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Resums

Conferències

La futura taula periòdica. Trobarem nuclis artificials amb Z gran, estables? 

Joan Parellada, professor de la Facultat de Física, Universitat de Barcelona

Àtoms: el model de capes atòmic, que permet explicar l’estructura de la taula periòdica. Harmònics esfèric i principi 

d’exclusió. Per què els elements són els que són i no n’hi ha més.

Nuclis atòmics: el model de forces nuclears que també té simetria esfèrica, per tant els nucleons també tenen estruc-

tura de capes. Taula d’isòtops, elements radioactius. Què son les reaccions nuclears i com serien els nuclis amb Z molt 

grans. Podrem trobar nous elements per afegir a la Taula Periòdica, estables, amb Z més grans de 120.

150 anys del sistema periòdic: La creativitat col·lectiva de les aules de ciències 

José Ramón Bertomeu Sánchez, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València

El sistema periòdic és un dels components fonamentals de la ciència contemporània. Té un paper rellevant tant en la 

memòria col·lectiva de la comunitat química d’oportunitats com en la seua imatge pública. Aquestes característiques 

creen un ampli ventall per fer servir la seva història amb finalitats educatives. Mitjançant un recorregut pels nous estudis 

d’història del sistema periòdic, l’argument central d’aquesta conferència és la consideració del sistema periòdic com 

a resultat de l’activitat creativa de les aules de ciències del segle XIX. Va ser conseqüència d’una gran quantitat d’apor-

tacions diverses d’un grup variat de persones amb diferents interessos i plantejaments. Una història social i cultural 

del sistema periòdic permet qüestionar la mitologia associada amb els genis i els moments crucials, pensar millor les 

formes col·lectives de creativitat científica i imaginar així noves pràctiques d’ensenyament i aprenentatge de les ciències 

fonamentades amb l’estudi de la història.

JOSÉ RAMÓN BERTOMEU SÁNCHEZ és director de l’Institut Interuniversitari López Piñero i professor d’història de la 

ciència de la Universitat de València. Ha centrat el seus treballs al voltant de la història de la ciència dels segles XIX i 

XX. El seu darrer llibre és ¿Entre el fiscal y el verdugo? Mateu Orfila y la toxicología del siglo XIX (València: PUV, 2019). Més 

dades: http://ir.uv.es/ZVz0yNI

Elemental, estimat Mendeléiev

Durant la xerrada, i mitjançant experiments atractius, es presentaran alguns dels elements més significatius coneguts 



per Mendeléiev. Sobre la base d’una seixantena d’elements, va imaginar-los repartits en files i en columnes, d’una forma 

que amb el temps hem après a comprendre i que s’ha convertit en una icona de la ciència.

Josep Duran i Josep Antoni Vieta (Girona) 

Taller 1
Secrets elementals: Una escape room de la taula periòdica

Fina Guitart, Laura Farró , Ester Forné, Joan Jareño, Sílvia Margelí, Roser Martínez, Jordi Regalés i Pilar Reverté, CESIRE, 

Departament d’Educació
 

Proposta didàctica gamificada en forma d’escape room per treballar a l’aula competències i idees clau sobre la taula 

periòdica i els elements. L’objectiu és donar resposta, en la prova final, a la situació plantejada a l’inici de l’escape room, 

i proposar solucions a casos problemàtics en la gestió de recursos d’alguns elements. Abans, cal superar diversos con-

junts de proves que requereixen l’obtenció d’evidències experimentals, la utilització de dades de l’evolució de la taula 

periòdica i l’ús de maquetes. Les aportacions de diversos àmbits de coneixement enriqueixen la proposta i promouen el 

treball interdisciplinari.

FINA GUITART. Doctora en Química per la UB. Catedràtica d’ensenyament secundari actualment amb dedicació al 

CESIRE del Departament d’Educació. Professora associada de la Facultat d’Educació de la UB on imparteix classes al 

Màster de Formació de Professorat de Secundària (especialitat Física i Química). Sotscoordinadora de les proves PAU 

de Química. Coeditora de la revista Educació Química EduQ de la SCQ-IEC.

Taller 2
Llum i imants, materials a l’abast per experimentar

Presentació d’experiments/experiències senzilles d’òptica i magnetisme com un bon element dinamitzador a l’aula (i 

al carrer) per a l’aprenentatge (competencial) de la Física. S’utilitzarà material divers extret bàsicament de les maletes 

pedagògiques Kit fotònic i Kit de magnetisme (en servei de préstec al CRP del Gironès i al CESIRE). La majoria d’expe-

riències són senzilles però alhora sorprenents i permeten al professorat captar l’atenció de l’alumnat, realitzar activitats 

POE, ajudar a trencar alguns preconceptes de l’alumnat, incentivar l’alumne en la indagació de fenòmens quotidians, 

impulsar la creació de blocs d’aula o d’alumne, preparar fires de ciència...

