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FEM QUÍMICA AL LABORATORI 

Amb Fem Química al Laboratori volem contribuir a complementar la formació dels alumnes de 
batxillerat, tot posant al seu abast, a més de tota la nostra il·lusió, alguns dels recursos amb els que 
compta la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. 

Descripció de l’activitat 

Cadascuna de les sessions es realitzarà en el decurs d'un matí (de 9,30 h a 13 hores) o una tarda (de 
15,30 h a 19 hores) en els laboratoris de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. 

Després de la benvinguda, els alumnes es repartiran, en funció dels diferents centres de procedència, 
en grups de 10 - 12 persones. Cadascun dels grups estarà tutelat per un professor de la Facultat. 

Cada alumne disposarà d'una bata de laboratori, unes ulleres de seguretat i se li lliurarà un dossier 
on es descriuen els experiments que realitzarà.  

Es realitzaran quatre pràctiques: “El racó del fred”, “Identifiquem analgèsics”, “Il·lumina l'escena del 
crim” i una a triar entre “Reaccions a petita escala” i “Més clar que l’aigua”. 

A mig mati es farà un descans amb l’objectiu de que els estudiants puguin menjar alguna cosa si així 
ho desitgen. 

El racó del fred  
S'experimenta amb tres substàncies (gel, neu carbònica i nitrogen líquid) que són utilitzades 
habitualment per refredar, tant en el laboratori com fora d'ell (indústries, hospitals,...). En aquesta 
pràctica es poden observar els canvis de fase (sòlid-líquid, sòlid-gas, líquid-gas) dels sistemes i els 
efectes de les baixes temperatures sobre les propietats d’alguns materials. 

Identifiquem analgèsics  
Es comenta la utilitat dels analgèsics i el seu paper com a principis actius en els productes 
farmacèutics i s’introdueix als alumnes en els fonaments de les tècniques cromatogràfiques. 
Acte seguit, se’ls convida a que identifiquin els principis actius presents en alguns medicaments 
analgèsics d’ús habitual, mitjançant la cromatografia en capa prima. 

Il·lumina l'escena del crim  
L'objectiu d'aquesta pràctica es identificar quatre mostres que contenen un dels següents 
compostos: albúmina, hemoglobina, glucosa i lleixiu. Tres d'aquests components es troben a la sang i 
el quart serveix per a netejar l'escena del crim. S'utilitzarà, per una banda el luminol que dóna lloc a 
luminescència quan reacciona amb alguns d'aquests compostos, i d'altre banda el reactiu de 
Bradford, que permet identificar proteïnes.  

La química forense és una branca de la química que analitza, classifica i determina la naturalesa dels 
elements i substàncies relacionats amb els fets delictius. En química forense és comú l’anàlisi de 
taques de sang, fluids corporals, cabells, fibres, DNA i verins.  

Reaccions a petita escala  
Consisteix en en un conjunt d’experiments que es realitzen en tub d’assaig amb la finalitat de 
potenciar la capacitat d'observació dels estudiants i destacar la relació existent entre una reacció 
química i un fenomen perceptible, com ara l'aparició o la desaparició d'un color, l'aparició i aspecte 
d'una fase sòlida, l’alliberament d’un gas, etc.  

Més clar que l'aigua 
L'objectiu d'aquesta pràctica de laboratori, és fer un estudi sobre les característiques de diferents 
tipus d’aigües naturals: pH, conductivitat, presència de ferro (III) i comportament amb el sabó. 
Aquest estudi permetrà als estudiant identificar quin tipus d’aigua conté un recipient amb un aigua 
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desconeguda. A més, s'introduirà a l’alumnat en el procés de potabilització de l’aigua, mitjançant 
alguns experiments simples de laboratori, tal com l’efecte de cations amb càrrega alta en el procés 
de coagulació, o la l’eficiència d’un filtre de carbó actiu.  

Lloc i accés: Laboratoris de la Facultat de Química 

Dates i horaris: Entre el 19 i el 29 de gener de 2021. 

Sessió de matí: 9.30 a 13 hores i sessió de tarda: 15.30 a 19 hores. 

Places: 24 alumnes per sessió. 

Adreçat a alumnes de 1r i 2n de batxillerat de les modalitats de Tecnologia i de Ciències de la 
Naturalesa i de la Salut que cursin Química com assignatura obligatòria o bé optativa. 

En la pàgina https://www.ub.edu/futurs/activitats/fem-quimica-al-laboratori trobareu tota la 
informació actualitzada del procés d’inscripció, selecció i programa del curs. 
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