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Tots ens hem preguntat per què alguna vegada, és a dir busquem una resposta a les 
preguntes que ens sorgeixen. Un per què és l’inici més comú en una recerca. Un bon dia em 
vaig preguntar per què una cosa com la química, que pot arribar a ser molt divertida si es 
coneix bé, pot semblar tan avorrida per a la majoria de les persones. Vaig començar a 
preguntar a la gent, ja sigui de la feina , companys de classe o familia i vaig arribar a la 
conclusió que el desconeixement era la principal causa. Això no podia ser!
Just després, va coincidir amb una xerrada realitzada per un professor de la UdG del 
departament de química, en Pep Duran, i el seu alumne, en Ricard Bover. Aquesta xerrada 
tractava sobre la química recreativa, és a dir, sobre la química adreçada al públic. Durant el 
seu espectacle, m’hi van fer intervenir amb un dels seus experiments, el qual seria el meu 
protagonista en el treball. Tot això em va engrescar consideradament despertant així un 
entusiasme que no em pensava que tenia.
La idea de la química recreativa em va fer rumiar bastant, i com tots els inventors que o fan 
un invent nou o milloren un que ja s’ha inventat, vaig decidir millorar aquesta xerrada fent-la 
més entretinguda, més adreçada per als més petits, perquè són la base de tot i més 
participativa per al públic.
Creia i crec que el que som ara és la suma de tot el que vam ser, per tant volia aplicar 
xerrades com aquestes, però per als més petits. Volia basar-me en fer més fonaments, a 
més a més la majoria dels nens i nenes i també nois i noies quan escolten la paraula 
química es posen a tremolar. Només fa falta ensenyar la cara divertida de la química, fer que 
la vegin amb uns altres ulls, que la mirin, que la toquin i que la facin reaccionar, només fa 
falta això per canviar la seva idea sobre la química. 
Sense ni adonar-me’n ja tenia el tema de la meva recerca.
Com sempre passa les coses no són tan senzilles. Calia ensenyar als petits la manera de 
veure la química divertida sense explicar teoria, ja que no entendrien res, no perquè sigui 
difícil, sinó perquè requereix temps. Un conte.
La història del monstre de l’escuma, una història sobre un monstre màgic, el qual cada cosa 
que fa es converteix en una altra de molt diferent.
Perfecte! Ja teniem tema i història. Tot just després la meva tutora i jo vam saber l’existència 
d’un campus, un campus que es realitzava a la UdG i que el coordinador era ni més ni 
menys que en Josep Duran, l’home que va venir a fer la xerrada i que va aconseguir fer-me 
obrir els ulls.
Un cop em van acceptar per entrar en aquell campus, la meva recerca va fer un pas de 
gegant, de cop i volta em veia rodejat d’elements, de reaccions, de professors, d’experts i 
sobretot rodejat de química. Allà vaig trobar tots els experiments necessaris per realitzar les 
meves xerrades, a més a més d’un tutor que portava el meu treball anomenat Ricard Bover
( l’alumne que va venir a fer la xerrada), les coses no podien anar millor.
Així que disposats a conquerir les ments infantils i adolescents la meva tutora i jo vam 
començar el viatge cap a la divulgació!
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El vam començar d’una manera exhorbitant, ens havíem plantejat uns objectius clars:
- Trobar experiments que puguin arribar fàcilment al públic infantil i adolescent. 
- Canviar la idea de la química i probar que amb el mètode d’una història la divulgació pot 

ser molt bona.
Per tal d’assolir aquests objectius calia dissenyar un mètode de treball:
- Primer de tot calia buscar els experiments. Les fonts de recerca van ser principalment 

internet.
- Primer contacte al laboratori per dur a terme els experiments.
- Dissenyar una història que lligués amb els experiments i que fos entretinguda i entenedora.
- Buscar de quina manera podíem arribar a aquest públic adolescent, és a dir, buscar 

instituts, escoles per poder fer l’espectacle i dissenyar aquest espectacle.
- Estada al jove campus de recerca de l’UdG.
- Elaborar les enquestes per passar a l’escola.
- Anar a fer l’espectacle als instituts i escoles.
Establerts els objectius i el mètode, ja estava tot apunt. Només em queda dir: véns o et 
quedes? 
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1.CONCEPTES PREVIS

1.1 Què és la química recreativa?

La química recreativa és la química adreçada al públic amb la finalitat de ser divulgada de 
manera divertida, això permet l’interés sobre la química per part del públic.

1.2 Divulgació científica

Hi ha moltes maneres de divulgar la ciència, ja sigui amb articles, amb revistes, amb 
programes de televisió, amb llibres, amb pel·lícules etc.
Però m’he centrat en un mètode concret que consisteix en fer que els nois i noies 
experimentin amb la química personalment i de manera lúdica mitjançant experiments molt 
visuals que alguns d’ells podran veure i fer en directe i d’altres només veure en format vídeo 
ja sigui perquè són molt cars o perquè són perillosos.

1.3 Conceptes químics bàsics

Per realitzar les diferents experiències he hagut de buscar informació sobre conceptes de 
química que es desenvolupen als cursos de 4t d’ESO i batxillerat. Alguns ja m’eren coneguts 
i d’altres totlament nous. Els conceptes bàsics que he tingut en compte són: Concepte àcid – 
base, propietats dels àcids i dels bases, exemples d’àcids i de bases, concepte de ph, 
indicadors àcid-base, catalitzadors, energia d’activació, densitat, carbonització, 
cristal·lització, procés de recristal·lització, osmosis  i oxidació.

1.4 Concepte àcid-base

 L’evolució dels conceptes d’àcid i base a través dels anys ha fet que actualment aquestes
nocions siguin molt àmplies i englobin una gran quantitat de substàncies. Què tenen en 
comú els àcids? Veient les fórmules podríem pensar que la presència d’hidrogen en la seva 
composició és la causa del caràcter àcid d’una substància. Però hi ha substàncies com 
l’amoníac (NH3), el metà (CH4),... que es componen d’hidrogen i no són àcides.

1.4.1 Teoria d’Arrhenius d’àcids i bases

La teoria que va proposar Arrhenius l’any 1887 encara s’utilitza avui dia. Aquesta teoria, 
bàsicament, explica que ja que els àcids, les bases i sals en dissolució aquosa condueixen 
el corrent elèctric, cal suposar que contenen ions positius i negatius. Va associar el caràcter 
àcid a la presència dels ions H+ i el caràcter bàsic a l’existència de l’ió OH-, en la dissolució 
aquosa. A l’any 1903 se li va concedir el premi Nobel per aquesta teoria.
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ÀCID : Substància que en dissolució aquosa es dissocia donant ions hidrogen (H+)
HA     --}  H+ (aq)+ A– (aq)
BASE: Substància que en dissolució aquosa es dissocia donant ions hidroxil (OH-)
BOH    --}   B+ (aq) + OH– (aq)
Els ions no es troben del tot lliures, hi ha interaccions entre els ions i les molècules d’aigua. 
Això ho indiquem així: A- (aq)
Segons Arrhenius la reacció entre un àcid i una base coneguda com neutralització, es 
redueix la reacció entre els ions H+ i OH- per formar aigua:
H+ + OH-    --}    H2O
Limitacions de la teoria d’Arrhenius: 
· Només és aplicable a substàncies neutres en dissolució aquosa. 
· Avui sabem que els ions H+ no existeixen com a tals en dissolució aquosa sinó que es
presenten hidratats, com ions hidroni o oxoni (H3O+)
H+ + H2O  --} H3O+ ió hidroni o oxoni
HCl + H2O  --}   H3O+ + Cl-

· No explica el comportament àcid o bàsic de substàncies que no tenen grups H+ o OH- com
ara el SO3 o el CO2 que tenen caràcter àcid en dissolució o substàncies com l’amoníac(NH3) 
o el carbonat de sodi (Na2CO3), que tenen propietats bàsiques i no tenen grups OH- en les 
seves molècules.

