
Treball a l’aula (professorat)
En aquest document trobareu resoltes les diferents qüestions i exercicis que es
proposen a l’alumnat.

Al final del document trobareu un Annex amb totes les tasques de NanoEduca Virtual
sense respondre.

El Nanomón
Nanociència a la natura i a la vida quotidiana

Estudieu amb deteniment els dos escenaris i descobriu quines tecnologies hem
desenvolupat imitant la naturalesa.

Natura Tecnologia

Ulls de les arnes

Les pantalles
antireflectores empren la
tecnologia dels ulls de les
arnes.

Fulla de la flor de lotus

Les parets que es netegen
soles empren la tecnologia
de la flor de lotus.

https://www.hippopx.com/en/eye-eye-close-up-bug-eye-ant-eye-macro-wildlife-photo-stacking-177985


Ala de la papallona blava
Morpho

Els bitllets a prova de frau
empren la tecnologia de
les ales de papallona blava
Morpho.

Viatge per les potències de 10

Els límits de la mirada

El més petit que pot veure una persona que mesura 1,7x100 metres d’alçada és just una
mica més petit que un òvul (1,2x10-4 metres). Si imaginem ara que la persona encongeix
fins a la mida d’una formiga, i mantenim aquesta proporció entre la mida de la persona i
la mida de l'objecte més petit que pot veure, què serà el més petit que veurà?

Resposta:
Si una persona s'encongeix fins a la mida d’una formiga (4x10-3 metres) podria arribar a
veure un bacteriòfag (2x10-7 metres; 200 nanòmetres).

Hem de fer el següent càlcul:

El que hem fet és  multiplicar la mida de la formiga per 10-4 (la relació entre la persona i
l’òvul, (-4)-0=-4), o el que seria el mateix, sumar (-4) al superíndex (-3) de la mida de la
formiga. Llavors, emprant l’interactiu, hem buscat l’element de mida més semblant.

I si la persona fos tan petita com l’àcar de la pols (3x10-4 metres)?

https://en.wikipedia.org/wiki/Morpho_sulkowskyi


Resposta:
Si fos tan petita com l’àcar de la pols (3x10-4 metres) podria arribar a veure el VIH (9x10 -8

metres; 90 nanòmetres. El VIH ja es troba dins de l’escala nanomètrica (1-100 nanòmetres).

Fem ara el viatge contrari. Imagineu que una persona s’expandeix fins a la mida de la
Terra (1,27x107 metres; 12.700 kilòmetres). Què és el més petit que podria veure?

Resposta:
Si fos tan gran com la Terra (1,27x107 metres) el més petit que podria veure seria
aproximadament de la mida de Central Park (4x103 metres; 4 quilòmetres).

La mida és relativa

Una balena blava (30 metres) és 30 vegades més gran que una rafflesia (1 metre), la flor
més gran del món. Però, què és 30 vegades més petit que una rafflesia?

Resposta:
Dividim entre 30 i obtenim 0,033 metres, o el que seria equivalent 3,33x10-2. Tornem a buscar
a l’interactiu l’element de mida més similar i trobem un ou de guatlla (3x10-2 metres; 3
centímetres).

Si una girafa (6 metres) és aproximadament mil vegades més gran que una llavor de
gira-sol (7x10-3 metres; 7 mil·límetres). Què és mil vegades més petit que una llavor de
gira-sol?

Resposta:
Un glòbul vermell (7x10 -6 metres; 7 micròmetres).

La mida de les ones

Quins elements de l’interactiu tenen mides similars a les longituds d’ona de les diferents
radiacions? Atenció! Pels Raigs gamma no trobareu cap element. Amb una longitud
d’ona de 10-12 tenen una mida similar a la del nucli atòmic.

Resposta:

Ràdio (103): Fàbrica de Boeing Microones (10-2): gra de
cafè

Infraroig (10-5): ample de la
fibra de la seda

Visible (0,5x10-6): Mimivirus Ultraviolat (10-8): virus de
l’hepatitis B

Raigs X (10-10): àtom de cesi



Calculadora superfície/volum

Resolució dels càlculs de la segona part de l’interactiu on es demana omplir la taula amb
els cubs de Rubik formats cada cop per cubs més petits.

