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L'apunt del mes

El passat 22 d’abril es va celebrar el Dia de la Terra o, com
es coneix oficialment, el Dia Internacional de la Mare
Terra. Un dia per retre homenatge i reconèixer a la Terra
com el lloc on vivim. En altres paraules, un dia per fer
consciència sobre la crisis climàtica.

Però... ¿En quin moment ens trobem? Per conèixer la
resposta solament cal que mirem al nostre voltant: Milers
de milions de tones de CO2 alliberades a l’atmosfera cada
any que afavoreix el conegut efecte hivernacle, la
destrucció de la capa d’ozó, l’augment progressiu de la
temperatura, el desgel dels casquets polars i de les
regions muntanyoses, l’augment del nivell del mar o la
pluja àcida entre altres efectes que poden desencadenar
en greus problemes com la limitació a la disponibilitat de
menjar i aigua dolça o la desaparició de pobles o ciutats
senceres, guerres i augment de la pobresa.

Algunes veus poden afirmar que el canvi climàtic és un
procés natural i que la Terra no és la primera vegada, ni
serà l’última, que s’enfronta a una crisi climàtica similar. I
això, realment, és ben cert, doncs en el cicle de la Terra hi
trobem nombrosos moments d’augments i descensos
importants de les temperatures i, per suposat, el planeta
sempre ha estat capaç de suportar-ho. Tot i això, cal que
ens fem la següent pregunta: ¿Què va passar amb les
espècies que vivien en aquells moments? ¿Què va passar
amb els dinosaures, els mamuts o els tigres dents de
sable? La resposta és ben senzilla: L’extinció degut a la
crisi climàtica del moment.
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EL DIA DE LA TERRA

Si tornem als nostres dies, veurem que el canvi climàtic
que ens envolta té una peculiaritat que no tenen els
altres: No és natural i, a més, s’agreuja molt més
ràpidament. Però la reflexió que ens hem de fer és: ¿Qui
en patirà les conseqüències? ¿La Terra? Segurament,
serà capaç de sobreviure com sempre ha fet... Clarament,
qui patirà (i en alguns cassos ja pateix) els problemes del
canvi climàtic som nosaltres, juntament amb la resta
d’espècies que habiten el planeta. En altres paraules, ens
estem fent mal a nosaltres mateixos...

Les noticies, malauradament, no apunten a un futur gaire
esperançador, però, per sort, encara podem intentar
frenar l’avanç del canvi climàtic: Controlar el consum
elèctric, reduir els viatges en transport privat, reciclar i
reutilitzar o procurar comprar productes de proximitat
són estratègies que afavoreixen aquest fre tant i tant
necessari. La Terra és el lloc on tots i totes vivim i és, per
tant, responsabilitat de totes i de tots cuidar-la com es
mereix, doncs no fer-ho és condemnar-nos a nosaltres
mateixos i... Realment és això el que volem? 



Cicle Formatiu de Laboratori d'anàlisis i control de qualitat
Informe presentat per: Esther Espuis

Professor responsable: Guillem Berbis

INTRODUCCIÓ
La capacitat de detectar el sabor amarg està determinada pel gen TAS2R38 situat al
cromosoma 7 que codifica la síntesi de la proteïna T2R que es localitza a les papil·les
gustatives i, que es la receptora de les substàncies amargues.

La Feniltiocarbamida (PTC) és una substància química orgànica que es percebuda com
amarga o insípida segons la genètica que presenti l’individu. La seva estructura és molt
semblant a la de moltes toxines produïdes per plantes i per tant, la capacitat de
reconèixer aquesta substància és un mecanisme de supervivència.   

El gen TAS2R38 té dos al·lels, el dominant (T), que confereix la capacitat de detectar la
PTC, i un al·lel recessiu no-catador (t). Els individus catadors tenen un dels dos
genotips possibles i poden ser homozigots dominants (TT) o heterozigots (Tt) mentre
que, els individus “no catadors “ són homozigots recessius (tt). Se sap que els al·lels
dels catadors i no catadors difereixen en 3 aminoàcids degut a la presència de
diferents SNPs, que són mutacions puntuals que es donen quan un nucleòtid es
substituït per un altre, quan un parell de bases ha sigut eliminat o agregat a la
seqüència de DNA. Aquests SNPs poden identificar-se segons el seu pes molecular amb
la realització d’una electroforesis, mitjançant l’ús d’un enzim de restricció que pot
reconèixer i tallar seqüències específiques de DNA, en aquest cas s’utilitza l’enzim
HaeIII que només té la capacitat de tallar l’al·lel catador(T) que pateix polimorfisme, fet
que provoca que es generin dos fragments de 177 i 44 pb.

INFORME
DETECCIÓ DEL GEN 

TAS2R38 RESPONSABLE 
DEL SABOR AMARG

Imatge 1. Esquema dels resultats teòrics d'electroforesis 
segons la capacitat de detectar el gust amarg. 