1.4.2 Teoria de Brönsted-Lowry

L’any 1923, quasi simultàniament però per separat, els científics, Brönsted ( danès) i Lowry 
(anglès) van publicar la seva teoria sobre la naturalesa dels àcids i les bases.
ÀCID: Espècie química capaç de cedir o donar protons (H+)
BASE: Espècie química capaç d’acceptar protons

La gran diferència és que considerem el comportament dels àcids i de les bases com una 
“cosa de dos”. Sempre que una substància actua com a àcid n’hi ha una altra que actua com 
a base. Les reaccions àcid – base són reaccions de transferència de protons.
L’àcid clorhídric cedeix protons a l’aigua, que els ha captat. Les dissolucions aquoses 
d’alguns àcids com l’acètic (CH3COOH) presenten una conductivitat elèctrica més petita de 
la que caldria esperar si la seva dissociació fos total. L’àcid acètic es dissocia parcialment en 
ions, és un procés d’equilibri.
Aquesta teoria també explica el caràcter bàsic de l’amoníac en dissolució aquosa.
Hi ha substàncies com l’aigua que poden actuar com a àcids o com a bases, s’anomenen 
amfòteres o amfipròtiques.
Un altre exemple d’amfòter ( l’ió bicarbonat HCO3-), pot perdre o guanyar un protó, per tant 
podem dir que pot ser àcid o base segons el medi.
Hi ha sals que es poden comportar com a bases, exemple: el carbonat de sodi (Na2CO3)
Els hidròxids considerats com a bases en la teoria d’Arrhenius, continuen comportant-se 
com a bases en aquesta teoria:
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L’ió OH- és la veritable base:
El concepte d’àcid i de bases s’estén a substàncies neutres i iòniques. Les bases donen ions 
OH- tot i no tenir-los en la seva estructura.
· La reacció de neutralització entre un àcid i una base és una reacció de transferència de 
protons.
· Permet estendre el concepte d’àcid i de base a dissolucions no aquoses. Si dissolem l’àcid 
acètic en etanol: l’etanol és una base perquè capta el protó cedit per l’àcid acètic.
Tant els ions H3O+ (hidroni o oxoni) com els ions OH- (hidroxil o hidròxid) en solució aquosa 
estan envoltats de molècules d’aigua a les quals s’uneixen per interaccions electrostàtiques. 
Això ho podem indicar H3O+ (aq) OH- (aq), l’ió hidroni es troba hidratat: H3O+ · 3 H2O ( és 
molt estable). Per simplificar-ne la fórmula l’expressem així : H3O+ (aq)
Tots els àcids d’Arrhenius són àcids de Brönsted i a l’inrevés, totes les bases d’Arrhenius 
són bases de Brönsted però no a l’inrevés.
NH3 i CO3 2- no són bases d’Arrhenius perquè no tenen OH, però si ho són de Brönsted, 
perquè capten protons.

1.4.3 Teoria de Lewis

Àcid: espècie química ( àtom, molècula o ió) capaç d’acceptar un parell d’electrons. 
Base: espècie química capaç de cedir un parell d’electrons

1.5 Quines propietats i característiques tenen els àcids i les bases?

Moltes de les substàncies que fem servir en la vida quotidiana són àcids o bases.

1.5.1 Propietats que caracteritzen els àcids

· La paraula àcid ve del llatí acidus que vol dir agre. Les solucions dels àcids tenen gust àcid,
sabor que és com el vinagre o les llimones. 
· Generalment són corrosius, és a dir, destrueixen o fan malbé les cèl·lules vives. 
· Una de les propietats que permet identificar els àcids de les bases és la seva capacitat
d’acolorir determinades substàncies anomenades indicadors: els àcids tornen de color 
vermell el paper de tornassol, amb fenoftaleïna queden incolors. 
· Els àcids reaccionen amb molts metalls desprenent hidrogen (H2) i formen una sal:
Zn(s)+2HCl(aq)  --}   ZnCl2 (aq)+H2 (g) ↑ 
· Els àcids reaccionen amb els carbonats ( o els bicarbonats) produint efervescència ( es 
forma CO2). Aquesta és una altra reacció característica dels àcids: 
CaCO3 (s) + 2 HCl (aq) --} CaCl2 (aq) + CO2 (g) ↑ + H2O (l) 
La reacció dels àcids amb els carbonats explica l’acció de la pluja àcida sobre els edificis i 
monuments de pedra calcària.
· Els àcids en dissolució aquosa condueixen el corrent elèctric, és a dir, són electròlits. ( Això 
ens demostra que en dissoldre’s es dissocien en ions).
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· Reaccionen amb les bases perdent les seves propietats ( reacció de neutralització): 

Àcid + base --} sal + aigua
Àcid + base (carbonat) --} sal + aigua + diòxid de carboni

1.5.1.1 Exemples de substàncies àcides: 

· El sabor àcid del suc de llimona o taronja és degut a la presència de l’àcid cítric ( C6H8O7) 
( un sòlid de color blanc). Les llimones i taronges contenen vitamina C ( àcid ascòrbic). 
· El vinagre conté àcid acètic ( CH3COOH) 
· Tenim un àcid en el nostre estómac, àcid clorhídric (HCl), que ens ajuda a digerir el menjar.
L’estómac el secreta en forma molt diluïda. El salfumant es fa servir en la neteja domèstica 
(és una dissolució d’àcid clorhídric), és un àcid fort i corrossiu. 
· Les bateries dels cotxes contenen àcid sulfúric ( H2SO4), és un àcid fort i corrosiu. L’àcid
sulfúric és el producte químic de producció més gran en el món i és un bon indicador del
potencial industrial d’un país. 
· El sabor picant de les begudes carbòniques és degut a la presència d’àcid carbònic 
(H2CO3) que es forma quan es dissol el diòxid de carboni. 
· Les aspirines contenen àcid acetilsalicílic 
· El raïm verd conté àcid tartàric.
· El verí de les pessigades d’abelles conté àcid fòrmic (HCOOH). Les ortigues són unes 
plantes que en tocar-les produeixen picor a la pell, segreguen el mateix compost. El nom 
d’àcid fòrmic es deu a que fou aïllat de les formigues, que l’excreten com a substància 
defensiva.
· Alguns àcids orgànics ( com l’àcid adípic o l’àcid tereftàlic), s’utilitzen en la fabricació de 
fibres sintètiques ( niló, polièster).
· Begudes refrescants i àcid fosfòric: És un ingredient usual en moltes begudes refrescants; 
en elles actua proporcionant l’acidesa adequada, potenciant el sabor dels components 
ensucrats i com a conservant. La seva utilització com additiu regulador del pH està tipificat 
amb el codi alimentari E-338.
· La formació d’alguns àcids com el nítric (HNO3) o el sulfúric (H2SO4), tenen una gran 
incidència ecològica perquè estan associats a problemes mediambientals en zones 
industrialitzades. Són els que provoquen l’anomenada pluja àcida.
· Alguns òxids de no metalls com ara el CO2 o el SO3 són àcids i també algunes sals com el 
nitrat d’amoni (NH4NO3)

1.5.2 Propietats que caracteritzen les bases:
 
· Tenen gust amarg
· Són relliscoses al tacte (tacte llefiscós) 
· En dissolució aquosa condueixen el corrent elèctric, són electròlits. 
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· Modifiquen el color dels indicadors, que prenen un color diferent al que tenen en 
dissolucions àcides: tornen de color blau el paper de tornassol, amb fenoftaleïna donen color 
rosa (fúcsia) 
· Generalment com els àcids també són substàncies corrosives. 
· Reaccionen amb els àcids, tot neutralitzant-ne les seves propietat. La utilitat fonamental 
dels àlcalis prové de la propietat d’anul·lar o neutralitzar les propietats dels àcids. Exemple: 
utilitzem àlcalis, que anomenen antiàcids, per neutralitzar l’acidesa d’estómac quan tenim 
una digestió pesada.

