  amb 
uns continguts més globals: La Química de l’aire, Les forces, el moviment i 
l’energia, Les ones, l’electricitat i el magnetisme i, per últim, Les implicacions de 
la Meteorologia en la Societat. La primera, relacionada amb la Química, ja l’hem 
pogut experimentar amb l’alumnat i està en una fase més avançada d’elaboració. 
Aquest material encara no és definitiu i durant el curs actual, l’haurem d’anar 
retocant segons tindrem ocasió d’experimentar-lo a l’aula. També l’haurem de 
donar un format semblant al de la resta dels treballs que formen part d’aquest 
projecte pilot. Finalment, el presentarem al professorat i, si s’escau, el tornarem a 
modificar.  

 

Paraules clau: Meteorologia, química, àtom, molècula, gas, mescla, 
contaminació, problema mediambiental, pes, pressió, buit, empenyiment, 
moviment, energia, temperatura, calor, ona, radiació electromagnètica, 
propagació, càrrega magnetisme, meteoròleg, previsió, mitjà comunicació, risc 
climàtic, clima i paisatge, dita popular, acudit temps, gins meteorologia, .... 

 

Justificació i objectius. 

L’objectiu del programa PFCE és el de proporcionar al professorat de ciències les eines necessàries 
per a orientar les seves activitats d’ensenyament/aprenentatge des d’una perpectiva d’alfabetització 
científica i de contextualització dels continguts, tot valorant el treball pràctic experimental que es puga 
realitzar amb l’alumnat. És un projecte que vol lligar tres idees: la Ciència , la Tecnologia i la Societat. 
És un projecte CTS. 

Seguint la idea que ens proposa la introducció del currículum de Ciències de la Naturalesa de l’ESO, 
entenem que en aquesta àrea i etapa de l’ensenyament, s’ha de desenvolupar la capacitat de 
l’alumnat per a observar, descobrir, conèixer i entendre el món que ens envolta, tot despertant 
prèviament la seva curiositat envers aquesta matèria.  

Se suma aquest projecte a d’altres que ja existeixen i que van en la línia d’afavorir l’alfebetització 
científica del nostre alumnat, amb l’objectiu principal que es puguen desenvolupar com a persones 
lliures dins la societat diversa, i tan ràpidament canviant, en  què vivim. 
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En l’aprenentatge de la ciència, l’alumnat va adquirint uns hàbits i unes formes de fer que l’ajudaran a 
pendre, de forma més racional, posteriors decisions davant els problemes amb què s’anirà trobant al 
llarg de la seva vida.  

L’experiència en l’ensenyament de la Física i de la Química, en la franja d’edat que ara compren el 
segon cicle de l’ESO, ens ha ensenyat, curs rere curs, que es fa més difícil atreure l’interès de 
l’alumnat cap els conceptes quan estan plantejats des d’una vessant més aviat teòrica.  

Des d’aquest punt de vista, el tema de Meteorologia ens ha ofert, des de fa molts cursos, bones 
ocasions per a contextualitzar els continguts del currículum de Ciències de la Naturalesa, amb un 
especial èxit d’atenció i d’acceptació entre l’alumnat, donada la curiositat i interès que aquest tema els 
desperta. 

El material que ofereix aquest treball, deixa un gran marge de maniobra per al professorat, ja que 
podrem seleccionar les activitats que més ens interessen per a portar-les a l’aula, en funció de la 
metodologia que cadascú de nosaltres fa servir en la seva pràctica docent.  

Donada l’extensió del treball, només us podem presentar una petita selecció d’activitats d’alguns dels 
apartats que configuren cada unitat didàctica. De la primera unitat us oferim un resum. 

Unitat 1.  La Química en la Meteorologia  

Explicació breu de la unitat 

En aquesta unitat, l’alumnat pot comprovar, amb consultes bibliogràfiques i activitats pràctiques molt 
senzilles, que l’aire que ens envolta està format per partícules materials (àtoms, molècules, ions, …) 
mesclades en diferents proporcions segons la part de l’atmosfera en què ens fixem. Aquesta matèria 
té una massa i ocupa un volum, i presenta unes propietats que la caracteritzen i determinen el seu 
comportament  i, de retruc, el temps meteorològic. 

Poden practicar mètodes de separació físics per a aïllar l’aigua que hi ha a l’aire i estudiar-ne més de 
prop alguna de les característiques que presenta l’aigua, com ara la composició de la seva molècula, 
el seu punt d’ebullició excepcionalment elevat i la tensió superficial. 

Considerant els tres estats d’agregació en què l’aigua es pot presentar, és fàcil entendre el procés i les 
condicions necessàries per a reproduir la formació de la pluja, l’aigualera, la rosada, la neu, … 

Un cop treballades les idees anteriors, es pot remarcar la importància del paper de l’atmosfera per a 
aconseguir una temperatura ambient adequada i per a protegir-nos dels efectes perniciosos de les 
radiacions que ens arriben de l’espai exterior, les quals poden relacionar amb les diferents energies i 
longituds d’ona en l’espectre electromagnètic de les radiacions. 

Finalment, els podem fer veure que, com a conseqüència de les activitats humanes excessives o 
agressives amb el medi ambient (que són, en tot cas, activitats no sostenibles), s’estan produint una 
sèrie de problemes mediambientals de conseqüències greus, com ara el problema de l’escalfament 
global de l’atmosfera, l’aflebliment de la capa d’ozó i la formació (i posterior precipitació) de la pluja 
àcida. 