Per tal de poder determinar si un
individu es catador o no, cal estudiar
es seu DNA i per tant, es necessita
realitzar una extracció del DNA i
posteriorment realitzar una PRC per
aconseguir una quantitat suficient de
DNA que contingui el gen que es vol
estudiar.

El nom PCR són les sigles de
Polymerase Chain Reaction i es tracta
d'una tècnica que permet amplificar 

fragments específics de DNA per tal d'aconseguir moltes còpies d'aquest i així, poder
estudiar-lo posteriorment mitjançant altres tècniques. Es basa en l'addició d'uns
primers que marquen el punt d'inici de la replicació i, posteriorment l'adicció d'un
enzim, la DNA polimerasa, que s'encarrega de replicar el fragment de DNA d'interès. El
termociclador ofereix els cicles de temperatura adients per aconseguir portar a terme
cada etapa del procés.
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 Amplificar el gen TAS2R38 amb la tècnica de la PCR

Determinar si les mostres obtingudes del grup classe pertanyen a individus
catadors o no catadors

Objectius

Per aconseguir-ho es realitzarà la extracció del DNA d’una mostra salival per
posteriorment realitzar una PCR. Una vegada feta la PCR, es realitza una purificació del
DNA obtingut per eliminar els aminoàcids, primers i DNA polimerasa restants a la
mostra. Posteriorment amb l’ús de l’enzim HaeIII es realitzarà una digestió del DNA que
permetrà la identificació dels diferents al·lels del gen mitjançant una electroforesis que
permet determinar el pes molecular dels fragments de DNA obtinguts i així, poder
determinar el genotip de l’individu.

Hipòtesis
Abans de realitzar l’anàlisi s’ha portat a terme una prova per determinar el fenotip del
gust amarg amb els papers de control provinents al kit i, no vaig detectar cap gust, fet
que indica que sóc una persona homozigota recesiva (tt) ”no catadora” i, el resultat del
genotip hauria de corroborar-ho. 

Material

Taula 1.  Material usat durant la pràctica
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Depositar una mostra d’uns 1,5 ml de saliva a un recipient de plàstic fent passar la
llengua amb moviments amunt-avall per les parets de les galtes, mandíbula i
paladar per recollir cèl·lules.

Col·locar 600-800μL de saliva al microtub de 1,5ml.
Centrifugar a 13.000-16.000 x g durant 90 segons.
Eliminar sobrenadant amb una micropipeta sense danyar el pellet de color blanc.
Afegir 600 μL de tampó de lisis i homogeneïtzar amb la micropipeta fent moviments
amunt i avall per resuspendre el pellet completament.
Incubar durant 10 minuts. Agitar suaument el tub cada 2 minuts.

Afegir 200 μL del tampó de precipitació al lisat cel·lular.
Homogeneïtzar amb un vórtex, a màxima velocitat durant 20-30 segons.
Centrifugar a 13.000-16.000x g durant 5 minuts. 
Si s’observen partícules flotant tornar a centrifugar i, incubar 5 minuts en gel.
 

Traspassar el sobrenedant a un microtub de 1,5 ml que contingui 600 μL
d’Isopropanol.
Homogeneïtzar per inversió unes 25-50 vegades.
Centrifugar a 13.000-16.000 x g durant 2 minuts. 
Eliminar sobrenedant i secar el tub amb paper absorbent de forma breu. 
Afegir 600 μL d’Etanol 70 %.
Centrifugar a 13.000-16.000 x g durant 1 minut.
Eliminar sobrenedant sense tocar el pellet.
Centrifugar a 13.000-16.000 x g durant 1 minut.
Eliminar tot l’etanol residual amb una micropipeta i, deixar secar el tub de forma
invertida a un paper absorbent durant 5-10 minuts.

Afegir 100-750 μL del tampó d’hidratació segons la mida del pellet del DNA i
resuspendre amb la pipeta.

Transferir 2,5 μL del DNA al microtub per a PCR.
*Preparar el control positiu amb 2,5 μL del DNA homozigot catador.
Afegir 22,5 μL del Mix PCR i homogeneïtzar amb la punta de la micropipeta.
Introduir el tub al termociclador i programar (Taula 2).

Afegir 150 μL del tampó d’unió al microtub. Homogeneïtzar amb la punta.
Preparar una spin columna: col·locar la spin columna a un tub de recollida.
Introduir tota la mostra al centre de la membrana de la spin columna.
Centrifugar a 10.000-12.000 rpm durant 1 min.
Eliminar el filtrat.
Afegir 700 μL del tampó de rentat.
Centrifugar a 14.000 rpm durant 1 min.
Eliminar les restes de tampó.
Centrifugar a 14.000 rpm durant 3 min.
Col·locar spin columna a un nou tub.