Segona columna:

Àrea superficial d’un cub A = 6(aresta)2 = 6(2 mm)2= 24 mm2

 Cubs aresta = aresta cub gran / aresta cub petit (tots dos en cm) = 6 cm / 0,2 = 30
Cubs totals = (cubs aresta)3= 303 = 27.000
Àrea superficial total = cubs totals x àrea supf. d’un cub = 27.000 x 24 mm2 = 648.000
mm2 = 6.480 cm2

Si fem servir la següent taula per convertir unitats, veurem que per passar de mm2 a cm2

només ens cal moure el punt de mil dues posicions cap a l’esquerra, ja que es tracta
d’una àrea. Seria l’equivalent a dividir per 102.

Tercera columna:

Àrea superficial d’un cub A = 6(aresta)2 = 6(2 μm)2= 24  μm2



 Cubs aresta = aresta cub gran / aresta cub petit (tots dos en cm) = 6 cm / 0,0002 = 30.000
Cubs totals = (cubs aresta)3= 30.0003 = 2,7x1013

Àrea superficial total = cubs totals x àrea supf. d’un cub = 2,7x1013 x 24 μm2 = 6,48x1014

μm2 = 648 m2

En aquest cas, en l'última operació cal dividir per 1012 per passar de μm2 a m2.

Quarta columna:

Àrea superficial d’un cub A = 6(aresta)2 = 6(2 nm)2= 24  nm2

 Cubs aresta = aresta cub gran / aresta cub petit (tots dos en cm) = 6 cm / 0,0000002 cm =
30.000.000 =3x107

Cubs totals = (cubs aresta)3= (3x107)3 = 2,7x1022

Àrea superficial total = cubs totals x àrea supf. d’un cub = 2,7x1022 x 24 nm2 = 6,48x1023

nm2 = 648.000 m2

En aquest cas, en l'última operació cal dividir per 1018 per passar de nm2 a m2.



Or especial
Propietats macro/nano

Ordeneu els materials segons les seves propietats:

+CONDUCTOR  ELECTRICITAT                                -
CONDUCTOR

SEMICONDUCT
OR AÏLLANT

Plata Or Ferro Grafit Silici Diamant

+CONDUCTOR TÈRMIC                                                                                                                -
CONDUCTOR

Diamant Plata Or Grafit Silici Ferro

+TEMPERATURA DE FUSIÓ                                                                                                      -
TEMPERATURA

Diamant Grafit Ferro Silici Or Plata

Responeu les següents preguntes sobre les formes nano dels diferents materials:

Amb quins dos materials podem fer nanopartícules de
diferents colors?

Or i plata

Quins factors determinen que les nanopartícules d’un material
tinguin un color o un altre?

La mida i la forma

Amb quins materials es poden fer nanotubs? Grafit i silici

Quines nanopartícules presenten magnetisme? Or, Plata, Ferro



Síntesi
Tipus de reaccions

Resolució de les equacions proposades:

Zn(s) + 2HCl(aq)→ ZnCl2(aq) + H2(g) Es tracta d’una reacció de desplaçament,
redox, exotèrmica i irreversible.

Na2CrO4(aq + 2 AgNO3(aq→ Ag2CrO4(s) + 2
NaNO3(aq)

Es tracta d’una reacció de doble
desplaçament, precipitació i irreversible.

CaCO3(s)→ CaO(s) + CO2(g) Es tracta d’una reacció de descomposició,
precipitació, endotèrmica i irreversible.

2 HCl(aq)+ Ca(OH)2(aq) → NaCl2(aq) + 2 H2O(l) Es tracta d’una reacció de doble
desplaçament, àcid-base i irreversible.

C4H10(g) + 13 O2(g)→ 8 CO2(g) + 10 H2O(v) Es tracta d’una reacció de desplaçament,
combustió, exotèrmica i irreversible.



Projecte: Salut i nanomedicina

El nanomón

Feu un llistat amb les paraules i conceptes nous que esteu aprenent. Ah! I assegureu-vos
que compreneu bé el seu significat perquè després els haureu d’incloure en la vostra
obra de teatre. A mesura que aneu completant els diferents apartats de Nanoeduca
podeu anar fent créixer el llistat

Or especial

Anoteu quines són les aplicacions que tenen les nanopartícules d’or en medicina.
Descriviu també com són aquestes nanopartícules i com funcionen.

Síntesi

Busqueu processos dins del cos que donin lloc a malalties (ex: com es formen les
pedres al ronyó, o els clots de greix que donen lloc als infarts). Identifiqueu si en aquests
processos es dona alguna reacció química i plantegeu de quin tipus serà. A continuació
descriviu en quin procés actuarà la vostra nanopartícula (ex: evitarà l’acumulació de
greixos).