A continuació us presentem un recull d’algunes de les activitats i experiències que surten al llarg del 
treball. 

Com podem comprovar que l’aire hi és al nostre voltant?  

• Confecciona una representació de l’atmosfera en un paper  llarg  desplegable on  dibuixes a 
escala  les diferents capes que la formen. 

• Dibuixa sobre la teva atmosfera els valors de la pressió atmosfèrica i la temperatura en funció 
de l’altitud.  

• I, com a referència, situa algun objecte que s’hi moga per cadascuna de les capes (persones, 
aus, núvols, avions, satèl·lits artificials, ...). 
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De què n’està fet, l’aire?  

Omple la taula següent amb exemples de les espècies químiques de cada tipus que hi has posat al 
desplegable (afegeix-hi tantes files com et calguen): 

Compost Element Ió Espècie 
Química 

Molècula Àtom Molècula Àtom  

Nitrogen No No Sí, N2 No No 

      

      

Els components d’una mescla es poden separar.  A l’aire hi ha aigua?  

Fabriquem granissats... sense ajut del congelador! Ara agafa un altre got i posa-hi glassons de gel 
barrejats amb bastant sal. Espera un temps i observa... Què hi “apareix” en esta ocasió? Com han 
canviat les condicions per a obtenir-se un resultat tant diferent (descens en la temperatura de fusió del 
gel)? I aquest fenomen, l’has observat a la natura? Per quin nom el coneixes? Si dins de la mescla de 
gel amb sal poses un pot de vidre amb suc de taronja i el tapes, veuràs com fabriques un granissat 
sense l’ajut de cap congelador. Pregunta la gent gran amb què feien antigament els seus granissats... 

L’aire també conté CO2. 

Antigament (i ara també encara es fa) es pintaven les façanes de les cases amb la “pintura a la cal”.  
Cerca informació sobre aquest mètode de pintura. Quin és el component de l’aire indispensable per 
poder pintar amb aquest sistema? 

(És un mètode que fa servir l’òxid de calci. Mitjançant les reaccions següents, es transforma en 
carbonat de calci, sòlid dur. El reactiu que s’agafa directament de l’aire, és el diòxid de carboni). 

CaO (s)   +   H2O (l)           Ca(OH)2  (s) 

Ca(OH)2    (s)   +    CO2   (g)     CaCO3 (s) 

La funció protectora de l’atmosfera. Les radiacions que ens arriben de l’espai exterior. Balanç global 
d’energia. 

Ara farem un desplegable que represente, també a escala, l’ espectre electromagnètic de les 
radiacions que ens arriben de  l’espai exterior. Has d’especificar-hi el valor de la longitud d’ona de 
cada zona de l’espectre i la corresponent freqüència i energia, segons l’equació  E = h.�. Hi pots 
dibuixar una ona que va canviant el tamany de la longitud d’ona al llarg de l’espectre. 

Dibuixa diferents aparells que usen les radiacions de cada zona, per exemple, la ràdio, els raigs X,... 

Què et passa quan estàs molta estona al sol a l’estiu? L’energia de les radiacions UV del Sol afecta la 
teva pell. La següent pàgina d’Internet, http://www.fundacion-epson.es/jc_trabajos_2000/foto 
protectors/radiacions-2.htm, et presenta un estudi prou complet sobre l’efecte d’aquestes radiacions 
nocives que filtra l’atmosfera. Consulta-la per a respondre les següents preguntes: 

1. Què és l’índex de radiació ultraviolada? 

2. Quins valors sol tenir?  

3. Per quins factors pot canviar? 

4. En quin lloc de la Terra arriba a valors més grans? 

5. Què és l’albedo?  
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6. Quin és el percentatge de reflexió de les diferents superfícies (arena, neu, aigua, herba, roca,...) 
del planeta? 

7. Per què són necessàries les cremes solars? 

8. Aconsegueix un mapa de Catalunya amb els índexs de radiació corresponents a un dia d’estiu i un 
d’hivern. Analitza la distribució dels màxims i dels mínims. 

9. Quines recomanacions fa l’Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) per protegir-nos 
d’aquestes radiacions? 

(Aquesta activitat està dissenyada per a acabar confeccionant una webquest). 

A l’atmosfera li’n demanem massa. Els problemes mediambientals. 

• Proporcionem l’alumnat una bateria de preguntes que han de respondre i presentar  per escrit, 
després de consultar diferents direccions d’Internet. Han de ser capaços d’interpretar la informació 
trobada, resumir-la  i expressar-la per escrit emprant la terminologia adequada (volem evitar la 
maniobra –malauradament massa freqüent- d’imprimir i presentar resultats que troben a Internet i que, 
en moltes ocasions,  segurament no han arribat ni a  llegir). Con es tracta que ells mostren la seva 
autonomia, els oferim moltes  qüestions que han de resoldre. 

La presentació del treball la poden fer en altres registres, inclosos els informàtics, per exemple, com a 
presentació en Power Point. La nostra idea és la de donar a aquestes activitats la forma de webquests 
que es puguen resoldre en suport informàtic, ja que hem comprovat en vàries ocasions que aquesta 
forma de treballar agrade molt l’alumnat. Per això els oferim algunes adreces. Les preguntes es 
plantegen sobre tres temes: L’efecte  hivernacle i el canvi climàtic; L’aflebliment de la capa d’ozó;  
L’aigua que ens cau del cel hauria de ser neta. La pluja àcida.  