Procediment
EXTRACCIÓ DNA
Recollida de la mostra de DNA

Lisis cel·lular

Precipitació proteica 

Precipitació DNA

Hidratació DNA

REACCIÓ DE LA PCR

PURIFICACIÓ DEL FRAGMENT DE LA PRC



Afegir 25 μL del tampó d’elució, pre-escalfat a 70Cº, tocant amb la punta de la
micropipeta el centre de la membrana.
Incubar 2 min.
Centrifugar a 14.000 rpm durant 1 min.

Afegir al tub 2,5 μL del tampó fastgreen.
Afegir al tub 2,5 μL de HaeIII (tub de tap vermell).
Incubar durant 15 min al bany maria.

S’agafa una cambra d’electroforesi i depenent de les dimensions s’han de seguir
unes quantitats específiques segons la seva mida. La utilitzada es tracta de la
cambra 7 x 10 cm i calen 50ml de gel d’agarosa.
Es pesen 1,5 g d’agarosa sòlida, 49 mL d’aigua destil·lada i 1 mL de buffer 1X.
Es barreja en un vas de precipitat i es dissol l’agarosa escalfant i agitant.
Refredar l’agarosa al voltant de 60ºC. Es prepara la cubeta i la pinça en posició per
afegir-hi l’agarosa.
* Col·locar la pinta a l’extrem de pol negatiu.
S’afegeix l’agarosa intentant no formar bombolles (si es dóna el cas eliminar-les) i
deixar solidificar uns 20 minuts.
Un cop solidificat el medi, retirar la pinta tenint cura de no trencar el medi.

Col·locar el gel (a la safata) a la cambra d'electroforesi. Cobrir completament el gel
amb tampó d'electroforesi 1x.
Carrega 25 μl de la mostra de DNA al pouet amb 6 μl de Gelsafe per donar
fluorescència al DNA.
Col·locar la coberta de seguretat. controlant que el gel està correctament orientat.
Connectar els cables a la font d'alimentació i realitzar l'electroforesi.
Un cop completada l'electroforesi, treure el gel i la safata de la cambra
d'electroforesi i procedir a la visualització dels resultats.

DIGESTIÓ AMB L’ENZIM DE RESTIRCCIÓ HAEIII

ELECTROFORESIS
Preparació del medi d’agarosa 3% 

Córrer el gel

Taula 2.  Programació usada per la realització del cicle de PCR.
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Resultats
Degut a la manca de reactius no es van poder preparar els controls positiu i negatiu
que serveixen de referència per a la identificació clara del resultats però, es pot veure
(figura 2) com les tres primeres mostres presenten una banda de 221 pb corresponent
a l’al·lel t, i bandes de 177 pb i 44 pb, corresponents a l’al·lel T polimòrfic que ha sigut
tallat per l’enzim de restricció, fet que indica que aquests individus són heterozigots
(Tt) és a dir, són catadors que detecten el sabor amarg de forma no gaire intensa. 

Les tres últimes mostres presenten les
bandes a 221pb i 44pb (tret de la
mostra 6 que només presenta de forma
clara la banda a 221pb) deixant de
manifest que aquests individus són
homozigots recesius (tt) sense capacitat
per a detectar el gust amarg.

Conclusions
L’assaig a estat tot un èxit doncs s’han
aconseguit complir els objectius,
detectar el gen TAS2R38 responsable
del sabor amarg gràcies a la seva
amplificació mitjançant l’ús de la tècnica
PCR i, també s’ha pogut identificar el
genotip de cada mostra genètica gràcies
a la electroforèsis.  

Figura 2.  Resultats obtinguts. Les bandes
representen els fragments d'ADN. Cada carril (1 a 6)
correspon a un/a alumne/a

La hipòtesis planteja a l’inici d’aquest informe a ha estat corroborada amb els resultats
experimentals doncs el meu fenotip de no percebre el gust amarg es correspon amb el
genotip d’homogizota recesiva(tt) identificat a la electroforesis. 
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El passat 28/04/22, a les 8:30h del matí tot estava preparat per començar: sala d’actes,
taules, cadires, pissarres, retoladors, post-it’s, papers, ... L’alumnat estava a l’expectativa:
Qui eren els altres companys/es? Quin seria el repte? El podrien resoldre?... El professorat
estava tens: Com anirien les dinàmiques de grup? I la logística? ... Quantes incògnites!
Quantes novetats!

Participàvem amb dos equips i cada un d’ells estava format per alumnes que no es
coneixien entre ells i que venien de diferents cicles de grau superior: Química i salut
ambiental, química industrial i el grup del matí de Laboratori d’anàlisi control de Qualitat.
Cada alumne va agafar un rol diferent dins de l’equip: coordinador/a, arquitecte/a,
explorador/a, comunicació, responsable d’imatge i coordinador del taulell Miro.

I a les 9:25h... Coneixen el repte! 

