
JORNADES DE QUÍMICA A LA UAB 
 

El dia 29 de gener, els alumnes de segon de Batxillerat A de l'institut Manolo Hugué vam poder                  

gaudir d'un seguit de pràctiques de "Química interactiva", en el laboratori de la facultat de               

biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

Un autobús ens va portar fins a la Universitat, on després d'un deliciós esmorzar universitari vam                

ser rebuts per una de les coordinadores de l'activitat. Ens conduïren a una sala d'actes on hi havia                  

una exposició sobre la química en l'àmbit domèstic, la qual va ser molt interessant de veure. Acte                 

seguit, sen's va fer una breu xerrada introductòria on la coordinadora explicà les carreres              

científiques que oferia la UAB (sobretot la de química) i en què consistien les pràctiques que                

estavem a punt de realitzar. 

La Núria, una professora de la UAB, va ser la nostra monitora en l'activitat i la que ens guià en totes                     

les experiències. 

La primera de totes va ser la preparació de nanopartícules d'or. Quan les nanopartícules d'or estan                

dins l'aigua formen un coloïde, el qual es va poder obtenir barrejant una solució d'ions Au 3+ i una                   

altre de citrat de sodi. La presència de la suspensió va poder ser detectada per la dispersió de la llum                    

d'un làser, un fet que resulta força increíble.  

Després vem fer una pràctica pròpia de detectius: vam plasmar les nostres empremptes dactilars en               

un adhesiu i van ser revelades amb iode, ja que quan les molècules de iode estan en estat gasós                   

absorveixen els components orgànics poc polars de les emprentes i queda com a resultat un color                

marronós que permet identificar-les. 

Acte seguit, vam observar la luminescència blava del luminol en un tub d'assaig i utilitzant una font                 

de ferro; van poder veure el canvi de color i com s'il·luminava el tub durant només uns breus                  

segons, però va ser impresionant. 

Una altre pràctica va ser la identificació de metalls (Níquel, Coure i Ferro) a nivells superiors als                 

permesos en aigües de consum. Aquesta pràctica va ser la més llarga de totes i la més laboriosa, tot                   

i que ens va agradar observar tota la varietat de colors que es formaven amb la mescla dels diferents                   

productes. 

No obstant, la millor pràctica que vam dur a terme i la més divertida va estar la fabricació del nostre                    

propi "Slime". 

 

Com a cloenda de l'activitat, la professora ens va mostrar un metall amb memòria de forma, el qual                  



a temperatura ambient estava deformat i quan s'introduïa a una certa temperatura tornava a las seva                

forma original. A més, vam poder comprovar una propietat dels gasos amb uns globus de plàstic,                

els quals es desinflaven quan se'ls abaixava molt la temperatura i es tornaven a inflar quan tornaven                 

a estar a temperatura ambient, com si res. Increíble! 

 

L'objectiu de l'Activitat de Química Interactiva era potenciar en els estudiants de Batxillerat l'interès              

per la Química a través d'una participació activa, i s'ha de dir que la sortida ha complert amb totes                   

les expectatives. 

 

 

IHONA CORREA 