Unitat 2: Estudiem les forces, el moviment i l’energia en la Meteorologia  

Les forces. El pes de l’aire que ens envolta. La pressió atmosfèrica. 

No t’ho creus? Posa una fusta fina, com si fos un regle de plàstic, sobre una taula, la meitat dins i 
l’altra meitat sortint per fora de la taula. Tapa la fusta de sobre de la taula amb un paper de diari. Si 
amb l’ajut d’un martellet o amb la mà, donem un cop sec a la part de la fusta que sobresurt de la taula, 
s’aixecarà el paper o es trencarà la fusta? Fes-hi la comprovació i extrau la conclusió corresponent. (Hi 
ha moltes més experiències...) 

El valor de la pressió atmosfèrica varia amb l’altura. El buit: pressió zero. 

Provem-ho d’una altra manera però, molt de compte! Agafa una llauna buida d’un refresc i escalfa-hi 
una miqueta d’aigua. Ha de bullir un minut, més o menys. Amb un drap i molta cura, sumergeix 
ràpidament la llauna per la part de l’abertura en un recipient que continga aigua freda. Com queda la 
llauna? Quina força invisible li ha fet això?  

Com explicaries el fet que puguem beure un refresc xuclant amb una palleta? Prova de beure amb 
dues palletes a l’hora, una dins el refresc i l’altra fora, a l’aire. I ara què hi passa? 

L’empenyiment. 

El següent experiment és molt senzill. Observaràs l’efecte en la “flotació” dels diferents materials de 
forma molt simpàtica. En un recipient gran d’uns 10 cm d’alt, posa grans de cigrons, llentilles o arròs 
(crus, sense coure), una bola d’acer d’uns 3 cm de diàmetre damunt els llegums, i una pilota de tennis-
taula a un parell de centímetres de profunditat en els llegums. Agafa el recipient amb les dos mans i 
fes-lo vibrar amb un moviment uniforme. Què fan la bola d’acer i la pilota? Creus com diuen a l’anunci 
de l’estiu de TV3 que “la sorra s’ho empassa tot”? Ho pots comprovar repetint l’experiència anterior 
amb sorra i ficant-hi objectes petits de diferents materials. Quina conclusió en traus?  

Construïn un ...densímetre. Talla un tros d’uns 12 cm de llarg d’una palleta de refresc. Dobla-li dos 
centímetres i subjecta aquest extrem amb dos o tres clips, els necessaris per a aconseguir que es 
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mantinga en equilibri i submergit eixe tros totalment en aigua. Fes-hi un senyal en el nivell d’aigua amb 
un retolador permanent i, un cop fora de l’aigua, continua dibuixant una escala, tant cap amunt com 
cap avall del senyal. Com seria la densidat d’un líquid en el que quedara més submergida la palleta? I 
si quedés menys submergida? Raona la teva resposta i comprova-la canviant de líquid (amb aigua 
molt dolça o salada, alcohol, oli,...). 

El moviment de ... les masses d’aire. 

Una pilota que levita. Col.loca un pilota de tennis-taula damunt el raig d’aire d’un assecador de cabell. 
Espenteja lateralment i suau la pilota. Pot sortir-s’en del raig? Saps l’explicació d’aquest curiós 
fenomen? El seu nom és efecte Venturi. És el mateix efecte que provoca el pas d’un tren a alta 
velocitat sobre l’aire circundant. Podràs explicar ara per què a les andanes de les estacions 
ferroviàries hi ha una línia groga dibuixada en terra a un metre aproximadament de les vies del tren? 

Quan la naturalesa arriba al límit. Saps a quina velocitat es mou el vent en un tornado? Pots 
aconseguir un petit tornado amb dues botelles de plàstic transparent idèntiques. Enganxa els seus 
taps per la part plana i fes-hi un forat que els travesse amb l’ajut d’una tatxa i un martell. Omple ¾  
parts d’una de les botelles amb aigua, una miqueta de rentavaixelles i un poc de purpurina. Enrosca 
les botelles  als taps i gira el conjunt per tal que la que conté el líquid quede a la part de dalt. Fes girar 
aquesta botella suaument i observa el moviment que s’hi origina... Prova fent forats de diferents mides 
al tap ( també es pot fer només amb una botella, però et caurà l’aigua cada cop...). Busca una foto 
d’un tornado real i enganxa-la al teu quadern, i acompanya-la de la informació que hauràs trobat sobre 
aquest fenomen.  

Construïm un ... pluviòmetre. En un costat d’ un got de plàstic amb forma de tub, dibuixa una escala. 
Enganxa en posició vertical el tub a una barra resistent i col.loca-ho a l’exterior en un lloc lluny d’arbres 
i d’edificis. Un mil.límetre d’alçada d’aigua equival a un litre de pluja. Si la precipitació és en forma de 
neu, 12 cm de neu equivalen aproximadament a 1 cm de pluja. 

Busca els noms que reben els vents catalans de diferents velocitats i els valors de la velocitat el vent 
que els caracteritza en l’escala Beaufort, i expressa’ls en m/s, km/h i en nusos, tot indicant-hi el factor 
de conversió que s’ha d’aplicar en cada cas. Pots trobar una interessant guia visual de l’escala de 
Beaufort a: www.vientocero.com/articulos/beaufort/index.php 

Selecciona la imatge que més t’agrade d’aquesta guia per al teu quadern. 