Un dels equips havia de millorar la recollida selectiva de la roba i donar-ne un ús. El repte
el va proposar l’Agència de residus de Catalunya. 
L’altre equip, després de parlar amb l’empresa DAMM, havia d’aconseguir donar ús al
bagàs (el residu obtingut després de l’obtenció del most durant la fabricació de la
cervesa) obtenint-ne el màxim de benefici econòmic i social.
Amb l’ajuda del taulell Miro i una molt bona actitud de l’alumnat dins l’equip, les idees
s’anaven definint! 

INFORMACIONS
24h d' Innovació Barcelona
Un repte i . . .  una gran experiència!
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Era fantàstic veure com treballaven, pensaven, dialogaven, consensuaven, buscaven
informació, proposaven alternatives,... Màgic!
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No estàvem sols, hi havien 68 equips que des del territori català i més enllà,
retransmetien en directe i de manera pública la seva feina, fent-nos sentir acompanyats.

Després d’un bon dinar, alguna migdiada, i aconseguir desconnectar uns moments... Ja hi
tornaven a ser!

A les 17h es van trobar amb les empreses per proposar-los-hi un prototip. Escoltades les
suggerències fetes, ara tocava treballar en el prototip i donar-li forma. 

De tant en tant l’alumnat es connectava via Zoom amb experts que els aconsellaven sobre
la millor manera de crear el producte final: un vídeo de tres minuts amb la seva idea i que
les empreses volguessin comprar!

Ara el cansament ja començava a fer-se patent (només entre el professorat) i va arribar el
moment de menjar unes pizzes, jugar, ballar i fer tonteries vàries!



Cap a les 5h del matí els vídeos estaven fets i penjants! Abans però, molts nervis, molts
assajos, molta més feina!

Vam dormir amb unes màrfegues a terra, ben calentons i molt cansats (ara si que ja tots
estàvem cansats!). 

A les 8h, una música ens va ajudar a obrir els ulls, aixecar-nos i... vam començar el nou
dia. Després d'espolsar-nos les lleganyes vam poder compartir tots junts l'emoció de
veure quins eren els equips que passaven a la final. Finalment, no vàrem ser el grup
escollit i sense cap tristesa, ja que consideràvem que havíem fet una molt bona feina, vam
anar a fer un esmorzar calent i recuperar forces: Un nou dia ens esperava.

En resum: una molt bona organització (tant la que venia des de les 24h d’Innovació com la
de l’Institut), una molt bona actitud de l’alumnat i del professorat i… una molt bona
experiència!

Us hi esperem el curs que ve!

Qui s’hagi quedat amb ganes de saber-ne una mica més, podeu veure la retransmissió de
l’esdeveniment i moltes conferències d’experts a https://www.24hbcn.com/ . 
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Anem a conèixer una mica més qui va ser l’alumnat i professorat participant... Comencem
pels Profes!

Primer de tot parlarem amb l’Eduard Barrull (Edu), el responsable d’Innova FP al centre i
l’organitzador i dinamitzador de l’activitat. 

1. Què és el què t'ha agradat més de les 24h d'innovació? 
És difícil escollir, ja que m'han agradat moltes coses. El que em va agradar va ser veure
l'alumnat treballant molt bé en equip i utilitzant les seves capacitats per a obtenir un
resultat. També em va agradar molt compartir la vivència intensa amb l'alumnat i els
shakers, va ser molt guai.

2. Què canviaries? 
Dedicaria una mica més de temps en preparar l'esdeveniment, per a què, sobretot al
principi, pugui acompanyar una mica més l'alumnat.

3. T'ha aportat alguna cosa participar-hi? 
Bua, moltes coses. Com a professor aprofundir en el funcionament del treball cooperatiu
i entendre la importància de les activitats ben planificades o de les activitats que són
properes als interessos de l'alumnat. Com a persona, a ser més pacient i valorar més les
petites coses.

4. Repetiries el curs vinent? 
Sí, sens dubte!

L'altra professora entrevistada va ser la Luci Campanya, que ens va respondre el següent:
 
1. Què és el què t'ha agradat més de les 24h d'innovació? 
És la pregunta més difícil que em podries fer... Però contestant de manera ràpida el
primer que em passa pel cap... et podria dir que... l’exemplar planificació per part dels
organitzadors (això era un macro tetris !!!)... o bé la impecable gestió del nostre
coordinador del programa Innova, l'Eduard, que ho tenia tot molt ben lligat i va fer que
tot sortís ben rodó !!! I que dir dels/les nostres protagonistes.. els/les participants!!! Van
estar increïbles durant tota la jornada: la complicitat que es va generar entre ells/es, com
es van autogestionar, la seva motivació......podria estar tot el dia parlant.. però l'article
seria massa extens.... Tot plegat em vaig sentir orgullosa d'haver pogut formar part de
l'experiència ( eh!!! que no m'he oblidat de les shaker's team ni del pastís de la Berta!!).

