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 QUÍMICA EN CONTEXT

Primera part: Segona part:

● Perquè contextualitzar la química?
○ Decret 171/2022 de BAT
○ Motivar els alumnes i 

professors
○ Formar ciutadans crítics

● Què implica un curs on l’eix 
vertebrador són els contextos i no 
els sabers o conceptes?

● On trobar els recursos del 
projecte?

Alguns experiments per il.lustrar el 
projecte de química en context:
● Molècules per a la vida: l’aigua
● Observant l’espai
● La importància dels combustibles



DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ Perquè contextualitzar?
DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de 
batxillerat. En aquest decret es defineix l'estructura del currículum que inclou 
com a novetat les competències clau, els indicadors competencials al final de 
l'etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: 
competències específiques, criteris d'avaluació, sabers i situacions.

QUÍMICA: Pàg. 470 a 484. 

La química és una ciència, cada vegada més present en molts dels àmbits de 
la societat, que pot donar resposta a problemàtiques relacionades amb àmbits 
molt diversos, especialment en els camps de la salut i la sostenibilitat. En 
aquest sentit, les aplicacions de la ciència i de la química en particular poden tenir 
un impacte positiu en àrees molt diverses. La química aporta solucions en el 
món dels fàrmacs, dels materials, de l’energia i de l’aigua, entre d’altres, i 
genera coneixement i aplicacions per contribuir a l’assoliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible. (ODS)

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=938056
https://www.globalgoals.org/


OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
17 objectius de caràcter ambiental social i econòmic 
Agenda 2030



QUÍMICA: Decret 171/2022 a les pàg. 470 a 484. 

La química és una ciència que fa 
aportacions valuoses en el treball 
interdisciplinari de camps com:

● Nanociència i nanotecnologia
● Ciències de l’espai
● Ciència dels materials
● Transformació de sectors 

industrials amb criteris 
mediambientals

La química aporta també elements 
conceptuals i tècniques a altres 
disciplines científiques com:

● Ciències de la vida i de la salut
● Ciències de la Terra i del medi 

ambient.
● Enginyeria



QUÍMICA: 6 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: Es defineixen els criteris per 
avaluar-les a 1r i 2n de BAT

Competència 1 Analitzar fenòmens i resoldre problemes basats en situacions relacionades amb 
la Química mitjançant l'ús dels seus models, lleis i teories, atenent la base 
experimental i la conceptualització, per evidenciar la importància de la Química com a 
ciència rellevant, i les connexions amb la vida quotidiana , el benestar comú i la 
sostenibilitat ambiental.

Competència 2 Formular preguntes i hipòtesis i contrastar-les a través de la indagació i 
l'experimentació atenent normes de seguretat, i argumentar mitjançant models i lleis 
de la química en situacions relacionades amb els sistemes materials i les aplicacions 
pràctiques de la química per proposar solucions a problemàtiques socio- 
mediambientals.

Competència 3 Interpretar i organitzar informació en diferents formats a partir de fonts diverses 
utilitzant de manera adequada els diversos registres de comunicació de la química 
(unitats, formulació, llenguatge simbòlic, matemàtic i altres) per evidenciar la 
necessitat d'establir una eina de comunicació entre comunitats científiques i en la 
investigació.



QUÍMICA: 6 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: Es defineixen els criteris per 
avaluar-les a 1r i 2n de BAT

Competència 4 Seleccionar i avaluar críticament informació i recursos, en diferents formats i 
plataformes, tant en el treball individual com col·lectiu, i crear i comunicar 
coneixement de manera efectiva i en diversos formats, i argumentar l'ús responsable 
de substàncies i processos químics per al reconeixement de la influència positiva de 
la Química a la societat.

Competència 5 Resoldre i interpretar problemes en contextos relacionats amb la química, aplicant 
habilitats de cooperació, coordinació, emprenedoria i tècniques de treball pròpies de 
la comunitat química (experimentació, indagació, raonament logicomatemàtic, etc.) 
per reconèixer el paper de la química i predir la influència dels seus avenços en una 
societat basada en valors ètics i sostenibles.