Construïm un ... anemòmetre. Mesurem la velocitat del vent. Amb l’ajut d’un transportador d’angles, 
dibuixa una escala de velocitats del vent a intèrvals de 5º, des de 0º a 90º en un quadrat de plàstic 
d’uns 10 cm de costat. Talla els extrems d’una caixa de sabates i retalla un forat d’uns 10 cm en un 
costat de la caixa. Adhereix l’escala al seu interior. Retalla una solapa de la caixa, un poquet més 
petita que la boca de la caixa i fixa-la-hi amb dos agulles, de forma que puga oscil.lar lliurement. Quan 
la vulgues fer servir, orienta aquesta cara cap a la direcció d’on bufe el vent. Calcula la velocitat del 
vent amb la taula següent: 

Angle  20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º

Velocitat en 
Km/h 

49-
54 
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48 
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43 

37-
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34-
36 
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30 

26-
27 
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25 
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23 
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20 

15-
17 

12-
14 

8-
11 
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Dibuixa una Rosa dels Vents amb els noms dels vents catalans segons llur direcció en aquest cas. A 
Internet hi trobaràs força idees... 

L’energia. 

Construïm una ... cel.la de convecció tèrmica. A una caixa de CDs trau-li la peça de plàstic interior on 
es col.loca el CD. Qedarà una ranura d’un cm d’alt per uns 12 de llarg.  Protegeix-la amb paper 
d’alumini (principalment al centre) perquè no es puga cremar. Col.loca la funda de CD en posició 
vertical amb l’abertura a la part inferior i introdueix el misto acabat d’apagar ( també ho pots fer amb 
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una vareta d’inciens). Observa el moviment del fum. Has aconseguit una cel.la de convecció. Raona 
quina és la part del fum més freda i quina la més càlida. 

Construïm un ...evaporímetre. Ves afegint, amb l’ajut d’un comptagotes, mil.lilitre a mil.lilitre d’aigua a 
un tub d’assaig i indica, amb un relolador permanent, el nivell en cada porció afegida. Buida el tub i  
inverteix-lo. Numera les divisions de dalt (fons del tub) a baix (boca del tub).   Un cop fet això, omple’l 
d’aigua i tapa’l amb paper assecant que enganxaràs amb una goma a la boca del tub. Deixa’l exposat 
a l’aire en un lloc ventil.lat  i para compte de l’aigua que s’ha evaporat cada día. Només s’evapora 
quan fa calor? Com li afecta el vent? I la humitat relativa de l’aire? Quines són les millors condicions 
perquè s’asseque la roba estesa? 

Unitat 3. Treballem les ones, l’electricitat i el magnetisme en la Meteorologia. 

Les ones ens envolten.  

Construïm un ...espectroscopi. Primer averigua per a què serveix un espectroscopi. Ara talla amb molt 
de compte un tros d’un CD que no funcione, aproximadament la vuitena part del disc. Després retalla 
un petita finestra en la tapa superior d’una caixeta de mistos gran, i deixa el trosset de cartró per obrir i 
tancar la finestra. Enganxa a l’interior de la caixeta el tros del CD. Per utilitzar l’espectroscopi,  obrim 
un petita escletxa en l’extrem contrari a la finestra per tal que hi entre una mica de llum que, després 
de reflectida i difractada pel CD, incideixe sobre la finestra, per on  mirarem la imatge formada. Dibuixa 
l’esquema del muntatge a la teva llibreta. Prova amb llums de diferents naturalesa. Pots observar tant 
l’espectre d’absorció del Sol (vigila de no enfocar directament aquesta llum!), com el d’emissió de 
diferents elements químics (el mercuri, en la llum blanca, el sodi en la groga, el neó en el roig,...). 
Busca en la bibliografia els espectres característics d’aquests elements i prova d’identificar-ne les 
línies més importants. 

Com es propaguen les ones? 

Gàbia de Faraday. Amb una ràdio que funcione amb piles, sintonitza una emissora que capte 
clarament el senyal. Quin és el valor de la freqüència de l’ona de ràdio que sintonitzes? Prova de 
frenar la recepció del senyal. Simplement hauràs d’embolicar totalment la ràdio amb paper d’alumini... 
Ho aconsegueixes també si l’emboliques amb paper de diari? Per què els cotxes porten una antena de 
ràdio que surt cap a l’exterior del vehicle? 

Quins fenòmens presenten les ones? 

Constrïm una ... lupa. Amb un clau, fes un foradet en el tap d’una botella. Col.loca’l invertit sobre un 
diari i fica una goteta d’aigua damunt el forat del tap. Si ara mires les lletres del diari, que hi observes? 

I ara, una lupa per veure colors. Posa, amb molta cura, una gota d’aigua sobre la pantalla d’un 
televisor en funcionament. Què et sembla? Per un costat amplia els punts de llum del TV i per l’altre 
mostra clarament els colors que formen les imatges de la pantalla. Quin són aquests colors? Et 
recorden als que s’usen als escenaris? 

Quan les càrregues salten! 

Fes un llamp! Amb un trosset de tela de llana, frega insistentment un plat de poliescuma (com les 
safates dels supermercats). Un altre company o companya teu ha de col.locar un altre plat de mida 
semblant però d’alumini en aquest cas, amb l’ajut d’un llapis, per no tocar-ne cap dels dos plats amb 
els dits. Finalment, un altre membre del grup tocarà amb un dit el plat d’alumini... Se sent el tro? 
L’efecte és espectacular si es toca el plat d’alumini amb un dels borns d’un tub de neó, mantenint-ne 
l’altre en contacte amb un dit. Fes-hi un compte regressiu i apaga el llum quan arribes a 1! 

El magnetisme en la matèria. 