2. Què canviaries?
... Nothing?

3. T'ha aportat alguna cosa participar-hi? 
Si!! de fet, la participació ha estat una font d'inspiració!! Volem donar continuïtat a les
respostes dels reptes que els alumnes van plantejar de manera tant brillant. I com???
estem pensant d'incorporar -ho en els projectes dels diferents cicles que van participar
(procés cooperatiu).

4. Repetiries el curs vinent?
Of course!!!!

I ara… Anem a veure que ens diu l’alumnat!

 
24h d' Innovació Barcelona
Coneguem les i  els  protagonistes!
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Eren molts alumnes i en vam triar un parell de química i salut ambiental, la Lara González
i la Sara Reguya i un parell de química industrial, en David Rodríguez i l’Alex Rovira.
Comencem per Química i salut ambiental: 

1. Què és el què us ha agradat més de les 24h d'innovació? 
Conèixer gent nova, motivada per fer un treball i pel gust de fer-lo, sense esperar-ne res a
canvi. Ens ha agradat veure que a partir de les pautes dels organitzadors ens
organitzàvem, assolíem els nostres rols i avançavem.

2. Què canviaríeu? 
En el cas de l’agència de residus de Catalunya, no ens van deixar massa clar el repte, no
ens van donar molta informació. Vam treballar més en el tema de conscienciació de la
població per reciclar i ens vam allunyar del què fem al cicle, i això no ens va deixar treure
tot el què podíem aportar. 

Amb l’empresa Damm, en canvi, la comunicació va ser molt bona i tot va anar molt bé. 
També en algun moment va haver-hi un xoc de rols, però va ser solucionable!

3. Us ha aportat alguna cosa participar-hi?
 Si! Treballar amb gent diferent a la del cicle, maduresa i… un bon amic!

4. Repetiríeu el curs vinent? 
Si! Segur que si!! Ara, és important anar-hi voluntàriament! Ah! i estaria bé que, sobretot
de cara als de primer, es fes alguna xerrada explicativa de l’experiència per motivar-los a
participar!

Quan vam parlar amb els representants d’indústria ens van contestar el següent:

1. Què és el què us ha agradat més de les 24h d'innovació? 
Va ser molt guai! Molt treball en equip, companyerisme, posada en comú d’idees,...
Conèixer gent d’altres cicles també ens va agradar molt!

2. Què canviaríeu? 
El taulell Miro. Estava descompensat, molt pautat al començament i poc al final. Ens
hauria agradat més que estigués uniformement pautat, amb més indicacions cap al final. 
En el cas de l’Agència de residus de Catalunya, que no estava molt motivada, el repte que
ens van proposar no s’ajustava tant bé a la dinàmica del taulell Miro com el de l’empresa
Damm. 

3. Us ha aportat alguna cosa participar-hi? No. Bé, sí, que ha estat divertit. I ens hem
adonat de què has de tenir iniciativa fins i tot davant de problemes amb els què no estàs
familiaritzat. 

4. Repetiríeu el curs vinent? Si!

Ja ho veieu! Si alguna resposta tenen en comú els i les nostres entrevistats i entrevistades
és que la participació a les 24 d'Innovació de Barcelona els hi ha agradat tant, que el curs
vinent si tornaran a inscriure!

Volem anomenar i agrair la implicació i bon tracte de tot l'alumnat participant: 

Grecia Dayana Andia, Pol Molina, Lara González, Sara Ximena, Alex Rovira, David
Rodríguez, Raul Linares, Axel Pérez, Oriol Torrent, Yexin Wu, Katherine Hernández i Sara
Reguya.
 
I també a les professores Cristina Calvo i Sílvia Romero la seva participació com a shakers.

GRÀCIES A TOTS I TOTES ELS QUE HO VÀREU FER POSSIBLE!



El dilluns 25 d’abril els alumnes de LACQ2 juntament amb els alumnes de FPF2 i dins de
l’assignatura d’Empresa, vam fer una visita a uns laboratoris d’anàlisis de mercabarna,
concretament a l’empresa Laboratoris Merieux, empresa que es dedica tant als serveis
analítics com a la consultoria. 

A la visita vam anar amb el professor d’EiE Carles Revenga i la professora d’anàlisi
instrumental Luci Campaña. Aquests laboratoris estan especialitzats en el sector de
l’alimentació i són una gran empresa global amb laboratoris per tot el món, amb una gran
experiència i implantació en aquest sector.

La visita anava centrada en entendre millor la divisió en processos que té lloc a les
empreses, tal com fem nosaltres al pla d’empresa de l’assignatura. En aquest cas, al
tractar-se d’uns laboratoris, apareix una gran complexitat per a organitzar les operacions
necessàries per a programar i coordinar la feina dels treballadors i treballadores. 

