
UAB Química 
 
El dia 29/01/2019 la classe de segon de Batxillerat Científic, va tenir la sort de poder trepitjar                 

el departament de ciències de la UAB. A l’arribar vam tenir 30 minuts per anar a veure la                  

cafeteria i prendre alguna cosa, allà tots els alumnes ens vam sorprendre perquè hi havia               

bufet lliure, pizzeria… Un cop van passar els 30 minuts vam anar tots junts per dins de la                  

universitat fins arribar a una exposició on ens vam trobar amb uns altres instituts de               

Barcelona.  

 

Un cop vam veure tota aquella exposició van venir 4 professors de la UAB i una d’elles ens                  

va explicar una mica per sobre tots els continguts de la química i com ho treballaven dins                 

d’aquella universitat, també, ens va explicar la diferència que te la UAB amb altres              

universitats respecte a l’apartat de ciències.  

 

Seguidament vam anar cap a una aula d’ordinadors on vam fer química virtual. Amb la               

química virtual vam estudiar l’aigua. L'objectiu era optimitzar l’estructura de la molècula            

d’aigua i entendre el potencial predictiu del programa, comparant la geometria calculada            

amb l’experiment. 

 

Després de fer tot això amb l’ordinador vam anar a la part pràctica. Ens van deixar entrar als                  

laboratoris de la UAB amb la condició de portar posades les ulleres i els guants per tenir una                  

major seguretat a l’hora de fer les diferents pràctiques. 

 

La primera que vam fer va ser saber identificar metalls dins d’aigües de consum on vam                

obtenir diferents tubs d’assaig de diferents colors depenent si hi havia metalls o no o quin                

tipus de metall havíem fet servir. 

 

A la primera pràctica, havíem de saber identificar els diferents metalls continguts dins             

d’aigües de consum que hi havia en varis tubs d’assaig. Depenent del metall, l’aigua              

obtindria un color o un altre. 

 

La segona pràctica, va ser la preparació de nanopartícules d’or i vam haver d’observar el               

seu comportament. Aquesta pràctica al principi va costar que funcionés pero al final ho vam               

aconseguir. 

 



 

 

 

La tercera práctica que vam fer va ser saber detectar empremtes dactilars on nosaltres              

mateixos vam haver de descobrir les nostres. Aquí mateix també ens van ensenyar a              

averiguar si hi ha sang en una substància o no. 

 

Per últim vam haver de fer un ”slime” fet amb materials químics. Aquest materials químics               

podien irritar la pell si el “slime” no estava completament fet del tot. Ens el vam poder                 

emportar a casa!  

 

Finalment entre tots vam fer unes dues últimes pràctiques, una d’elles era veure i comprovar               

que els metalls tenen memòria i per tant posant-los dins d’aigua calenta tornen a l’estat               

inicial que tenien abans de ser deformats. L’altre pràctica va ser posar uns globus dins d’heli                

congelat i veure que al posar-ho a dins es desinflaven i al tornar a les condicions de                 

temperatura inicials tornava a inflar-se. 

 

Un cop fetes les pràctiques vam poder donar per finalitzada l'excursió a la UAB. 