Construïm una... brúixola en dos dimensions. Situa sota un paper un imant. Deixa caure damunt el 
paper llimadures de ferro mullades en llima o vinagre. Deixa-ho assecar del tot. Treu les llimadures i 
observa en el paper la silueta del camp magnètic en dos dimensions. 
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Unitat 4. Influències de la Meteorologia en la societat  

Meteoròlegs importants.  

Cerca la biografia de l’Eduard Fontserè. Valoreu, en grup, la importància del seu treball. Recolliu tota 
aquesta informació al quadern de classe. 

Busca també informació sobre la vida i treball d’en  Martí Franquès. 

Quins altres meteoròlegs afegiries a la llista? Explica per què i busca també la seva biografia. 

Els hòmens i les dones del temps de TV3. Saps qui són? Comenta-ho amb els companys i companyes 
i averigüeu el que pugueu del seu treball com a meteoròlegs. Expliqueu, per escrit, fins on pot arribar 
la seva influència en la nostra societat.   

Necessitat de les previsions meteorològiques. 

Confeccioneu un llistat de situacions en les que seria interessant, i fins i tot, important o 
imprescindible, conèixer les previsions del temps per decidir si les podem dur a terme o val més 
posposar-les per a millors temps... 

Efectes socials, polítics i econòmics dels problemes medioambientals. 

Confeccioneu, en grup, una llista de les conseqüències que pot tenir l’increment de la temperatura 
mitjana del planeta. Desglosseu-los en tres columnes: efectes socials, polítics i econòmics, si bé no 
oblidem que estan íntimament lligats. 

Previsions meteorològiques  que fan servir mètodes populars.  

El frare del temps. Pot ser en alguna ocasió has pogut veure un exemplar d’aquest frare que porta una 
vareta en la mà i que es tapa el cap amb la caputxa del seu hàbit quan ha de ploure. De quin 
instrument de mesura relacionat amb el temps es tracta? En què es basa el seu funcionament? Com 
l’hem d’instal.lar i de vigilar el seu funcionament? És fiable? Aconsegueix-ne una imatge per completar 
les explicacions al teu quadern. Per què no proves de fer-ne un amb poca cosa més que un pèl? 

Dites populars sobre el temps meteorològic. 

El costumari català és ric en dites relacionades amb el temps. A Internet hi trobaràs diferents pàgines 
on les pots anar seleccionant seguint un determinat criteri.  Fes-ne un recull de les més conegudes per 
la gent de la teva localitat, tot especificant si fan referència a les estacions, els mesos, els fenòmens 
meteorològics... 

Acudits relacionats amb la Meteorologia. 

Us atreviu a contar-vos uns quants? Feu-ne una bona tria i a riure una estona! 

Les observacions astronòmiques a ull nu  

El “temps” a l’espai exterior. Busquem la correlació dels fenòmens atmosfèrics amb altres de 
semblants d’Astronomia, com ara, la “pluja” d’estels. 

Qüestió de llengua. 

Comenteu el text que, sobre “50 anys de vocabulari meteorològic. El llenguatge meteorològic català 
gaudeix d’una bona satut, però cal no badar”, us proporcionarà el/la professor/a. Reflectiu les vostres 
valoracions al quadren. 

Preguntes estrella sobre el temps.  

El professorat te n’oferirà unes quantes. Pensa’t alguna i pregunta a les persones del teu entorn 
quines preguntes es fan sobre el temps meteorològic. 
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Rècords del temps. 

Es tracta de localitzar, en un mapa del món, els llocs on han hagut els rècords de les diferents 
variables que s’han mesurat als observatoris meteorològics del planeta. 

Conclusió 

A través de les quatre seqüències didàctiques, hem pogut treballar aspectes de la Meteorologia, molts 
dels quals ens són coneguts perquè els vivim cada dia.  Comentant-los en classe, els fem més nostres 
quan els entenem gràcies als principis de Física i Química que ens expliquen els perquès dels 
fenòmens meteorològics que ens envolten.  

En acabar cada unitat, podem fer-ne el resum i presentar-ne un mapa conceptual on lliguem tots els 
punts tractats. I també proposar la realització d’activitats especials, com ara passatemps, endivinalles, 
models, ...  

Com oferim moltes activitats, les podem anar seleccionant, i enfocar-les segons les necessitats del 
grup-classe en cada moment, com a activitats d’avaluació inicial, d’avaluació,... 
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Resum: Actualment s’ha realitzat un esforç important per fomentar l’ús de les 
TIC en la pràctica docent diària. Per aquest motiu s’està dotant als centres de 
secundària de nou equipament per activitats experimentals de ciències que 
inclou sistemes de captació de dades per ordinador. Presentem una seqüència 
simple per iniciar al nostre alumnat en aquesta experimentació, basant-nos en 
l’efectivitat que té la comunicació oral, i afavorint la col·laboració dins del grup de 
treball. Donat que l’aprenentatge ha de ser gradual i que el nostre alumnat haurà 
de realitzar activitats amb sensors durant el batxillerat, considerem positiu que la 
iniciació es faci amb el alumnes de 4t d’ESO, especialment a nivell de 
coneixement de les funcions bàsiques de software i estudis qualitatius. Després 
d’treballar aquesta sessió, l’alumnat coneix l’entorn de treball, es capaç de decidir 
quin tipus de sensor utilitzar i quin tipus de captació s’ha de realitzar, sap obrir i 
guardar els arxius, coneix on buscar els gràfics i les taules, i pot analitzar 
qualitativament, i en algun cas quantitativament, els resultats. Queda, doncs, per 
més endavant l’estudi, en profunditat, del tractament de les dades. Emprant 
aquesta metodologia per introduir el treball amb els sensors aconseguim que 
l’alumnat sigui capaç de fer una primera proposta de disseny d’una activitat 
experimental assistida per ordenar a partir d’una experiència clàssica realitzada 
prèviament o amb un guió conegut. Això ens permet, més endavant, aprofitar 
experiències molt conegudes, com poden ser les volumetries àcid-base, per 
connectar l’aprenentatge de les ciències amb el món real, treballant-les a nivell 
de volumetries que ens ajuden a realitzar un control de qualitat - estudi de 
l’acidesa de la llet - o bé volumetries que valoren la capacitat de neutralitzar 
agressions mediambientals - com l’estudi de la capacitat de neutralització del 
sols. Alhora, aquesta opció en permet reforçar i consolidar coneixements 
adquirits. Estem davant d’una proposta que intenta afavorir la correcta 
assimilació dels conceptes i fenòmens científics a través d’eines properes al 
treball del científic. 