La primera part de la visita a l’empresa vam tenir una sessió teòrica on el director
d’operacions, Joan Pere Bosch, que també és ex-professor del Institut Narcís Monturiol,
ens va explicar com organitza els factors productius, recursos humans i recursos
materials, per a crear valor per al client final i ser competitius en un mercat amb forta
competència.

Després de les explicacions teòriques ens vam dividir en dos grups i vam anar a veure les
instal·lacions de l’empresa als dos centres de treball que té molt a prop de Mercabarna.
Allí vam poder veure els laboratoris de microbiologia, química i instrumental.

Ens va impressionar la gran magnitud de les instal·lacions que formen part de l'empresa,
la gran quantitat de processos que tenen lloc tant d'administració com de pràctica
analítica, i el fet que vam coincidir amb diversos exalumnes del Narcís Monturiol que
treballen a Laboratoris Merieux. A un nivell més teòric, ens va impactar una de les
explicacions que va oferir-nos una de les treballadores del laboratori, que consistia en el
fet que la sortida d'un producte a la venda depèn d'un conjunt de factors que no arribem a
apreciar a simple vista, és a dir, el fet que vegem un aliment concret en el supermercat
comporta darrere una sèrie de processos d'anàlisis més enllà de la seva producció. 

Cicles Formatius LACQ2 i FPF2
Article escrit per: Cristopher W Hauschildt

Professor: Carles Revenga

VISITA ALS 
LABORATORIS 

MERIEUX

SORTIDA
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Ens va agradar l'atenció que se'ns va brindar per part de l'equip de l'empresa, la
sofisticació de la maquinaria que vam veure durant la visita i la proximitat que sentim amb
el personal, especialment al costat de Joan Pere.

El personal va ser especialment amable amb nosaltres, acompanyant-nos al llarg del
recorregut de les entranyes que componen el centre productiu d'aquesta multinacional,
observant en plena acció les diverses funcions que exerceix cada operari, des de la
recepció de les mostres fins a la seva posterior anàlisi i obtenció de resultats.Amb els
companys i companyes hem comentat que molts productes que consumim diàriament
passen per la llarga cadena d'anàlisi que adopten empreses com la visitada.

En conclusió, ha sigut una bona experiència per a entendre millor com funciona realment
una empresa i veure el món del treball des de dins, tant des del punt de vista de la nostra
disciplina com des dels aspectes i funcions que vertebren l'estructura empresarial.
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SORTIDA

SORTIDA A
L'EDAR 

Cicle Formatiu Grau Superior de Química Industrial
 Primer Curs

Professors: Xavier Rodríguez i Marta Cano

La ultrafi ltració més l 'osmosi inversa
Filtració més electrodiàl isi  reversible
Tractaments f ísics i  químics més f i ltració i  desinfecció

El grup del  CFGS de Química Industrial  de primer curs ha fet una
sortida tècnica amb els professors Xavier Rodríguez i  la  professora
Marta Cano a l 'Estació Depuradora d'Aigües Residuals del  Prat de
Llobregat.  
La depuradora del  Prat Llobregat és una de les plantes de
sanejament d'aigües residuals més grans i  modernes d'Europa.  Pot
tractar 420 mil ions de l itres al  dia,  l 'equivalent a l 'ús d'aigua de
dos mil ions d'habitants i  les activitats econòmiques associades
(habitants equivalents) .La seva localització està en el  Polígon
Industrial  Pratense,  Carrer.  100,  sense número.  

L 'alumnat ha fet una visita en la qual  han conegut tot el  procés que
experimenta l 'aigua des que arriba a la planta,  com a aigua residual
i  surt clarif icada,  per a poder reuti l itzar-se o bé abocar-se al  mar.  

La depuradora del  Prat de Llobregat és una de les quatre EDAR
metropolitanes que tenen processos que permeten la reuti l ització
de l 'aigua,  és a dir ,  inclouen una ERA.

ERA del  Prat de Llobregat
Aquesta era té un cabal  de disseny de 3,25 m3/s i  real itza els
següents t ipus de tractament:

.  
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Barrera contra la intrusió sal ina
Ús ambiental  al  r iu
Reg agrícola
Reg zones verdes
Neteja de carrers
Neteja de clavegueram
Manteniment de zones humides
Usos industrials

Amb aquest tractament l 'aigua que en resulta es reuti l itza per:

GRUP CLASSE DAVANT D'UN SEDIMENTADOR I  AMB ELS EDUCADORS

AMBIENTALS D'AMB
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Aquesta planta inclou una de les estacions de regeneració d'aigua
més importants del món.

FUNCIONAMENT:
.  