1.5.2.1 Exemples de substàncies bàsiques: 

· Solució aquosa d’amoníac (NH4OH) utilitzada en la neteja. L’amoníac (NH3) és un gas que 
es reconeix fàcilment per l’olor. 
· El lleixiu utilitzat en la neteja domèstica, és hipoclorit de sodi (NaClO) 
· L’hidrogencarbonat de sodi o bicarbonat de sodi (NaHCO3), com a antiàcid per combatre 
l’acidesa d’estómac i als llevats químics. 
· L’hidròxid de sodi (NaOH), sosa càustica, a casa com a netejador i a la indústria. 
· L’hidròxid de calci (calç apagada) (Ca(OH)2) per emblanquinar les cases, als camps i als 
jardins per neutralitzar els sòls àcids. 
· Òxid de magnesi (MgO) a casa com a antiàcid 
· Carbonat de calci ( CaCO3) als camps i als jardins per neutralitzar les aigües. 
· Molts sabons i detergents 
· Les cendres contenen també substàncies bàsiques. Antigament es feia servir una barreja 
de cendra amb aigua calenta per rentar la roba. Aquesta mescla s’havia de colar amb un 
drap. Per això de rentar la roba en castellà se’n diu “hacer la colada”. En àrab, al-gali vol dir 
“cendres calentes” i aquesta paraula ha derivat a àlcali; per això encara s’anomenen 
alcalines les substàncies que presenten propietats bàsiques.
· En general tota substància soluble o insoluble en aigua, llevat d’un metall, que neutralitza 
els àcids s’anomena base. Són bases: els òxids metàl·lics, els hidròxids metàl·lics i els 
carbonats metàl·lics.

1.6 Concepte de pH

Per determinar l’acidesa i la basicitat d’una dissolució aquosa cal conèixer la
concentració d’ions H3O+. Generalment aquesta concentració té un valor petit, expressat per 
una potència de deu amb exponent negatiu. A l’any 1909 un químic danès Sorensen introduí 
una escala logarítmica o escala de pH per expressar la [H3O+] d’una manera més senzilla. 
Es defineix el pH com el logaritme decimal canviat de signe de la concentració de
protons de la dissolució.
pH = - log [H3O+] ; [H3O+] = 10 –pH

El pH ens determina si una substància és àcida o és bàsica.
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1.7 Indicadors àcid-base

Els indicadors àcid-base són unes substàncies específiques que serveixen per identificar 
amb un canvi de color si una substància és àcida (pH menor que 7) o si una substància és 
bàsica(pH major que 7), els pH estan representats en una escala on s’indica específicament.        
En aquest treball hem fet servir dos indicadors àcid-base molt típics, la fenoftaleïna
(C20H14O4) i l’extracte de col llombarda. Cada un es torna d’un color diferent si entra en 
contacte amb un àcid o amb una base, la fenoftaleïna es torna rosa si entra en contacte amb 
una base i si entra en contacte amb un àcid es queda transparent. En canvi l’extracte de col 
llombarda (l’explicació sobre com es fabrica està als annexos) es torna de color vermell 
quan entra en contacte amb un àcid(àcid cítric de la llimonada) i de color verd quan entra en 
contacte amb una substància bàsica(la clara de l’ou).

1.8 Catalitzadors

Els catalitzadors són substàncies que modifiquen la velocitat de reacció, i és freqüent que hi 
intervinguin en petites quantitats, ja que no formen part dels productes de reacció. 
Normalment no experimenten canvis químics permanents i es recuperen al final de la 
reacció inalterats. Hi ha catalitzadors positius, substàncies que augmenten la velocitat de 
reacció, actuen reduint l’energia d’activació (o faciliten els xocs de les molècules dels 
reactius); n’hi ha també de negatius, anomenats inhibidors, desactivadors, que actuen 
retardant la reacció, disminuint la velocitat.
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1.9 Energia d’activació

Perquè s’esdevingui una reacció química, l’energia amb la qual xoquen les diferents 
molècules entre elles haurà de ser suficient per trencar els enllaços químics necessaris. 
Aquesta energia, que tan sols serà deguda a l’energia cinètica de les molècules, rep el nom 
d’ENERGIA D’ACTIVACIÓ, Ea.

L’energia d’activació és un valor característic per a cada reacció, depèn de la naturalesa de 
les substàncies que intervenen en la reacció. Fa de barrera energètica, només es 
transformen en productes aquelles molècules de reactius que tinguin una energia igual o 
superior a la d’activació.

1.10 Densitat

La densitat és la relació entre la massa d’un cos i el volum que el cos ocupa en l’espai, d=m/
V. on d=densitat, m=massa i V=volum. Per calcular la densitat d’una substància primer hem 
de mesurar la massa d’una porció d’aquesta substància i el volum que ocupa. El 
mesurament de la massa es fa amb una balança, mentre que el mesurament del volum 
depèn de l’estat físic del material. 
La unitat internacional de densitat és el quilogram per metre cúbic (kg/m3). També 
s’expressa sovint en grams per centímetre cúbic (g/cm3).
La densitat dels cossos varia amb la temperatura. Quan la temperatura augmenta, els 
cossos experimenten un procés de dilatació i augmenten de volum, mentre que la massa 
resta constant.
La conseqüència d’aquesta circumstància és que la relació entre la massa i el volum, és a 
dir, la densitat disminueix.

1.11 Carbonització

La carbonització és un procés mitjançant el qual acabem obtenint carbó.

1.12 Cristal·lització

El procés de cristal·lització es basa en l’obtenció de cristalls, ja sigui amb l’evaporació del 
dissolvent deixant així el solut o reduint la solubilitat refredant la solució. (tal i com passa si 
es deixa a l’aire lliure una solució de sucre en aigua).

1.12.1 Procés de recristal·lització

Les sals metàl·liques que hem utilitzat per l’experiment del jardí submarí es comercialitzen 
com a microcristalls, però a nosaltres ens interessen més grans, per això hem hagut de fer 
una recristal·lització que consisteix en dipositar uns grams del microcristall en una càpsula 
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de porcellana i els dissolem en calent amb la mínima quantitat d’aigua. Es deixa refredar 
durant una nit i els cristalls que obtindrem els hem de banyar en gel durant una hora i per 
finalitzar el procés els hem de filtrar amb una placa filtrant.

1.13 Osmosis

És un comportament de l’aigua que consisteix en fer una igualació de concentracions (mols 
per unitat de volum) perquè un líquid ha estat separat per una membrana amb porus (a nivell 
molecular) i en un costat tenim una concentració més baixa que en l’altre. Arribat a aquest 
punt l’aigua de la part que té la concentració més baixa es desplaçarà cap a la part de la 
concentració alta travessant la membrana fins que quedin les concentracions igualades.

1.14 Oxidació:

Una oxidació és el procés en què una espècie química (àtom, molècula o ió) perd totalment 
o parcialment els electrons.
Una reducció és el procés en què una espècie química guanya total o parcialment electrons.

Sempre que una substància s’oxida n’hi ha una altra que es redueix. S’anomena procés 
redox, són reaccions químiques de transferència d’electrons. Les reaccions redox 
proporcionen l’energia necessària per a les bateries que utilitzen els cotxes, són 
responsables de corrosió dels metalls, de l’acció dels agents blanquejants domèstics o de 
l’oxidació dels aliments.
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TREBALL DE CAMP

2. RECERCA DE LA HISTÒRIA

Per tal d’arribar més lúdicament al públic, m’havia d’inventar una història la qual 
acompanyés als experiments i com que l’experiment que més m’agradava era el del monstre 
de l’escuma vaig decidir centrar la història en això, en un monstre màgic.

