
El dia 29 de gener el grup de ciències de 2n de batxillerat (2n A) va fer una sortida a la                     
facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al arribar, van asistir a una breu xerrada que va presentar una professora de la universitat                 
sobre el grau de Química de la UAB i en què consistia aquest. La intenció d’aquesta xerrada                 
era que els alumnes preuniversitaris contemplessin els diferents enfocaments que pot tenir            
la química, tant en l’àmbit d’estudi com en l’àmbit del treball.  

Seguidament, uns alumnes del grau de química van donar una classe d’informàtica sobre              
un programa on s’apreciava el comportament de les molècules de diferents compostos a             
diferents condicions de temperatura i pressió, podent observar així els seus moviments i             
posicions depenent d’aquests factors.  

Per concloure la sortida, van fer servir els laboratoris de la universitat. Ben equipats, amb                
bata i ulleres protectores, van preparar un “blandi-blu” ben viscós i van fer reaccionar              
solucions metàl·liques, de les quals, gràcies a saber quines reaccions es produïen, van             
poder entendre el seu comportament al barrejar-les. També van observar nanopartícules           
d’or d’una solució amb ajuda d’un làser, van veure com el luminol desprèn energia lumínica               
al reaccionar amb una substància amb presència de ferro, com la sang, per exemple, i van                
veure, a més, com revel·lar empremtes dactilars amb ajuda de iode, posant-se així a la pell                
dels detectius. Per últim, una de les estudiants universitàries que els guiava, els va fer una                
mostra de com actua el nitrogen líquid sobre les partícules, d’aire en aquest cas (que es                
trobaven dins d’uns globus), demostrant així la teoria cinètico-molecular, i com un metall que              
ha perdut la seva forma inicial, a altes temperatures torna a la seva forma inicial, fent la                 
demostració amb ajuda d’un clip deformat i aigua bullint. 

En aquesta sortida tots han après molts conceptes de la química nous i han gaudit d’un dia                  
de convivència entre companys i professors ben diferent dels dies de classe. Tots tenen              
moltes ganes de tornar-hi!! 