OCTAVI CASELLAS és actualment professor jubilat de Física i Química. Autor de la web FisLab.net. Va ser membre del 

comitè de redacció de la revista digital Recursos de Física on ha publicat diversos articles compaginant el seu treball al 

CRP del Gironès (tasques de suport TIC, gestió de formació, assessor 1x1, dinamització...). Els darrers anys ha entrat en 

el món de la divulgació científica participant en diferents concursos i fires (Ciència en Acción, Ciència al carrer, Divulga-

dores...), oferint xerrades, creant el propi blog de divulgació FisLab... Finalment ha estat l’impulsor i organitzador (des 

del CRP del Gironès) de la fira “Ciència entre tots” de divulgació científica.

Taller 3
Fem experiments de física amb recursos audiovisuals 

Heu tingut alguna vegada ganes de portar demostracions a l’aula? Us ho ha impedit la manca de temps, la dificultat de 



tenir els recursos disponibles o la por que no sortís bé? Afortunadament, ara hi ha companys de professió que han com-

partit les seves experiències en vídeo, i que, a més, són molt bones i aplicables. En aquest taller, explorarem experiments 

gravats i els convertirem en activitats didàctiques de diferents tipus, fins i tot recollint dades i comprovant models!

JORDI CUADROS. Doctor en Química (URL) i llicenciat en Pedagogia (UNED). Professor titular a IQS Universitat Ramon 

Llull. Responsable d’innovació docent a IQS.

JOSÉ JAVIER MOLINS. Doctor enginyer químic (IQS). Professor catedràtic a IQS Universitat Ramon Llull. Coordinador 

del Grau en Enginyeria Química.

Taller 4
Recursos pràctics per a l’ensenyament de l’electromagnetisme i l’electricitat

Víctor Grau

Fent ús d’un equipament econòmic i didàctic, es proposa un seguit de recursos d’electromagnetisme i electricitat per 

comprendre i consolidar els conceptes fonamentals. Cada experiència es dedica a un o pocs conceptes, amb un equip 

experimental senzill amb tots els elements a la vista. La clau de les propostes és plantejar situacions experimentals per 

fer pensar, discutir i construir explicacions amb els alumnes. Tot i posar l’èmfasi en la comprensió i construcció dels con-

ceptes, quasi totes les experiències admeten una variant quantitativa i de mesura. 

VÍCTOR GRAU és doctor en Ciències Físiques. Professor agregat a la UVic i professor associat a la UB. Membre de la 

junta de la SCF i del consell assessor del projecte de contextualització de les matemàtiques (UPC). Imparteix didàctica 

de les ciències i matemàtiques en graus d’educació primària i infantil. Fa classes de didàctica de la física en els màsters 

de formació del professorat de la UB i la UPF, així com en el màster de didàctiques específiques de la UVic. Creador de 

www.physics.cat. Ha participat en múltiples assessoraments a professorat de Catalunya i el País Basc en l’ensenyament 

de ciències i matemàtiques, i amb el govern de la República del Panamà per a la formació en didàctica de la física del 

professorat de secundària. Ha col·laborat en diversos projectes de la FCRi i Cosmocaixa.

Taller 5
Joc de cartes dels elements per construir la taula periòdica. Com varien les propietats dels elements quan ens 

desplacem per la taula periòdica?

Aureli Caamaño i Josep Corominas 

Començarem amb un joc de cartes per construir una taula periòdica amb un grup d’uns 30 elements, simulant el procés 

que va seguir Mendeléiev. A continuació indagarem experimentalment com varien algunes propietats físiques i quími-

ques de les substàncies elementals i d’alguns dels seus compostos al llarg dels grups i períodes de la taula periòdica. 

Continguts:

1. Diferència entre els conceptes d’element i de substància elemental, i entre propietats periòdiques macroscòpiques i 

atòmiques. 

2. Modelització de la TP amb un joc de cartes dels elements que proporcionen informació sobre el “pes atòmic” i la 

valència dels elements. 

3. Obtenció i identificació d’una sèrie d’elements metàl·lics i no metàl·lics. 

4. Semblança i variació de propietats de les substàncies elementals i/o dels seus compostos al llarg de la TP.



AURELI CAAMAÑO és doctor en Química per la Universitat de Barcelona (UB). Ha estat catedràtic de Física i Química 

de secundària i professor del CAP i del màster de formació del professorat de Física i Química de la UB. Ha participat 

en múltiples programes de formació del professorat de ciències i de química a Catalunya, Espanya i diversos països de 

Llatinoamèrica. És autor de diversos llibres de text, monografies de didàctica de les ciències i de més de cent articles 

sobre l’ensenyament de les ciències i de la química. Recentment li ha estat concedit el premi a la tasca educativa de la 

RSEQ. Actualment codirigeix les revistes Alambique i Educació Química EduQ i forma part de la SCQ i del Centre Didàc-

tic de Ciències Experimentals del Col·legi de Llicenciats. 

aurelicaamano@gmail.com

JOSEP COROMINAS VIÑAS és llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor de 

Física i Química de secundària. Ha impartit nombrosos cursos de formació del professorat tant de física com de quími-

ca. Ha escrit nombrosos articles sobre treballs pràctics i ha col·laborat en diversos llibres de didàctica de la química. 