2.1 HISTÒRIA

Vaig estar investigant una llegenda molt antiga que em deia que si barrejava aquesta pols 
màgica, amb un rajolí d’això i un altre rajolí d’allò m’apareixia…(experiment del monstre de 
l’escuma)un monstre!!, es deia el monstre de l’escuma. Era un monstre màgic, tot el que feia 
o tocava es convertia en alguna cosa totalment diferent. Cada dia pel monstre era un món 
nou, no sabia què passaria, però això li agradava molt perquè era un monstre molt 
aventurer.
Aquest monstre com a agraïment pera aver-lo fet tornar a la vida em va convidar a passar 
un dia amb ell, però quants de vosaltres us heu trobat un monstre i a més us ha convidat a 
passar un dia amb ell? 
Així que dit i fet vam anar a passar el dia junts. I ara digueu-me, què és el primer que feu 
quan us aixequeu? Esmorzar! Doncs un bon dia pel matí mentre esmorzàvem al monstre li 
va passar una cosa impresionant...(experiment de canvi de colors)ell que tenia molta sed, va 
veure’s un got d’aigua, però va notar que no era aigua, que tenia un color molt estrany, era 
de color rosa! 
El monstre es va pensar que era el got que estava brut i ho va posar en un altre, es va tornar 
pipí! Després es va pensar que era perquè el got era de vidre, ho va posar en un got de 
plàstic i es va tornar vermell! Tot seguit va pensar que era perquè tots estaven bruts així que 
en va netejar un…i es va convertir en coca-cola!No ens va quedar més remei que esmorzar 
coca-cola.
Després d’esmorzar, vam anar a donar una volta pel bosc per veure si trobàvem un lloc per 
pescar i així podríem tenir peix per dinar. Després de donar voltes i més voltes, vam trobar 
un llac. Quan vam seure, el monstre va tocar els hams, i perquè us penseu que va tocar els 
hams? Perquè tot el que tocava es convertia en una cosa totalment diferent. Així que amb 
l’esperança que els hams que el monstre havia tocat ens ajudessin a pescar més peixos ens 
vam posar a pescar. (experiment del jardí submarí)Però de sobte vam veure com els hams 
havien començat a créixer i semblaven algues. Què faríeu si us passés? Doncs nosaltres 
vam anar-nos-en corrents cap a casa.
Aleshores li vaig preguntar al monstre que menjaríem per dinar perquè si havíem anat a 
buscar menjar al llac i havíem tornat amb les mans buides llavors no teníem menjar. Però ell 
s’en va enrecordar que tenia un menjar molt exquisit i segur que no l’hauria probat mai, així 
que me’l va ensenyar,(experiment de la xuxeria incendiària) em va dir que posés una pols 
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màgica a dintre d’una de les seves cassoles,(per cert tenia una forma extranya per ser una 
cassola), que ho escalfés i que quan estés calent hi posés una pastilla. He de reconèixer 
que estava més bo del que semblava en un principi. 
Després d’haver dinat, vam fer una migdiada ben llarga, però jo em vaig despertar de sobte 
perquè sentia un soroll molt sospitós i estrany, provenia del monstre. Vaig veure que tenia 
mal de panxa, perquè a part de tenir el seu color normal, tenia un color estrany. (experiment 
làmpada de lava)
Me’n vaig enrecordar que hi havien unes pastilles miraculoses contra el mal de panxa. Així 
que les hi vaig donar al monstre perquè es posés bo i vaig veure com la part bona del 
monstre s’anava menjant la part dolenta.
Com a agraïment per haver-lo curat, el monstre em va explicar un dels seus secrets…li 
agradava una noia! Em va explicar que l’havia convidat a sopar, però que no sabia què li 
faria per sopar i jo el vaig ajudar.
Vam començar a preparar el millor plat del món, un ou ferrat. Però a aquest ou ferrat li vam 
posar unes gotetes d’un elixir màgic (experiment de l’ou ferrat amb extracte de col 
llombarda) que tenia el monstre perquè fos més sorprenent de veure i efectivament, l’ou es 
va tornar de color verd!
Però tots sabem que per acompanyar un bon menjar fa falta una bona beguda. Així que vam 
buscar què hi havia per casa, però només vam trobar vi i a la noia només li agradava el suc 
de maduixa! Però no va haver-hi problema perquè li vaig garantir que posant unes gotetes 
de suc de llimona ho convertiria en un suc de maduixa. (experiment d’una llimonada amb 
extracte de col llombarda)
Finalment, vam parar taula i van picar a la porta, me’n vaig haver d’anar per la porta del 
darrere perquè es quedessin sols. 
El monstre per fer-ho més romàntic perque el que ell volia era fer-li un petó a la noia, va 
encendre unes espelmes i aleshores van començar a sopar, fins que el monstre va veure el 
moment idoni per fer-li un petó, però el monstre tot el que tocava es convertia en una cosa 
totalmente diferent. Així que la noia s’anava convertint a poc a poc en un animal, en una 
serp. (experiment de la serp del faraó)
El monstre i la serp van viure feliços per sempre més. 

2.2 L’ALTRE EXPERIMENT

Un dia mirant experiments per internet vam descobrir un nou experiment. Un experiment que 
sense saber-ho seria un dels més populars de l’espectacle. Es tractava de fer un coet amb 
una bossa de te. La història era senzilla, deiem que havíem estat investigant sobre com fer 
un coet, però un coet diferent, que no necessités ni metxa ni pòlvora. Es tracta d’un coet fet 
amb una bossa de te. (els detalls a l’informe de pràctiques)
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3. PRIMER CONTACTE AL CENTRE

En un principi, aquest treball de recerca era molt diferent de com ho és ara, em volia centrar 
en fer un programa per l’Educació Secundària sobre els experiments àcid-base que es 
podrien fer a l’hora de química ja que no se’n fan gaires i això és un problema, és a dir, volia 
fer com un guió a seguir pels professors perquè coneguessin diverses reaccions que 
podríen servir per ensenyar.
Així que de moment ens estàvem centrant en aquest tema, però nosaltres teníem moltes 
ganes de fer quelcom més espectacular, més divertit, un treball que el poguéssim gaudir al 
màxim.
Com he citat a l’introducció, van venir un professor de la UdG de química i el seu alumne a 
fer un espectacle al meu institut. Aquell espectacle em va donar la idea per fer el treball que 
he fet, el que passa que en el seu espectacle ells després d’algunes reaccions, feien una 
explicacio sobre per què passava, en canvi jo volia fer-ho més com un espectacle i sobretot 
volia fer-ho per edats més aviat petites, tot i que és apte per a tothom.
Per a fer això necessitàvem arribar al jovent, i quina millor manera que amb una història.
Però havia de ser una història que es pogués relacionar amb els experiments(s’explica més 
detalladament a l’apartat de recerca de la història).
És clar, l’ingredient principal eren els experiments i aquí va començar la meva recerca sobre 
els experiments, vaig mirar programes com el club de tv3 on sortia en Dani Jiménez, un 
conegut divulgador científic i programes com “l’hormiguero” on el personatge Flipy fa la seva 
actuació. D’aquí vaig poder extreure idees de com començar el meu espectacle.
També vaig decidir presentar-me a un campus que oferia la UdG anomenat 2n jove campus 
de recerca ’09(aquesta experiència s’explica detalladament en l’apartat treball a la UdG) on 
ajudaven amb els treballs de recerca.
Vaig fer recerca sobre alguns experiments en el laboratori de l’institut. El monstre de 
l’escuma, la làmpada de lava i el sodi + aigua eren els tres que tenia pensats, però només 
ens va sortir la làmpada de lava perquè era l’únic que no requeria compostos químics molt 
específics que bé, no es trobaven al laboratori o estaven caducats. Per exemple l’aigua 
oxigenada requerida pel monstre de l’escuma havia de ser d’un volum determinat i en el 
laboratori de l’institut no hi era i el sodi pel sodi+aigua no funcionaven ja que el sodi estava 
totalment oxidat. Arribat aquest punt calia fer-nos un plantejament, o comprar nous reactius 
o canviar els experiments. Però llavors va ser quan em va sortir la possibilitat d’anar al jove 
campus de recerca.
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4. TREBALL A LA UdG

A l’estiu del 2009, la UdG feia un campus anomenat 2n jove campus de recerca ’09, aquest 
campus es tractava d’una estada de dues setmanes a la UdG.
En aquest campus t’ajudaven amb el teu treball de recerca, també si feien altres activitats 
perquè la intenció també era donar a conèixer el màxim de diversos àmbits.
Feien diverses xerrades sobre com es feia un treball de recerca, ja sigui en la pròpia 
recerca, en les entrevistes, a on pots buscar la informació i sobretot, dedicaven un parell 
d’hores en ajudar-te exclusivament en el teu treball de recerca, amb un tutor que sigui de 
l’àmbit del teu treball. 
Gràcies a la meva tutora que em va ajudar a entrar-hi, vaig poder anar-hi. Vaig tenir la sort 
que el meu tutor de treball va ser la mateixa persona que havia vingut a fer l’espectacle al 
meu institut, en Ricard Bover, ell es va ocupar personalment del meu treball, tot i que també 
van colaborar-hi en Pep Duran (professor de la UdG de química i que també va venir a fer 
l’espectacle) i en Pep Anton (llicenciat en química i ajudant d’en Pep Duran en la divulgació 
científica).
A la UdG vaig fer la major part del treball, allà vaig trobar tots els experiments necessaris, 
com la utilitat de l’extracte de col llombarda o la llaminadura incendiària. També els vaig 
grabar en vídeo,(estan al CD adjunt amb el treball)per dues raons, eren perillosos i cars, per 
tant no els podia fer moltes vegades i tampoc els podia fer davant el públic.
 
