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Fem química! 
 

M. Lluïsa Abad 
Projectes TIC per a l’Educació 
http://quimica.bloc.cat/ 
__________________________________________________________ 
 

Fem química! és un bloc que forma part d’una activitat emmarcada en la 
celebració de l'any de la ciència que està destinada a l’alumnat de 
secundària i a la qual s’hi pot accedir des de l’àrea de ciències de la 
naturalesa del portal educatiu edu365.cat: 

Alumnes - ESO | Àrees - Ciències de la naturalesa | Fem química! 
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/index.htm 
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L’activitat respon a una idea i muntatge de la Unitat de Projectes TIC per a 
l’Educació del Departament d’Educació i consisteix en una col·lecció 
d’experiments de química amb guions preparats per un equip de professors  
i professores de secundària format per Josep Coromines, M. Teresa Lozano, 
Marta Segura, Josep M. Valls i M. Teresa Ventura.  

Els experiments, que es publiquen periòdicament, es visualitzen a través 
d’un vídeo i estan plantejats per ser reproduïts al laboratori de l’escola. En 
la majoria dels casos, es poden fer a casa ja que tant l’utillatge com els 
reactius que es fan servir són propis de l’àmbit domèstic.  

 

Cada experiment es publica en una pàgina web que, a més del vídeo, dóna 
una descripció dels trets fonamentals de l’experiment i planteja unes 
qüestions que conviden l’alumnat a observar i interpretar aspectes concrets 
dels canvis físics i químics produïts.  
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Els estudiants que volen participar en l’activitat publiquen els seus 
comentaris en un bloc associat al projecte. Ho poden fer com una activitat 
d’aula o a nivell individual, els estudiants aficionats als experiments de 
química poden fer comentaris independentment del treball a l’escola. Quan 
es publica la solució, es recull el nom dels nois i noies que han interpretat 
els fenòmens correctament.  

 

El bloc està ubicat a blocat i la seva adreça és: 
http://www.quimica.bloc.cat 

 

 

El bloc té una estructura molt senzilla. A cada experiment de la col·lecció li 
correspon una categoria i un article, tots tres amb el mateix títol. Els i les 
alumnes que participen a l’activitat donen la seva interpretació a cada 
experiment fent comentaris als articles.  
Al bloc també hi ha una categoria General amb un article perquè el 
professorat pugui fer comentaris sobre els experiments, o sobre les 
intervencions dels estudiants. 
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Des de la Unitat de Projectes TIC per a l'Educació s'administra el bloc i es 
mantenen tots els comentaris seriosos, siguin correctes o no des del punt 
de vista científic. Les intervencions queden publicades i poden ser llegides i 
comentades per tots els usuaris.  
Durant aquest curs, l’equip de Fem química! no ha participat en el bloc per 
avaluar els comentaris dels estudiants; únicament ho ha fet per respondre 
a alguna petició relacionada amb els materials o els procediments emprats.  

 

Els blocs, gràcies al seu potencial com a eina de comunicació i a la facilitat i 
immediatesa en la publicació de comentaris, poden utilitzar-se, com en 
aquest cas, en la creació d’activitats educatives de caràcter obert.  

 

En el cas del nostre bloc, l’experiència d’aquest curs ens permet observar: 

 La fidelitat d’alguns estudiants a l’activitat  
 La freqüència de comentaris a intervencions d’altres usuaris en el 

que podria ser un inici de diàleg 
 Una major participació en el cas dels experiments més senzills i/o 

més relacionats amb els continguts del currículum  
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Passejant pels comentaris, i ara des del punt de vista didàctic, també es pot 
apreciar: 

 Les idees prèvies dels estudiants sobre els conceptes i procediments 
químics i físics presentats als experiments 

 El vocabulari i expressions emprats pels nois i noies que no han 
tractat els continguts presentats a l’aula 

 Els estudiants que han fet l’experiment amb suport del professor/a  

 

Els experiments se seguiran publicant el curs pròxim i a la vista dels 
resultats és l’hora de pensar en mecanismes de dinamització del bloc. 
Difondre l’activitat entre el professorat de química perquè la incorporin en 
les seves programacions, prioritzar la publicació d’experiments senzills i de 
continguts curriculars, i intervenir en el bloc per valorar els comentaris dels 
estudiants són tres possibilitats. 

 

Barcelona, 1 de juny 2007 
 