Ha guanyat diferents premis en el concurs nacional “Ciencia en acción” en demostracions de química i té la medalla 

a la divulgació de la ciència. Li ha estat concedit el premi a la tasca educativa i el premi Salvador Senent de la RSEQ. 

Actualment és un dels coordinadors del projecte de “Química en context” del CESIRE-CDEC i forma part del Centre 

Didàctic de Ciències Experimentals del Col·legi de Llicenciats.

jcoromi6@xtec.cat

Taller 6
Experiments de Física per al Batxillerat

El propòsit d’aquest taller és proporcionar un repertori de material pràctic, senzill i directe per ser inclòs al Batxillerat 

amb l’objectiu de demostrar els conceptes, els principis i les fórmules relacionades amb aquesta ciència . Les experièn-

cies que es realitzaran correspondran en gran mesura als continguts d’ones (ones estacionàries, llum i so), camp elèctric 

(com determinar el camp elèctric d’un condensador pla, com demostrar que el camp elèctric disminueix amb la distàn-

cia) i camp magnètic (experiments tant per veure com un corrent elèctric indueix un camp magnètic com a l’inrevés). 

Alguns d’aquestes experiments només es realitzaran de forma qualitativa i d’altres permetran la mesura, el càlcul i la 

confrontació teoria-pràctica. 

SÒNIA PÉREZ és llicenciada i doctorada en Química (2005) per la Universitat de Barcelona. Professora de secundària 

de Física i Química des de l’any 2007. Des d’aleshores ha participat en diversos concursos de ciències, en fires científi-

ques i en cursos de formació per al professorat organitzats des de la Fundació Catalana de la Recerca.

Taller 7
Domestiquem el llamp i dominem el foc

Presentem algunes de les activitats del projecte “Competències de Pensament científic, Ciències 12-15”. Volem trans-

formar les disciplines en un relat sobre el funcionament del món en el qual els alumnes participin com a protagonistes. 

El llamp ens revela la naturalesa íntima de la matèria i, a partir dels experiments que presentarem, passarà a ser tan 

proper i amigable com una espelma encesa o un plat de macarrons.

JOAN ALIBERAS, del grup de formadors del projecte.



Taller 8
Elements en capses. Una taula periòdica per experimentar

Presentació d’una taula periòdica feta amb caixes on es poden veure i manipular les diverses substàncies simples i els 

compostos químics on trobem els elements que conformen la taula.

Realitzarem una gimcana on, a través de la manipulació de la majoria de caixes i realitzant petites experiències,

 posarem a prova la química que sabem.

MARTA SEGURA I JOSEP M VALLS. Escola Pia Nostra Senyora. Centre de Recursos Pau Martí.

Taller 9
Experiments amb nitrogen líquid i altres substàncies superfredes

Presentarem el nitrogen i oxigen líquids i el diòxid de carboni sòlid i experimentarem amb les seves propietats. Veurem 

com la seva temperatura extraordinàriament baixa afecta diferents materials. Fregirem un ou amb nitrogen líquid i ens 

ho passarem molt bé fent esclatar globus de diverses maneres...

CARLES COLOMINAS és doctor en Química (URL). Professor catedràtic a IQS Universitat Ramon Llull. Cap del Departa-

ment d’Enginyeria Química i Ciència dels Materials i Coordinador del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials.

Organitza 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 

CESIRE-CDEC, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Insitut Químic de Sarrià-IQS

Societat Catalana de Física-IEC

Societat Catalana de Química- IEC

Informació i inscripcions

Presencial o a través de la pàgina web www.cdl.cat

Preu: 40 € per a col·legiats; 60 € per a no col·legiats

Estudiants: gratuït. Places limitades (en aquest cas cal fer la inscripció per telèfon i caldrà presentar algun justificant que 

certifiqui la condició d’estudiant)

Estructura de les Jornades

Les Jornades constaran de tres conferències, una sessió de comunicacions (oral i pòster), una sessió de pòsters i tres 



sessions de tallers

Els participants assistiran a totes les conferències i hauran d’escollir un taller per a divendres (A) i dos per a dissabte (B i C)

També hauran d’assistir a les sessions que desitgin de comunicacions de dijous a la tarda (no cal inscripció prèvia)

Presentació de comunicacions i pòsters

Els interessats en presentar comunicacions (orals o pòster) les hauran d’enviar abans del 25 de setembre. En trobareu 

tots els detalls a la normativa adjunta

Si la comunicació és acceptada, per poder-la presentar caldrà estar inscrit a les Jornades