4.1 DIA A DIA

Durant el dia, (com es pot veure en l’horari situat als annexes), hi havien diverses xerrades 
sobre molts àmbits diferents, com història, química o astronomia entre d’altres.
Això era per dues raons, una perquè així es coneixien tots els àmbits i l’altra perquè hi havia 
molta diversitat de treballs de recerca. Totes les xerrades eren molt interessants, però 
les millors hores van ser les que estaven dedicades específicament als treballs de recerca 
de cadascú.
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Van haver-hi molts actes destacables com per exemple l’estada al “le tour de france” que 
coincidia amb les setmanes que estàvem al campus.

   

Fotografia 3. Ricard Bover, David 
González i monstre de l’escuma. 
Font: internet

Fotografia 4. Jove campus de recerca 
a “le tour de France”. Font: internet
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També la visita al parc científic i tecnològic ,especialment en l’apartat de robòtica on ens van 
ensenyar els seus projectes i els seus robots aquàtics. 
        
 

Les xerrades sobre com fer millor un treball de recerca, les xerrades sobre com fer una bona 
exposició oral on precisament ens ho vam passar d’allò més bé perquè en Miquel Duran, 
professor de química de la UdG, feia sortir a alguns, jo en vaig ser un, i ens feia fer una 
petita exposició oral.

La primera part de la xerrada sobre astronomia va ser impresionant, una hora comentant 
imatges de l’espai que la majoria no havíem vist mai, com per exemple pols estelar o forats 
negres, era preciós i esgarrifós al mateix temps.

Fotografia 5. Jove campus de 
recerca al Parc Científic i Tecnològic 
a la piscina de robòtica. Font: 
internet

Fotografia 6. Miquel Duran i David 
González, xerrada sobre com fer 
una bona exposició oral. Font: 
internet
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La xerrada sobre Darwin, específicament centrada en les tortugues de les diferents illes (un 
dels seus experiments), a més a més ens van portar un pollet i unes tortugues (una ens va 
intentar mossegar, això sí, a càmara lenta).
Una de les més interessants va ser la xerrada sobre com el nostre cervell ens explica com 
aprenem i sobre la nostra conducta, era molt interessant de conèixer.
El piscolavis i l’entrega de diplomes acompanyats de l’espectacle visual i musical “un univers 
per descobrir”.

Finalment cal destacar l’estada a Palamós que va ser l’últim dia i on per a molts va ser una 
despedida, per a alguns altres un fins després.

Fotografia 7.Pep Duran i jove 
campus a l’entrega de diplomes. 
Font: internet

Fotografia 8. Jove campus a la platja de 
Palamòs. Font: internet
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5. INFORMES DE PRÀCTIQUES

5.1 Monstre de l’escuma

Fotografia:

Materials:

MATERIALSMATERIALS

Materials de laboratori Reactius

Erlenmeyer de 100ml Sabó líquid

Espàtula KI

Balança H2O2 30%

Vidre de rellotge

Proveta 10ml

Reacció i explicació: 

Gràcies al iodur de potassi que actua com a catalitzador, s’aconsegueix obtenir oxigen a 
partir de l’aigua oxigenada tal i com observem en la reacció, aquest oxigen que es desprèn 

Fotografia 9. Monstre de l’escuma. 
Font: personal
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provoca que el sabó s’infli produint bombolles i escuma de manera abundant. L’escuma al 
final canvia a color groc gràcies a l’intervenció del iode.
I- + H2O2     --} IO- + H2O
IO- + H2O2   --} I- +H2O+O2

Procediment : 

Afegim 1g de KI a l’interior de l’erlenmeyer, tot seguit hi aboquem 10ml de sabó líquid i per 
finaltzar el procés i donar pas a la reacció, hi posem 10ml d’aigua oxigenada.

Efecte: 

Es produeixen bombolles i escuma de manera abundant, l’escuma al final canvia de ser 
blanca a ser groga.

Seguretat: 

És important l’ús de guants perquè l’aigua oxigenada produeix cremades.
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5.2 Serp del faraó

Fotografia:

Materials:

MATERIALSMATERIALS

Materials de laboratori Reactius

Recipient(un bol) Sucre

Sorra NH4NO3

Encenedor Combustible o alcohol de 
cremar

Reacció i explicació:

-Per una banda té lloc la carbonització del sucre: C12H22O11 (s) --> 12 C (s) + 11 H2O (g)
-Per altra banda té lloc la descomposició tèrmica del nitrat d'amoni que desprèn N2 gas el 
qual infla el cabró que es forma per la carbonització del sucre creant aquella estructura de 
carbó tan espumosa i lleugera. La reacció és: 2 NH4(NO3) (s) --> 2 N2 (g) + 4 H2O (g) + O2 
(g).

Fotografia 10. Serp del Faraó. Font: 
personal
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Procediment:

 Primer de tot es barreja el sucre i el nitrat d’amoni, tot seguit agafem sorra i la mullem una 
miqueta, després la posem en un bol i li donem la forma d’un volcà, a continuació posem el 
sucre i el nitrat d’amoni en el cràter.

S’agafa el combustible o l’alcohol de cremar i es ruixa fins que quedi ben coberta tota la 
sorra, és important no mullar el nitrat d’amoni.
Tot seguit s’encén el combustible abocat a la sorra amb un encenedor.

Efecte: 

Després de sortir una gran flama, es comença a apreciar com creix el carbó produit en forma 
de serp.

Seguretat: 

És important no utilitzar guants perquè es podrien incendiar, però les ulleres si que s’han 
d’utilitzar, perquè és una reacció que podria explotar.
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5.3 Llimonada vermella

Fotografia:

Materials:

MATERIALS

Materials de laboratori

Copa

Llimona

Aigua

Extracte de col llombarda

Reacció i explicació:

La llimonada que té un pH àcid perquè conté l’àcid cítric de la llimona es torna de color que 
pot variar del rosa al vermell en funció de la quantitat d’indicador natural ja que és el que ens 
fa variar el color. Aquest indicador natural és l’extracte de col llombarda (està explicat 
detalladament en l’apartat de conceptes previs i la seva elaboració està detallada en els 
annexos).

Fotografia 11. 
Llimonada rosa. 
Font: personal
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Procediment:

S’agafa una copa i s’emplena d’aigua, a continuació hi posem un rajolí de suc de llimona i 
finalment hi posem unes gotes d’extracte de col llombarda.

Efecte:

La llimonada aparentment transparent, ara s’ha tornat de color vermell (a l’història, no hi 
poso aigua sinó que faig passar l’extracte de col llombarda com si fos vi i després hi poso un 
rajolí de suc de llimona perquè sembli el suc de maduixa)

Seguretat: 

No és perillós, és un experiment casolà.
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5.4 Ou ferrat verd

Fotografia:

Materials:

MATERIALS

Materials de laboratori

Ou

Oli

Paella

Sal

Extracte de col llombarda

Reacció i explicació:

La clara de l’ou té un pH bàsic, per tant si hi posem un indicador d’àcid-base com la col 
llombarda es tornarà de color verd (està explicat detalladament a la part de conceptes 
previs).

