
Els alumnes de 2n de Batxillerat A de modalitat científica, amb la companyia dels professors 
Anna Escamilla i Sebastià Cuadras, han anat a visitar la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) per gaudir de diferents activitats relacionades amb l’assignatura de química. 
 
En primer lloc es va fer una petita introducció on es va explicar què és la química, les seves 
possibles aplicacions i les perillositats que té, entre d’altres coses, a més de l'explicació del 
que es faria posteriorment. 
 
La primera activitat a realitzar va ser amb ordinadors. Aquesta va consistir en fer un petit 
estudi molecular de l’aigua amb un programa anomenat “ChemBio 3D” on es van treballar, 
primerament, amb una molècula d’aigua, més tard amb cinc i, finalment, amb cinquanta, fent 
modelització i optimització d’aquestes tal i com van explicar les persones encarregades 
d’aquesta explicació, amb l’objectiu de fer una solvatació d’ions.  
 
Abans de començar les activitats al laboratori, es van formar parelles per treballar. A més, la 
seguretat és el més important, per això tots els alumnes i professors es van haver de posar 
una bata de laboratori i unes ulleres. 
La segona activitat que es va fer va ser la detecció ambiental amb la identificació de metalls 
en aigües de consum. L’objectiu d’aquesta va ser identificar la presència de níquel, coure i 
ferro a nivells superiors als permesos en aigües de consum. Es van fer les proves en 
diferents tubs d’assaig i amb diferents compostos com l’hidròxid de sodi, l’amoníac aquós i 
el iodur de sodi. En aquests tres compostos es van poder observar diferents canvis de color 
i precipitacions segons se li afegia els metalls corresponents.  
 
En tercer lloc es va fer la preparació de nanopartícules d’or on es va preparar una solució 
amb àcid tetracloroàuric trihidratat i nitrat de sodi, després es va agitar amb un agitador 
magnètic i, amb l’ajut d’una llum làser, vam poder observar les partícules d’or a ull nu. 
Amb aquesta mateixa solució es va realitzar la quarta activitat. Es va repartir aquesta 
solució a cada parella i amb aigua destil·lada i diferents solucions com ara vinagre, clorur de 
sodi i PoliVinilPirrolidona, es va poder observar el canvi de color en alguns d’aquests, això 
va servir com a detector clorimètric. 
 
Una altra activitat va ser la detecció d'empremtes dactilars. Aquí es va agafar un tros de 
paper i, després d’haver-se passat els dits per la cara, es van posar els dits en aquest. 
Després, amb l’ajut d’unes pinces, es va posar dins d’un recipient tancat amb iode i les 
empremtes es van revelar, van ser visibles. Si més no, també es va afegir midó amb el qual 
es van poder observar molt millor. 
 
Finalment, l’activitat més popular va ser la creació d’un gel polimèric. Aquesta va consistir en 
preparar una dissolució amb alcohol polivinílic, unes gotes de colorant i unes gotes de 
dissolució de tetraborat i, en agitar-ho, es va formar aquesta mena de gel el qual després de 
realitzar-se es podia agafar i tocar, a més de poder emportar-se’l a casa en un pot de 
plàstic. 
També cal dir que va haver una petita exhibició final amb nitrat líquid on es van ficar 
diferents objectes com globus i guants de làtex dins d’un recipient ple d’aquest i es va poder 
observar com els materials canviaven el seu volum, el disminuien una vegada dins, però 



que, al treure’ls un altre cop a temperatura ambient, tornaven a tenir la seva elasticitat i 
volum. I, una altra, va ser la demostració de com els elements deformats, com els motlles, 
s’enrecorden, per dir-ho d’alguna manera, de com eren abans, és a dir, amb aigua calenta 
en un recipient, un motlle o un altre material deformat s’introduïa dins l’aigua i aquest 
tornava a ser el que havia sigut en un passat com un clip o altres.  