 

Paraules Clau: sensors, TIC, anàlisi de gràfics, autonomia, consolidació de 
coneixement. 

 
 
Justificació: 
 
L’aprenentatge de les matèries anomenades experimentals, com la física i la química, passa 
necessariament per la experimentació al laboratori de determinades lleis. 

L’alumnat ha de ser capaç de realitzar observacions i extreure les conclusions pertinents utilitzant les 
esmentades observacions i els coneixements adquirits sobre la matèria objecte d’estudi. Aquestes 
activitats li han de permetre reforçar l’aprenentatge i, pas a pas, afavorir la seva capacitat d’abstracció. 
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El treball en els centres de secundària sol deixar un temps molt limitat per dedicar-lo a les activitats 
experimentals. Per tant, aquelles activitats que impliquin alguna dificultat afegida o, fins i tot, alguna 
novetat, han de ser planificades curosament. Una forma de resoldre el problema es distribuir les 
activitats pràctiques en dues etapes: la primera on es porti a terme l’experimentació i l’adquisició de 
dades; i la segona dedicada a l’estudi i el tractament d’aquestes dades. 

Actualment una sèrie d’altres factors han marcat la introducció a l’ús de sensors en el treball pràctic al 
laboratori: 
 La importància creixent de l’ús de les TIC en l’ensenyament 
 La necessitat de promocionar l’aprenentatge de la ciències i, en particular, de la física i la química, 

com a matèries instrumentals per a totes les branques científiques i tecnològiques 
 L’avantatge de poder utilitzar, sense necessitat de modificacions, les experiències de laboratori 

clàssiques donat que el propi alumne ja coneix l’eina i es capaç de decidir quin sensor utilitzar i quin 
tipus de captació ha de realitzar. 
 La consideració d’acostar a l’alumnat al treball dels científics, i 
 La possibilitat de realització d’experiències reiteratives, amb l’ús de sensors, realitzant, més tard, el 

tractament de les dades adquirides. 

Per fomentar l’ús de sensors com a pràctica habitual es necessari facilitar, tant al professorat com al 
alumnat el seu treball; sent imprescindible que uns i altres, tant els més experts com els que fan les 
primeres incursions en aquestes tècniques, se sentin còmodes en el laboratori. 

Naturalment és a nivell de batxillerat, on amb la realització d’experiències a nivell quan-titatiu que impliquin 
tractament més o menys complex de les dades adquirides, s’aconse-gueix treure el màxim partit del 
programa. Pels mateixos motius, el seu ús en el treball de recerca del batxillerat i en petites investigacions 
enriqueix el resultat de l’experiència. 

Però per aconseguir aquests objectius és necessari que el nostre alumnat adquireixi durant l’ESO uns 
coneixements bàsics sobre l’ús d’aquesta nova eina que s’ha incorporat als nostres laboratoris i, així, s’iniciï en 
el tractament de les dades a partir d’experiències que ja s’hagin realitzat seguin el procediment clàssic al 
laboratori en cursos anteriors. 

Objectius: 

La nostra proposta contempla una seqüència per la presentació d’aquesta eina per treballar la captació de 
dades experimental ja a nivell de 4t d’ESO, distingint clarament l’experiència a realitzar, el procés de captació 
de dades i treball d’anàlisi de les mateixes. 

Les idees principals que ha de tenir aquesta proposta serien: 
- Reconeixement de l’entorn i possibilitats del programa. 
- Configuració de la captació: automàtica (segons freqüència) i manual. 
- Emmagatzemen de l’experiència i recuperació de la mateixa. 
- Ús d’experiències bàsiques amb muntatges simples per familiaritzar-se amb l’eina. 

En un segon terme explicarem les diverses possibilitats de tractament de dades, sempre utilitzat 
experiències força conegudes per l’alumnat, de forma que pugui realitzar el muntatge amb la màxima 
autonomia. 

No es considera necessari iniciar en un primer moment el treball en xarxa, ni realitzar un anàlisi complert 
o estudiar l’aplicació de l’ús de la consola al treball de camp. 