Competència 6 Construir coneixement químic, de forma activa, col·lectiva i evolutiva, a partir de 
situacions de l'entorn proper o global, i argumentar el caràcter multidisciplinari i 
versàtil de la Química i les seves relacions amb altres camps de coneixement per 
actuar com a agents crítics en l'anàlisi i la difusió d’informació i promoure una societat 
igualitària, saludable i sostenible.



QUÍMICA: SABERS. Els sabers, entesos com el conjunt de coneixements, destreses, 
valors i actituds, es formulen amb relació a contextos en què es pot desenvolupar 
l’aprenentatge competencial. 



1r curs BAT SABERS

Unitat UV: UNIVERS I VIDA
Unitat FP: EL FUTUR DEL 
PETROLI
Unitat RMT: RECURSOS DEL 
MAR I DE LA TERRA
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2n curs BAT SABERS

S’ha afegit sabers que abans en certa 
manera s'expliquaven a 1r de BAT:

● Espectres atòmics
● Principis quàntics de l’estructura 

atòmica
● Taula periòdica i propietats dels 

àtoms
● Enllaç químic i forces 

intermoleculars  

S’ha d’aprofundir més en  sabers sobre 
química orgànica com són:

● Isomeria
● Reactivitat orgànica
● Polímers



MOTIVAR ELS ALUMNES / FORMAR CIUTADANS CRÍTICS



Què implica un 
curs on l’eix 
vertebrador són 
els contextos i 
no els sabers o 
conceptes?

- El temps  que necessari per treballar contextos, conceptes, 
exercicis pràctics, simulacions, visionat de vídeos i resolució de 
problemes és superior al d’un curs sense contextualitzar.

Qüestions i problemes
Lectura



Com treballar els contextos i encaixar-los amb els sabers?

Fabricació de la gasolina. 
Aproximadament entre el 30 i el 40% de cada barril de cru es destina a la fabricació de 
gasolina. El procés no és tan simple com destil·lar en la refineria la part corresponent i 
enviar-la a les gasolineres. A més, els components de la gasolina han de mesclar-se en les 
proporcions adequades per aconseguir les propietats desitjades. Una propietat important 
és la volatilitat.
 

Una altra propietat important de les gasolines que han de tenir en compte les 
persones que preparen les mescles és l’índex d’octà, que és una mesura de la tendència 
de la gasolina a l’autoencesa abans d’arribar a la màxima compressió.

En un motor de gasolina, la mescla aire-combustible ha d’assolir el punt d’ignició al 
seu temps, en general, un instant abans que el pistó abasti el punt més alt del seu 
recorregut -punt mort- per l’interior del cilindre.
 
Additius de les gasolines
Els tècnics que preparen les mescles d’hidrocarburs per les gasolines, afegeixen el que 
anomenen “combustibles oxigenats”, són compostos  amb molècules que contenen àtoms 
d’oxigen. Normalment en les gasolines s’utilitzen dos tipus de compostos: els alcohols i 
els èters.  
 
Els biocarburants

Dipols

Isomeria

Alcohols

El context… condueix als conceptes

Primer curs. Unitat El futur del 
petroli



Algunes consideracions…
- El professorat assenyala que té dificultats per implementar  el 
projecte totalment, perquè és massa extens.

D’altra banda...
- Recursos de lliure accés a la web.
- Possibilitat d’anar creant un moodle amb uns recursos a mida.
- Suport del seminari de química en context a l’aplicació del 
projecte.
- Els materials del projecte contribueixen a fer que els estudiants 
mostrin un major interès per la química: treballs de recerca... i per 
estudiar química.



QUÍMICA EN CONTEXT
1r curs de batxillerat

On trobar els recursos?

Projecte química en context

Sessions obertes del seminari 
Girona. CRP del Gironès.