Fotografia 12. Ou ferrat 
verd. Font: personal
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Procediment:

Primer de tot separem la clara del rovell (es pot veure en el vídeo), després posem un rajolí 
d’extracte de col llombarda a la clara de l’ou i remenem fins que es torni de color verd.
Per una altra banda, escalfem oli en una paella.
Quan l’oli estigui calent, hi posem la clara i quan veiem que es comença a fregir hi posem el 
rovell. Un cop fet hi posem una mica de sal (està explicat de manera més divulgativa als 
annexos)

Efecte:

Acabem tenint un ou ferrat comestible de color verd.

Seguretat:

Anar en compte de no cremar-se amb l’oli però si se sap cuinar no hi ha cap perill.
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5.5 Canvi de colors

Fotografia:

Fotografia 13. Canvi de 
colors (transparent) Font: 
personal

Fotografia 14. Canvi de colors
(rosa) Font: personal

Fotografia 15. Canvi de colors
(groc) Font: personal

Fotografia 16. Canvi de colors
(vermell fosc) Font: personal
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Materials:

MATERIALSMATERIALS

Materials de laboratori Reactius

Pipeta pasteur Fenoftaleïna

Vas de precipitats(x5)100ml NaCO3

Guants FeCl3

NH4SCN

K4[Fe(CN)6]

H2O

Reacció i explicació:

Primer tenim un indicador àcid-base que és la fenoftaleïna, aquesta quan entra en contacte 
amb la solució bàsica es torna de color rosa-violeta (les raons estan explicades en l’apartat 
conceptes previs), al tercer vas tenim ions H3O+ produits per la hidròlisi de la sal Fe(III) que 
fan que es perdi el color rosa i el Fe(III) provoca el canvi a groc.
Gràcies als ions SCN del 4t vas, es forma un complex vermell [Fe(SCN)(H2O)5]2+, al cinquè 
vas, l’estabilitat del complex de Fe4[Fe(CN)6]3 domina i s’observa un canvi de color de 
vermell fosc a un negre-blavós.

Procediment:

Primer hem de preparar 5 dissolucions:
· Solució 1: Dissolem 1ml de fenolftaleïna en 100ml d’aigua destil·lada.
· Solució 2: Dissolem 1g de NaCO3en 20ml d’aigua destil·lada.
· Solució 3: Dissolem 5g de FeCl3 en 10ml d’aigua destil·lada.
· Solució 4: Dissolem 3g de NH4SCN en 10ml d’aigua destil·lada.
· Solució 5: Dissolem 0’5g de K4[Fe(CN)6] en 10ml d’aigua destil·lada.

Fotografia 17. Canvi de colors
(negre blavós) Font: personal
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Quan tenim preparades les 5 dissolucions, col·loquem 5 vasos de precipitats de 100ml cada 
un en fila i al primer vas de precipitats hi posem 50ml de la primera solució, al segon vas de 
precipitats 5 gotes de la solució 2, al tercer vas de precipitats 5 gotes de la solució 3, al quart 
vas de precipitats 1 gota de la solució 4 i al cinquè vas de precipitats 20 gotes de la solució 
5. Tot seguit només hem d’abocar la dissolució 1 al vas de precipitats que conté la dissolució 
2 i així successivament.

Efecte:

Podem veure que cada cop que es canvia de got es canvia de color. Els colors seran en 
ordre d’aparició: Incolor, rosa, groc, vermell fosc i negre blavós.

Seguretat:

Es recomana l’ús de guants per precaució.
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5.6 Llaminadura incendiària

Fotografia:

Materials:

MATERIALSMATERIALS

Materials de laboratori Reactius

Tub d’assaig reforçat de pyrex KClO3

Peu metàl·lic Glucosa(xuxeria)

Pinces

Fogonet

Reacció i explicació: 

La glucosa és oxidada de forma ràpida i violenta a diòxid de carboni(CO2).

                 4KClO3 + C6H12O6    --}  6CO2 + 4KCl + 6H2O

Fotografia 18. Llaminadura 
incendiària Font: personal 
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Procediment:

Subjectem un tub d’assaig amb unes pinces amb un peu metàl·lic amb certa inclinació. 
Pesem 5g de KClO3 i els dipositem dintre el tub d’assaig, l’escalfem i quan veiem que està 
fós hi posem la glucosa, ràpidament traiem la mà i apaguem el fogonet.

Efecte: 

Es genera una flamarada de color rosa que treu un núvol de fum amb bastant de soroll.

Seguretat:

 Fer l’experiment en un lloc on no hi hagin gasos inflamables i sempre a uns metres de 
distància.
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5.7 Jardí submarí

Fotografia:

Materials:

MaterialsMaterials

Material de laboratori Reactius

Recipient vistós d’un litre Silicat de sodi

Capsula de porcellana. H2O

Espàtula Sulfat de Ferro(II)

Placa filtrant Clorur de cobalt(II)

Sulfat de coure(II)

Sulfat de Zinc(II)

Reacció i explicació:

Les sals metàl·liques emprades reaccionen amb el silicat de sodi i formen una substància 
insoluble prima de silicat metàl·lic, l’aigua ho travessa per osmosis fent que aquesta 
substància s’expandeixi fins a trencar-se provocant així la formació d’una nova substància i 
la posterior repetició del procés.

Fotografia 19. Jardí 
submarí Font: personal
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Procediment:

-El primer pas és recristal·litzar les sals, perquè es venen com a microcristalls i a nosaltres 
ens interessen més grans (el procés de recristal·lització està explicat a l’apartat de 
conceptes previs). Es prepara una solució 1:1 de silicat de sodi i aigua, es posa en un 
recipient on es pugui veure l’interior i s’hi aboquen els cristalls.

Efecte:

Els cristalls creixen en entrar en contacte amb la solució de silicat de sodi i aigua.

Seguretat: 

La solució de silicat s’ha de tirar al contenidor adequat.
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5.8 Làmpada de lava

Fotografia:

Materials:

MaterialsMaterials

Material de laboratori Reactius

Proveta 1 litre Colorant

Aigua

Oli

Pastilles efervescents(Alka-
sertzer)

Reacció i explicació:

Com que l’oli és més espès que l’aigua a les bombolles produides per l’efervescència els hi 
costa més pujar a la superfície. Per això fan les formes de manera més lentament.

Procediment:

Posem aigua i colorant en un recipient gros, com per exemple una proveta d’1 litre i després 
posem l’oli (en més quantitat que l’aigua) però el posem de manera que fregui les parets. 
Per finalitzar posem 4 o 5 pastilles efervescents.

Fotografia 20. Làmpada de lava 
Font: personal
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Efecte:

Les bombolles creades per l’efervescència quan entren en contacte amb l’oli redueixen 
velocitat i augmenten de mida.

Seguretat: 

És totalment segura.
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5.9 Coet

Fotografia:

Materials:

MaterialsMaterials

Material de laboratori Reactius

Llumins Bossa de te

Reacció i explicació:

El pes d’una bossa de te és tan poc que la força dels gasos que es formen en la combustió 
és més gran que el pes de la bossa i això fa que vagi cap amunt.

Procediment:

Traiem el cordill de la bossa de te juntament amb les herbes, després fem que la bossa de te 
agafi una forma cilíndrica i la posem en vertical sobre d’una plataforma. L’encenem per la 
part de dalt i esperem a que s’hagi cremat tota que és quan començarà a pujar (està explicat 
de forma més divulgativa als annexos).

Fotografia 21. Coet Font: 
personal
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Efecte:

La bossa del te surt disparada cap amunt.

Seguretat: 

S’ha d’anar en compte de no cremar-se o de no fer caure la bossa.
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6. ESTADA ALS INSTITUTS I ESCOLES

He realitzat espectacles a l’institut IES Narcís Monturiol, a l’Olivar Gran i a les escoles de 
Perelada (Ramon Muntaner) i el Sant Pau.