Metodologia: 

Presentar un guió tancat per l’aprenentatge d’una metodologia general de treball pot ser poc rendible. 
Per determinats grups aquesta pràctica fomenta el seguiment mecànic d’una “recepta” sense avaluar 
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els punts bàsics que s’han de tenir en compte per treballar amb sensors. És per aquest motiu, i tenint 
en compte que una generalització pot permetre passar d’un producte comercial, com pot ser el 
Multilog Pro, a un altre, que proposem dues o tres sessions de treball en les que es presenti el 
programari i es faci una primera incursió en l’adquisició de dades. Durant aquestes sessions es 
demana seguir exclusivament les instruccions del professor, sense facilitar cap guio escrit. 

Així es fomentarà el treball autònom del l’alumnat, i la col·laboració entre companys en el treball de 
laboratori i en els projectes. L’assoliment dels objectius esmentats es veuran reforçats pel fet de 
presentar una valoració escrita sobre la feina realitzada i les possibilitats de la nova eina. 

Amb alumnes de 4t d’ESO proposem treballar el coneixement del programari i configuració de la 
captació, l’anàlisi qualitatiu del resultats, i la interpretació del mateixos. Els alumnes de batxillerat, que 
ja coneguin l’eina, després d’un breu recordatori, treballaran a fons el tractament de dades. 

Aquesta experiència l’hem dut a terme amb alumnes de 4t d’ESO. En cursos posteriors podran aprofitar els 
coneixements adquirits sobre l’eina per treballar experiències conegudes com volumetries àcid – base. Es 
tracta d’aprofitar una experiència coneguda i assimilada per l’alumnat per valorar els diversos àmbits 
d’aplicació que pot tindre, tant en la vida real, com a nivell educatiu, i les avantatges que ens ofereix l’ús de 
sensors per l’adquisició dades experimentals i el tractament de les mateixes. 

Contingut: 

La seqüència de treball proposada farà necessari que els estudiants siguin capaços de atendre a les 
indicacions que el professor donarà i realitzar-les a continuació, ja que no es disposarà de guió. No és 
necessari, però, que coneguin en un primer moment totes les possibilitat que ofereix el programa. 

Detallem a continuació aquesta seqüència: 

1. Obrir el programa i observar els diversos espais. 

Es clica sobre Aplicacions Batxillerat Científic i s’obre el programa Multilab. Ens trobarem davant de la 
següent pantalla, on analitzarem cadascuna de les diverses parts: 

Finestra de vídeo 

Finestra de mapa 
de dades 

Finestra de gràfic 

Finestra de taula 

Barra d’eines del gràfic Barra d’eines de la taula 

Barra de títol 

Barra de menús

Barra d’eines 
Inclou: 
 Icones d’arxius 
 Icones per la 
configuració de la 
captació i la pròpia 
captació 
 Icones per obrir les 
diverses finestres 
 Icones per el 
tractament del gràfic 
 Icones de vídeo 
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2. Obrir un fitxer i observar el seu contingut 

Es proposa obrir un arxiu a través del menú arxiu i analitzar: 

 La possibilitat d’obrir i tancar finestres utilitzant les icones de la barra d’eines. 

Treballarem com a mostra les dades adquirides en l’experimentació de la Llei de Boyle pel gasos, per 
tractar-se d’una llei molt intuïtiva i que es pot reproduir fàcilment. 

Tancarem la finestra de vídeo que no utilitzarem i, després d’obrir l’arxiu explicarem com fer aparèixer 
la gràfica a partir del mapa de dades. Dins del Mapa de dades, en l’apartat Conjunt de dades, 
cliclarem Exp 1 i obrirem la gràfica corresponent a la nostra experiència. 

També serà necessari saber visualitzar una taula: Editar taula i clicar a Columnes disponibles el que 
es vulgui que surti a la taula i Afegir. Després de prémer D’acord ens apareixerà la taula dins la 
finestra corresponent. 

 

 L’estructura del mapa de dades 

Explicarem que el Mapa de dades conté tres blocs, des quals el que 
més ens interessa és el Conjunt de dades. 

Dins del Conjunt de dades mirarem de conservar sempre la Exp 1 i 
procurarem no guardar cap experiment amb el conjunt del tractament 
de dades que s’emmagatzemarà en el bloc de Funcions, evitant arxius 
massa grans. 

Els estudiants més hàbils podran explorar les diverses possibilitats del 
software. 

3. Anàlisi d’una experiència en funció dels sensors més adequats. 

Treballarem la relació pressió-volum d’un gas i la variació de 
temperatura. Es valora la diferència de configuració quan s’han 
d’adquirir les dades de forma automàtica, segons una freqüència 
prefixada; o bé de forma manual. 

Editar Taula 
per veure la taula
corresponent 

Mapa de dades 
Conjunt de dades 
Exp 1 
s’obre la gràfica 
de la pressió 
segons les dades 
experimentals 
adquirides pel 
sensor 
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Parlarem del sensor de pressió, amb el que es pot valorar la quantitat de gas obtingut en una reacció 
química a través de la seva pressió, o bé la relació entre la pressió i el volum d’una quantitat constant 
de gas. En l’estudi de la reacció l’adquisició de dades pot ser automàtica, per freqüència, ja que la 
reacció química té lloc de forma continuada, i va evolucionant en el temps. Contràriament, si estudiem 
la llei dels gasos, l’adquisició de dades, tenint en compte els mitjans de que des disposa, haurà de ser 
manual, capturant manualment les dades corresponents a determinats volums prefixats. 

4. Realització del muntatge de l’experiència i connexions. 

És important que l’alumne identifiqui l’experiència com la mateixa que correspon a un plantejament 
clàssic, el la que qui obté la dada a estudiar és el sensor que a través de la consola la transfereix al 
ordinador. Amb el programari podrem emmagatzemar i treballar aquestes dades. 
 