Aigües residuals domèstiques i  assimilables:  les aigües usades
a l lars,  oficines,  comerços,  escoles i  qualsevol altre espai  on
no s 'hi  aboquen contaminants especials .
Aigües industrials pretractades:  les aigües usades a
instal · lacions industrials ,  després de rebre un tractament per
part de la mateixa indústria per tal  d 'extreure'n els
contaminants específ ics.

La depuradora del  Prat de Llobregat tracta:
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Aquesta depuradora saneja un 36 % del  total  d 'aigua tractada a
l 'AMB.

A més,  aquesta depuradora inclou una de les estacions de
regeneració d'aigua més importants del  món: l 'aigua regenerada en
aquesta planta augmenta els recursos hídrics de la regió en 50
milions de l itres a l 'any.

A més,  la depuradora del  Prat de Llobregat inclou una estació de
regeneració d'aigua .  Això vol  dir  que una part de l 'aigua depurada
es neteja encara més per tal  d 'usar-la novament.  Alguns dels usos
de l 'aigua regenerada són: reg i  neteja de carrers,  manteniment del
cabal  del  r iu Llobregat i  usos industrials ,  entre d'altres. .  

CARACTERÍSTIQUES DE L'EDAR EL PRAT:
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA DEPURADORA PODEU
CONSULTAR EL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.amb.cat/web/ecologia/aigua/instalacions-i-
equipaments/detal l/-/equipament/edar-del-prat-de-

l lobregat/276285/11818
 

SI VOLEU VEURE FOTOS DE LA SORTIDA PODEU ACCEDIR AQUÍ:
https://drive.google.com/drive/folders/1FXtJgmnF5-N4I-

jh4hQhuRiuKE0Rq0T4?usp=sharing
 



"Avui és un bon dia per ser un pirata!" pensa el capità Albert. Ell i la seva tripulació
composta per un total de cinc membres (en Bernat, la Carla, en Dani i la Elisabet) acaben
de trobar un bagul que conté 100 monedes d'or. Malauradament, això significa que toca
repartir el botí entre ells seguint el codi pirata. 

Com a capità, l'Albert proposa com distribuir les monedes entre la tripulació. Després,
cada pirata inclòs el propi Albert, vota "Sí" o "No". Si la majoria de pirates vota "Sí" o hi
ha un empat, llavors la proposta queda acceptada i les monedes es reparteixen segons el
pla. En canvi, si la majoria vota "No", llavors el capità serà llençat als taurons i el rol de
capità passaria al següent. En aquest cas, en Bernat. 

En aquest punt, en Bernat podrà realitzar una nova distribució que, de nou, serà
sotmesa a votació. Si el pla és refutat, ell també serà llençat als taurons sent la Carla la
següent capitana que, de nou, proposarà una forma de distribuir les monedes. Aquest
procés s'anirà repetint passant pel Dani i per l'Elisabet fins que alguna proposta sigui
acceptada o solament quedi un pirata de la tripulació. 

Evidentment, cada un dels pirates vol sobreviure i quedar-se la major quantitat de
monedes possible, però, degut a la seva naturalesa, cap d'ells confia en els demés.
D'aquesta manera, no hi ha cap possibilitat que es formin aliances prematures. A més, si
qualsevol pirata veu que voti el que voti s'endurà la mateixa quantitat de monedes en
votacions posteriors, llavors votarà "No" per llençar el capità per la borda solament per
diversió.

Finalment, cal tenir en compte que tots els pirates són brillants en raonament lògic i
saben que la resta dels companys també ho són.

Així...
Quina és la distribució que l'Albert hauria de proposar per poder sobreviure i, a
més, quedar-se la major quantitat possible de monedes?

Nota: Aquest problema donarà 20 punts a la lliga.

Resum

- El capità fa una proposta de distribució de les 100 monedes entre la tripulació. Tots els
pirates (inclòs el capità) voten. Si la majoria vota "Si" o hi ha un empat la proposta
s'accepta, però si la majoria vota "No" el capità serà llençat per la borda i s'escollirà un
nou capità que repetirà el procés fins que s'accepti una proposta o solament en quedi
un. L'ordre de successió és: Albert, Bernat, Carla, Dani i Elisabet. 

- L'objectiu primari de cada pirata és sobreviure. L'objectiu secundari és aconseguir el
màxim de monedes. A més, tots saben que comparteixen aquest mateix objectiu.

- Cap pirata es pot abstenir ni votar quelcom diferent a "Si" o "No".

- No hi ha cap possibilitat que sorgeixin aliances entre ells ni que succeeixin "accidents"
prematurs a les votacions.

- Tots els pirates són excel·lents pensadors i saben que la resta també ho són.