6.1 Narcís Monturiol

En aquest institut, he fet tots els cursos, des de 1r d’ESO fins a 4t, però no totes les classes 
han pogut venir, a més a més també vaig contar amb la participació de l’Aula Oberta com a 
públic i d’alguns amics i companys que van voler veure-ho, ja sigui de Cicles Formatius o de 
Batxillerat. (l’espectacle es pot veure en el CD adjunt al treball)
Els grups sempre anaven acompanyats d’un professor de ciències.
S’ha de dir que els millors grups van ser els de 1r, els de 4t i els d’Aula Oberta, per diverses 
raons.
Els de 1r perquè encara tenen la mentalitat de nen petit, encara conserven la innocència, es 
sorprenen molt més quan veuen l’espectacle i segueixen amb més entusiasme la història.
Els de 4t perquè són un grup amb moltes ganes de participar i van fer que l’espectacle fos 
més entretingut.
Els d’Aula Oberta, cal destacar que no és un grup que tingui per costum parar molta atenció 
a les xerrades, però aquesta va ser diferent, ja que hi podien participar i són experiments 
molt vistosos que vulguis o no agraden a la gent. El grup va ser molt participatiu en tot 
moment.
De l’espectacle fet al Narcís Monturiol hi ha el vídeo, amb els grups de 4t.
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6.2 Olivar Gran

En aquest institut només vaig tenir l’oportunitat de fer l’espectacle als grups de 2n, gràcies a 
que en les classes hi havia la típica persona que vol ser el centre d’atenció i dir totes les 
bromes me’n vaig poder aprofitar i fer que tothom s’ho passés bé, torno a destacar que 
molts dels alumnes estaven contents perquè els vaig deixar participar en els experiments, fet 
que provoca una millor assimilació dels conceptes.
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6.3 Escola Sant Pau

L’experiència d’haver fet aquest espectacle per a grups de 5è ha estat meravellosa, tots els 
nens i nenes tenien moltes ganes de participar i va ser una de les millors experiències 
perquè a cada moment veies en les cares dels nens i nenes un gran entusiasme i una 
atenció formidable. Tal i com es veu a la fotografia queda reflectida la bona estona que vam 
passar plegats.
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6.4 Escola Ramon Muntaner de Peralada

En aquesta escola, vaig estar amb els grups de 5è i de 6è, tothom sabia qui era i què venia 
a fer perquè la meva germana va ser professora l’any passat en aquesta escola i tots els 
nens i nenes sabien que vindria el seu germà, estaven encantats amb aquesta idea i van 
quedar molt sorpresos quan vaig aparèixer, com a tots els espectacles, amb una perruca de 
pallasso de color taronja fluorescent. Els hi va agradar tant que es barallaven per veure qui 
sortia a fer l’experiment, com en tots els altres espectacles, van estar molt atents i amb 
moltes ganes de veure l’espectacle.
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7. RESULTATS DE L’ESPECTACLE

Com he dit en un principi abans i després de l’espectacle es van passar unes enquestes als 
alumnes dels instituts (aquests models els podeu veure als annexos). Vam decidir només fer 
els instituts i no les escoles degut a que la química és més coneguda a l’institut, també per 
l’edat de l’alumnat i sobretot perquè parlant amb els mestres també ens van aconsellar que 
potser pel model d’enquesta que vam dissenyar estava més pensat per alumnes d’institut.
Els resultats obtinguts:
Tal i com es pot veure en la gràfica núm. 3, vam preguntar si havien sentit a parlar de la 
química i què en pensaven, així com  si creien que era difícil o perillosa entre d’altres. en 
tenien de la química abans d’haver vist el meu espectacle. He vist que molta gent ha sentit a 
parlar de la química i que bàsicament aquesta és difícil, però el que m’ha sorprès és que hi 
hagués tanta gent a la que li agradés la química, he pensat que és per les divulgacions de 
programes de la televisió principalment.

Gràfica 3. Opinions inicials i generals sobre la química i els experiments. Font personal.

No han fet un experiment

Han fet un experiment

Han sentit a parlar de la química

No han sentit a parlar de la química

Pensen que la química és perillosa

Pensen que la química és avorrida

Pensen que la química és difícil

Els hi agrada la química

0 22,5 45 67,5 90
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Després de l’espectacle, es van passar unes enquestes per saber quina era la seva idea de 
la química després d’haver vist l’espectacle, la veritat és que vaig acabar molt sorprès i 
emocionat, ja que a un 60,75% tal i com es veu a la gràfica 1, els hi agrada més la química 
després d’haver vist el meu espectacle. Mentre que només un 38,87% s’ha quedat amb la 
mateixa idea.

Gràfica 1. Porcentatges de persones a qui agrada més la química, menys o s’ha quedat 
igual o li agrada menys. Font personal 

Mʼagrada més mʼhe quedat igual mʼagrada menys

60,75%

38,87%

0,38%
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També cal esmentar que vam demanar en les enquestes quins eren els seus experiments 
preferits, per saber quin experiment havia agradat més i efectivament, l’estrella d’aquest 
treball va ser el guanyador, el monstre de l’escuma va ser el preferit de tothom i amb gran 
diferència vers els altres tal i com es pot apreciar a la gràfica 2.

Gràfica 2. Valoració sobre quins han estat els millors experiments. Font personal

Espectacle rere espectacle, vam veure que l’entrada triomfal amb la perruca i fent com si no 
sabés res, funcionava. Una de les parts més difícils en una xerrada és aconseguir que el 
públic estigui per tu i més quan són adolescents. Així que calia un inici xocant, només cal 
pensar com ells, només volen divertir-se, doncs si vols que et fagin cas, els hauràs de 
divertir i quina millor manera de començar que interpretant un personatge.

Monstre de lʼescuma Coet Làmpada de lava
Tots Canvi de colors Llimonada vermella
Ou ferrat verd Serp del faraó Llaminadura incendiària
Jardí submarí Cap

0

27,5

55

82,5

110

2007
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CONCLUSIONS

Ens vam plantejar una sèrie d’objectius: 
· Trobar experiments que puguin arribar fàcilment al públic infantil i adolescent. 
· Canviar la idea de la química i probar que amb el mètode d’una història la divulgació pot 
ser molt bona. 
Tots aquests s’han complert amb èxit, tot ha quedat reflectit a les enquestes i posteriorment 
en les gràfiques. El primer objectiu, el vam aconseguir gràcies a la recerca via web per una 
banda, especialment pel youtube, on vam buscar vídeos de l’hormiguero de cuatro, del club 
de tv3 o experiments en general, i per una altra banda, vam aconseguir molts experiments 
més durant l’estada al jove campus de recerca, on com he dit abans, en Pep Anton, més per 
sobre i en Pep Duran i en Ricard Bover específicament em van proporcionar coneixements i 
les seves experiències sobra la divulgació científica i en concret sobre experiments que 
podia utilitzar en el meu treball.
El segon objectiu, vaig veure que s’havia complert quan vaig obtenir el resultat de les 
enquestes, en que el 60,75% de les persones els hi agradava més la química després 
d’haver vist l’espectacle, i això confirmaba que la idea de química havia canviat.
També es podia veure en les ganes que posaven la majoria de grups a l’hora de participar, 
així com el seu entusiasme per passar-ho bé amb la química.

RECOMANACIONS

S’haurien de fer més espectacles com aquest ja que la ciència cada cop és més important, 
però cada cop agraden menys perquè el que només es veu són exercicis i part teòrica, de la 
pràctica com pot ser fer un experiment se’n veu relativament poc.
El primer que s’hauria de fer és promocionar la ciència des de les escoles perquè s’hi 
s’ensenya, no com a assignatura sinó com a espectacle, els nens i nenes no acabaran tenint 
aquest mal sabor de boca que tenen quan senten física o quan senten química.
S’ha d’ensenyar el costat divertit de la química, de la mateixa manera que es fa circ a 
educació física o es llegeix Bécquer o Mercè Rodoreda a llengua, per què no contemplar un 
experiment?
En segon lloc, s’haurien de fer més experiments als instituts, molta gent només n’ha fet un o 
dos d’experiments i serien eficaços per a l’apranentatge perquè fan que estiguin més atents i 
que la puguin viure en directe.
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WEBGRAFIA

La principal informació que he necessitat per realitzar aquest treball la he obtingut durant el 
jove campus de recerca, on professors i alumnes especialitzats en la química m’ensenyaven 
cada dia i em guiaven amb el treball.

http://www.youtube.com/watch?v=2x48pXFN1ZM

http://pepquimic.wordpress.com/

En el blog d’en pepquimic, s’hi poden veure vídeos on hi surten tres dels meus experiments.