Seminari de química en context 
Girona (6 sessions/curs)

https://sites.google.com/a/xtec.cat/quimica-en-context/
https://sites.google.com/xtec.cat/quimica-en-context/p%C3%A0gina-principal


Segona part:

Alguns experiments per il·lustrar el projecte de química en context:

● Molècules per a la vida: l’aigua
● Observant l’espai
● La importància dels combustibles



Molècules per a la vida: l’aigua . Activitat UV1.5
Competències 2, 3 i 5
Electròlisi de 
l’aigua 
(Voltàmetre)

Els gasos H2 i O2

Quin gel més extrany…

L’aigua com a dissolvent de sals: 

● Preparar aigua de mar
● Aigua destil.lada i aigua de 

mar bullen a la mateixa T?

https://docs.google.com/document/d/1SLvBHNc580GN-lXtkd8RiNpKupUUUGmxnIk5jtHT_78/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a5SvjwbgIfI
https://www.youtube.com/watch?v=YeGvM07woeU&t=7s


Observant l’espai:
Espectre electromagnètic

● James Webb space telescope
● DART contra Dymorphos girant al 

voltant de Didymos

Existència UV:

● Detector de bitllets
● UV Beads

Existència IR:

● Càmera del mòbil
● Experiment de Herschel

● Tub de raigs catòdics
● EspectroVisplus
● Lego espectrofotòmetre

https://docs.google.com/document/d/1Ox5hnzWLqQdGZyF99QmKVSec9lQregX5CX3qfNu5TdA/edit?usp=sharing


EXPERIMENT TUB DE RAIGS CATÒDICS: 
Activitat UV. 3.2.
Competències 1, 2 i 6
Com es van descobrir els electrons?
J.J. Thomson



EXPERIMENT ESPECTROVIS-Plus: Competències 1,3 i 4
Pràctica “Analitzant diferents tipus de llum”
Fluorescent, llum led que canvia de color, comandament projector (IR), 
detector de bitllets…

https://docs.google.com/document/d/1zOagFcEQi3AK78C9wZquGJeF4l4JHiKEcgXsZuaN2L0/edit?usp=sharing


EXPERIMENT LEGO ESPECTROFÒMETRE: 
Competències 3, 4 i 5
Efecte fotoelèctric intern dels LED: Un LED pot emetre i 
també absorbir llum.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17SJik7ug1V4iiTJ_EM2VQsfStDftJVxSoZl550SCmq8/edit?usp=sharing


EXPERIMENT DE HERSCHEL: Competències 1, 2 i 3.
Com es pot descobrir un tipus de llum que els teus ulls 
no poden veure?

LLUM BLAVA 
(màxim: 𝜆=480 
nm)

https://docs.google.com/document/d/1Ox5hnzWLqQdGZyF99QmKVSec9lQregX5CX3qfNu5TdA/edit?usp=sharing


JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

Exoplaneta WASP-39b
Atmosfera de Mart

Detectors Hubble vs Webb

The deepest and sharpest infrared image of the distant 
universe so far. Webb’s First Deep Field is galaxy cluster 
SMACS 0723, and it is teeming with thousands of galaxies – 
including the faintest objects ever observed in the infrared.

https://webb.nasa.gov/
https://docs.google.com/document/d/1eKYOzyu1TCfJ3rZ7KodOwLhqWJhfOH03aPvTdfiQ_J0/edit?usp=sharing


La importància dels combustibles:

Volatilitat, forces 
intermoleculars

FP 1.5 
Comparació de 
volatilitat

Experiment de combustió 
del butà: reactiu limitant

FP 1.2 Què contenen les 
gasolines?

Reactiu limitant: bosses 
escalfamans. quantitat 
d’oxigen a l’aire.

https://youtu.be/LSDeZ8bGhXk
https://youtu.be/LSDeZ8bGhXk
https://www.youtube.com/watch?v=UWXpAGUGvL8
https://www.youtube.com/watch?v=UWXpAGUGvL8
https://drive.google.com/file/d/1pzAO8F-B0lrEX-WzJvvgs1Z_XXGNls1T/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ayRfdecsqa4we7B4Mewi3mB0SAd-qhNa/edit?usp=sharing&ouid=104320995264293628709&rtpof=true&sd=true


EXPERIMENT Quin percentatge d’oxigen té l’aire? 
Utilitzem bosses escalfamans. Competències 2,3 i 5
Reacció exotèrmica de l’oxidació del ferro:

4 Fe + 3 O2 (de l’aire) ⟶ 2 Fe2O3

Objectius:
- Mesurar, a través d’una reacció química, la quantitat d’oxigen de l’aire.
- Comprovar si es compleix la llei de conservació de la massa de Lavoisier.
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