PASSATEMPS

L'ENIGMA DEL
MES



Resposta de l'enigma del mes anterior

Anem a començar pel principi: La primera pista ens diu que el producte dels tres
nombres ha de ser 36. Seguint la norma que el segon ha de ser igual o superior al primer
i el mateix pel tercer respecte al segon, obtenim 8 possibles opcions:

     3*3*4=36                         2*3*6=36                         1*6*6=36                         2*2*9=36                  

     1*4*9=36                        1*3*12=36                       1*2*18=36                       1*1*36=36

Per a la segona pista, tot i que no tenim coneixement del passadís elegit per la Sara,
podem provar de calcular la suma de les vuits combinacions. Els resultats són el
següents:

    3+3+4=10                         2+3+6=11                         1+6+6=13                         2+2+9=13 

    1+4+9=14                         1+3+12=16                       1+2+18=21                      1+1+36=38

Si ens fixem, solament hi ha un número que es repeteix: 13. Això significa que si la
resposta fos qualsevol de les altres, la Sara no hagués necessitat pas la tercera pista. Al
fer-lo, això ens indica que el nombre de passadís que ha escollit és l'únic que apareix
repetit. Per saber quina de les dues opcions és correcte cal mirar la tercera pista: "El
número més elevat solament es troba un sol cop". D'aquesta manera, la combinació
correcte és 229 i el passadís és 13.

Tots i totes aquelles que heu pogut escapar sumeu 10 punts a la lliga.

FELICITATS!!!

La classificació actual

Grau mitjà:

CarOrt i CarSam (OL1): 10 punts

Grau superior:

SarJor i IkeSil (LAT1): 30 punts

LarGon (QiSA1): 20 punts

GuiCre (QiSA1): 20 punts

OmaEla (QI2): 10 punts

GisRam (LAM1) 10 punts

Professorat:

JosCar: 30 punts

EduBar: 20 punts

MarAng: 10 punts

NOTA: Per protegir la identitat dels participants, solament es mostren les tres primeres
lletres dels noms.

 



Bases 

Per participar a “L’enigma del mes” caldrà seguir les següents normes:

- La participació és exclusiva per a membres de l’institut Narcís Monturiol.

- Hi haurà tres categories: Grau Mitjà, Grau Superior, i Professorat i PAS. A la categoria
de Grau Mitjà es permet la participació de grups de fins a quatre persones; a la de Grau
Superior, fins a dues i en la categoria Professorat i PAS la participació haurà de ser
individual. 

- No es podrà participar en diversos grups. En cas de detectar que una persona participi
en diversos grups, els grups més antics seran automàticament desqualificats.

- Per participar caldrà enviar un correu electrònic a twitter@narcismonturiol.cat indicant
a l’assumpte “L’enigma del mes”. A més, en el cos del correu hi hauran de constar les
següents dades:
               - Nom i cognom dels participants
               - Grau que cursen (en el cas de professorat i PAS, indicar-ho aquí també)
               - Resposta a l’enigma
Qualsevol correu que no segueixi aquest patró serà desqualificat.

- S’admetran respostes fins al dia de publicació del següent número (primer dia de mes).

- Solament es contarà com a vàlida la primera resposta donada.

- Cada resposta correcta sumarà una quantitat variable de punts que anirà en funció de
la dificultat de l’enigma. Amb aquestes puntuacions es realitzarà una lliga. La persona (o
equip) de cada categoria amb més puntuació a final de curs s’endurà el premi.

- El premi consistirà en un val de 25€ a gastar a qualsevol botiga Abacus.
 
- Els guanyadors seran anunciats al número de juny.
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L'objectiu del Quimioku és omplir la quadricula de 9x9 amb
elements de la taula periòdica de manera que cada fila, cada
columna i cada secció de 3x3 contingui cada un dels elements, els
quals són: H, Na, S, Ca, C, K, Cl, O, N                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSATEMPS

EL QUIMIOKU
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PASSATEMPS

SOLUCIÓ MES
ANTERIOR

LETTER SOUP

 

AUTOCLAVE

GREENHOUSE

MAGNETICMIXER

MICROPIPETTE

PETRIDISH

PHMETRE

RACK

RAINFOREST

SPATULA

TURBIDMETER
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La revista Monty és una revista oberta i gratuita de divulgació de la
feina que realitzen els alumnes de Formació Professional de
l'institut Narcís Monturiol.

Qualsevol consulta ens trobareu a l'adreça de correu electrònic:
twitter@narcismonturiol.cat

Editors: Marta Cano, Guillem Berbis, Sílvia Romero.

Imatges obtingudes:

    - Portada: Imatge realitzada per Robert Leuschke
                     Praise (https://fonts.google.com/specimen/Praise)

    - Imatge "L'apunt del mes": Imatge extreta de Freepik
                                                  (http://www.freepik.com)
      
    - Imatge lateral ADN: Imatge realitzada per starline / 
                                        Freepik (http://www.freepik.com)

     - Imatge lateral llibres: Imatge realitzada per kstudio / 
                                             Freepik (http://www.freepik.com)

Agraïments:

A tota la comunitat del centre Narcís Monturiol pels articles, els
ànims i les suggerències donades.