Serp del faraó
http://www.youtube.com/pepquimic#p/u/10/FSEBuBcojBM

Monstre de l’escuma
http://www.youtube.com/pepquimic#p/u/26/LvhkAdFaWzA

Llaminadura incendiària 
http://www.youtube.com/pepquimic#p/u/38/HBeno9EzAuk

Ou ferrat verd i llimonada vermella 
http://www.youtube.com/watch?v=ZkhTxi4IdTU&feature=player_embedded

http://www.ikkaro.com/cohete-bolsa-te

No hi ha bibliografia perquè no he mirat cap llibre.
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A . MODEL D’ENQUESTA

1a ENQUESTA

QUÍMICA RECREATIVA

Has sentit a parlar de la química? 
 
Sí  No  

Què en penses de la química?

És perillosa   És difícil  

És avorrida   M’agrada 

Has vist fer algun experiment?

Sí  No 

N’has fet algun?

Sí  No 
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2a ENQUESTA

QUÍMICA RECREATIVA

Després d’haver vist l’espectacle, què en penses ara de la química?

M’agrada menys  M’he quedat igual  M’agrada més 

Tens ganes de fer algun experiment més?

Sí  No 

Tens curiositat per saber més sobre la química recreativa?

Sí  No 

Quin o quins experiments us han agradat més?
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B. HORARI JOVE CAMPUS DE RECERCA

HORARI

Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 
10

9,15-9,30 Arribada - 
Sala Ernest 
Lluch 
Biblioteca - 
Campus 
Montilivi

Arribada - 
Campus 
Montilivi

Arribada - 
Aula 
Informàtica 
Facultat de 
Ciències - 
Campus 
Montilivi

Arribada - 
Sala Ernest 
Lluch 
Biblioteca - 
Campus 
Montilivi

Arribada - 
Aula 
Informàtica 
Facultat de 
Ciències - 
Campus 
Montilivi

9,30-11,00 Benvinguda i 
presentació 
del Jove 
Campus de 
Recerca
La Recerca 
a la UdG
Dr. Josep 
Calbó

Visita a les 
excavacions 
arqueològiqu
es de Sant 
Julià de 
Ramis Dr. 
Josep 
Burch

Metodologie
s de recerca 
Dr. Genís 
Barnosell

Estadística
Sra. Natàlia 
Adell

Recerques 
bibliogràfiqu
es
Sra. Àngels 
Merino

11,00-11,30 Descans i 
anada al 
laboratori

Descans i 
anada al 
laboratori

Descans i 
anada al 
laboratori

Ciència i 
esport, nous 
materials en 
bicicletes 
d'alta 
competició 
Dr. Josep 
Duran Tour 
de França

Descans i 
anada al 
laboratori

11,30-14,00 Treball 
pràctic al 
laboratori

Treball 
pràctic al 
laboratori

Treball 
pràctic al 
laboratori

Ciència i 
esport, nous 
materials en 
bicicletes 
d'alta 
competició 
Dr. Josep 
Duran Tour 
de França

Treball 
pràctic al 
laboratori

14,00-15,30 Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Campus 
Barri Vell 
Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Dinar i cafè 
amb un 
investigador

16-18,00 Pedres, 
lletres i dits 
(una 
introducció a 
la història de 
l'escriptura) 
Dr. Xavier 
Renedo Sr. 
Jordi 
Mascarella

Perquè 
m'agrada 
l'astronomia
? Dr. Joan 
Miró i Dra. 
Marta 
Peracaula

Visita al Parc 
Científic i 
Tecnològic i 
als Serveis 
Tècnics de 
Recerca 
Sra. Rosa 
Picola

La casa de 
la literatura. 
Itinerari 
literari de la 
Facultat de 
Lletres 
(Campus 
Barri Vell) 
Sra. 
Francesca 
Uccella Sra. 
Anna 
Perera

Com el 
nostre 
cervell ens 
explica com 
aprenem i la 
nostra 
conducta 
Dra. Carme 
Timoneda 
Dra. Sílvia 
Mayoral
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Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17

9,15-9,30 Arribada - Sala 
Ernest Lluch 
Biblioteca - 
Campus 
Montilivi

Arribada - Sala 
Ernest Lluch 
Biblioteca - 
Campus 
Montilivi

Arribada - Sala 
Ernest Lluch 
Biblioteca - 
Campus 
Montilivi

Arribada - Sala 
Ernest Lluch 
Biblioteca - 
Campus 
Montilivi

Visita a la 
Càtedra 
d'Estudis 
Marítims 
(Palamòs) 
Matí: visita 
guiada, platja, 
dinar i visita al 
Museu de la 
Pesca

9,30-11,00 Defensem i 
comuniquem 
les nostres 
opinions Dr. 
Miquel Duran

Del paper a la 
revista de 
divulgació 
científica Sra. 
Ariadna 
Sarrats

Recerca 2.0

Dra. Sílvia 
Simón

L'anglès 
llengua de 
recerca Sr. 
Andreu Pulido

Visita a la 
Càtedra 
d'Estudis 
Marítims 
(Palamòs) 
Matí: visita 
guiada, platja, 
dinar i visita al 
Museu de la 
Pesca

11,00-11,30 Descans i 
anada al 
laboratori

Descans i 
anada al 
laboratori

Descans i 
anada al 
laboratori

Descans i 
anada al 
laboratori

Visita a la 
Càtedra 
d'Estudis 
Marítims 
(Palamòs) 
Matí: visita 
guiada, platja, 
dinar i visita al 
Museu de la 
Pesca

11,30-14,00 Treball pràctic 
al laboratori

Treball pràctic 
al laboratori

Treball pràctic 
al laboratori

Treball pràctic 
al laboratori

Visita a la 
Càtedra 
d'Estudis 
Marítims 
(Palamòs) 
Matí: visita 
guiada, platja, 
dinar i visita al 
Museu de la 
Pesca

14,00-15,30 Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Dinar i cafè 
amb un 
investigador

Visita a la 
Càtedra 
d'Estudis 
Marítims 
(Palamòs) 
Matí: visita 
guiada, platja, 
dinar i visita al 
Museu de la 
Pesca

16-18,00 Trencant mites. 
Dones i homes 
en el 
coneixement 
científic Sra. 
Mercè Agüera

El camí de 
Darwin envers 
l'evolució de 
les espècies 
Dr. Carles Pla

Aula 
Informàtica 
(Facultat de 
Ciències) 
Research&Blo
g Sr. Pep 
Anton Vieta 
Sra. Laia 
Guillaumes

La Química, un 
ingredient 
saludable Dra. 
Alícia Baltasar 
i Dra. Sílvia 
Simon

Visita a la 
Càtedra 
d'Estudis 
Marítims 
(Palamòs) 
Matí: visita 
guiada, platja, 
dinar i visita al 
Museu de la 
Pesca

Dijous, 16: a les 7 de la tarda Sopar - cloenda, al Parc Científic i Tecnològic, pels 
estudiants, les seves famílies i els tutors
Dijous, 16: a les 7 de la tarda Sopar - cloenda, al Parc Científic i Tecnològic, pels 
estudiants, les seves famílies i els tutors
Dijous, 16: a les 7 de la tarda Sopar - cloenda, al Parc Científic i Tecnològic, pels 
estudiants, les seves famílies i els tutors
Dijous, 16: a les 7 de la tarda Sopar - cloenda, al Parc Científic i Tecnològic, pels 
estudiants, les seves famílies i els tutors
Dijous, 16: a les 7 de la tarda Sopar - cloenda, al Parc Científic i Tecnològic, pels 
estudiants, les seves famílies i els tutors

Visita a la 
Càtedra 
d'Estudis 
Marítims 
(Palamòs) 
Matí: visita 
guiada, platja, 
dinar i visita al 
Museu de la 
Pesca
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D. ESPECTACLE EN VÍDEO
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E. RESUM DE TOTS ELS EXPERIMENTS EN VÍDEO
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