Analitzant-ho així podrem utilitzar molts guions de pràctiques pel treball amb l’ordinador i demanar al 
nostre alumnat que decideixi quin sensor necessita, quin tipus de captació ha de realitzar i quines 
modificacions ha d’introduir en el guió. Globalment podem dir que, a més de facilitar la feina al 
professorat, fomentem l’autonomia de l’alumne i obrim una mica més les pràctiques. 

5. Posar en marxa del programa i configuració de la captació. 

Un cop realitzades totes les connexions el que és important es engegar primer la consola i després 
obrir el programa en l’ordinador. El sensors connectats es reco-neixen automàticament i el primer que 

s’ha de fer es configurar la captació segons sigui automàtica o manual. Cliquem  del conjunt 

d’icones  i podem començar la configuració de la captació. 
 Com exemple de configuració automàtica escollirem el sensor de temperatura per prendre 

mesures aleatòries. 
 En la primera finestra se’ns presenta els sensors que tenim connectats. A continuació una segona 

finestra ens permet decidir si volen una captura manual o bé segon freqüència, utilitzant 
freqüències prefixades. 

 La tercera i última de les finestres ens ajuda a decidir el numero de mostres que es volen adquirir 
en cas de captura manual i el temps de durada de la captura en cas de ser segons freqüència. 
 Per treballar la captura manual utilitzarem una xeringa amb la que podrem variar el volum del aire 

contingut a voluntat i connectada al sensor de pressió. 
 La configuració de la captació s’inicia de la mateixa forma tenint en compte que en la segona finestra es 

marcarà manual i en la tercera per mostres i el número de mostres. 
 En cas de captura manual es necessari introduir manualment una columna en la nostra taula per 

poder posar les dades de la magnitud que volem modificar manualment. Seleccionarem Mode de 
Captura dins del menú Taula, dins la finestra que s’obre seleccionarem a Columnes disponibles el 
sensor que necessitem per Afegir a Columnes actuals; seguidament Insertar Columna manual en 
permet donar títol i unitats a la magnitud que variarem manualment durant la nostre experiència. 
Després de prémer D’acord ens apareixerà la nostra taula a la pantalla i tindrem que introduir 
manualment els valor en les caselles de la columna de la magnitud que variem manualment. 

6. Captació i emmagatzematge 
L’inici de l’experiència es realitza en prémer l’inici en forma d’icona d’un home corrent. Aleshores si la 
captació és automàtica el programa captura dades durant el temps i amb la freqüència, si és manual 
haurem de donar l’ordre a la consola i a l’ordinador cada cop que tingui que capturar una mesura. 

MUNTATGE 
 

ORDINADOR 

CONSOLA 

SENSOR  

a la xarxa elèctrica
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Finalment, després d’aturar la captació, emmagatzemarem l’arxiu amb una paraula clau, el nom de 
l’experimentador, el número d’ordre de l’experiència i la dada de realització. 

Al finalitzar aquesta primera sessió l’alumnat presentarà un guió sobre la experi-mentació assistida per 
ordenador segons la seqüència seguida en el laboratori. 

A partir d’aquí, el nostre alumnat disposarà de les eines per realitzar experimentació amb diversos 
sensors d’una forma autònoma. 

Conclusió: 

La seqüència ha estat provada amb 2 grups d’alumnes de 4t d’ESO. El resultat ha estat molt positiu i 
el nostre alumnat ha valorat positivament els punts següents: 
1. No treballar segons un guió prefixar i rígid 
2. Presentat les eines més utilitzades del software, evitant la impressió de que es necessari coneix-

se’l completa i detalladament. 
3. Disposar de temps per explorar individualment o en grup altres possibilitats sense l’obligació de 

que tots els components del grup s’hagin de convertir en experts en el tema. 
4. Consolidar l’aprenentatge i alhora disposar d’un instrument d’autoavaluació en veure’s obligar a 

redactar un guia sobre el programa pròpia. 

Nosaltres, com a professors, valorem el fet de que la distribució de la sessió ens permeti: 
a. Que l’alumne conegui les eines que utilitzarà reiteradament. 
b. Centrar l’atenció dels oients al disposar tan sols de la informació oral. 
c. Ajudar individualment als alumnes amb més dificultats. 
d. Fomentar la capacitat d’exploració del alumnes més avantatjats. 
e. Valorar la seva capacitat d’expressió escrita. 

No hem d’oblidar l’atracció que les eines informàtiques exerceixen sobre els estudiant i aprofitar-les per 
consolidar coneixement adquirits. En aquesta línea s’està treballant amb l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat 
les volumetries amb la dotació subministrada pel Departament d’Educació. Després de experimenta 
realitzant la volumetria segons la experiència clàssica, es treballa la mateixa activitat amb el sensor de 
pH: a) a 1r es valora el punt d’equivalència i b) a 2n s’aprofundeix en l’estudi dels gràfics utilitzant àcids i 
bases forts o dèbils. Simultàniament, en assignatures optatives de treballs pràctics: a) es valora la 
acidesa d’una llet envasada i es fa un estudi de l’augment del grau d’acidesa d’una mostra de llet que es 
deixa a temperatura ambient durant un parell de setmanes i b) es realitza un estudi de la capacitat que 
tenen els sols de neutralitzar la pluja acida, utilitzant un model. Els nostres estudiants recreen les 
experiències a partir d’un guió breu o bé utilitzant el guió clàssic ja que dominen el conjunt de programa. 
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