Microscopia

Trieu una imatge que el metge farà servir per explicar com funciona el tractament al
pacient. La podeu triar d’entre les imatges de nanopartícules que heu observat al
simulador. Penseu de quina manera farà servir la imatge per explicar el tractament.

Indicacions finals

Recopileu totes les anotacions i idees que heu anat apuntant per preparar el vostre
projecte final. Us recordem com han de ser:

Imagineu com serà en el futur una visita al centre de salut. Escriviu el guió d’una obra de
teatre descrivint com seria una consulta d’un pacient. Segons el recorregut que heu fet
dins de Nanoeduca Virtual, al vostre guió, hi podeu incloure els següents continguts:

- El tractament mèdic estarà basat en nanociència emprant nanopartícules d’or.
- Dins de l’obra, el metge o metgessa ha d’explicar al pacient quin tractament li

aplicarà, explicant com funciona a nivell nanocientífic.



- L’obra pot incloure explicacions que permetin al pacient comprendre quines són
les mides amb les quals treballa la nanomedicina, aclarint per què la mida és
important

- També es pot explicar per què s’empra l’or en aplicacions biomèdiques.

Projecte: Energia i tecnologia

El nanomón

Comença un llistat amb les possibles aplicacions del vostre prototip tenint en compte les
propietats de les nanopartícules (per ex. accelerar una reacció o interaccionar amb la
llum amb una finalitat determinada). I esteu atents/tes! De seguida estudiarem les
nanopartícules d’or. Podeu anar fent créixer el llistat!

Or especial

Anoteu quines aplicacions tenen les nanopartícules d’or més enllà de la medicina.
Escriviu també les propietats de les nanopartícules d’or que penseu que puguin arribar a
tenir alguna aplicació, que potser encara no existeix.

Síntesi
A les aplicacions que heu vist de les nanopartícules d’or es dona alguna reacció química?
De quin tipus són? Penseu si al vostre prototip les nanopartícules estaran recobertes
amb alguna substància concreta i plantegeu-vos si es donarà alguna reacció química.
Justifiqueu de quin tipus serà. No oblideu explicar com actuaran les nanopartícules en el
vostre prototip: on estaran situades?, amb què interaccionara

Microscopia

Trieu una imatge que us servirà per explicar el vostre prototip. La podeu triar d’entre les
imatges de nanopartícules que heu observat al simulador. Penseu de quina manera fareu
servir la imatge per explicar el funcionament del vostre prototip.

Indicacions finals

Recopileu totes les anotacions i idees que heu anat apuntant per preparar el vostre
projecte final. Us recordem com han de ser:



Dissenyeu un prototip de dispositiu tecnològic basat en nanociència. Recordeu, la
tecnologia proposada ha d’aportar una millora objectiva a les nostres vides i ajudar-nos a
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Dibuixeu el vostre prototip,
expliqueu com funciona i quins beneficis aportarà. Dins del disseny i les explicacions del
vostre dispositiu, podeu tenir en compte:

- El nou dispositiu estarà basat en les propietats de les nanopartícules d’or.
- Expliqueu el paper de les nanopartícules dins del dispositiu. Indiqueu on es

troben al dibuix del prototip.
- Indiqueu quina propietat de les nanopartícules d’or esteu aprofitant per al vostre

nou dispositiu, explicant quines aplicacions tindrà.
- Dins de l’explicació del dispositiu no oblideu parlar de la mida de les

nanopartícules (i per què és important).

Projecte: Art i nanociència

El nanomón

L'art molts cops s'ha inspirat en un canvi en la manera que tenim de mirar el món;  el
cubisme, per exemple, va trencar la perspectiva tradicional. Us proposem que canvieu la
vostra perspectiva i us plantegeu com es deu veure el món des del punt de vista d’una
nanopartícula? I a sobre d’una fulla de la Flor de Lotus? Com és el color blau si tens la
mida del color blau? Para molta atenció i fes un llistat amb les formes, estructures i
propietats que tenen a veure amb els nanomaterials. Seran la teva inspiració per
dissenyar la teva peça de NanoArt!

Or especial

Fixeu-vos en els colors que podeu aconseguir modulant la mida de les nanopartícules
d’or. Com fan tots els artistes, a l’hora de descriure la vostra obra haureu d’informar dels
materials que heu emprat per fer-la. En aquest cas, podreu descriure els colors de la
vostra obra amb la mida de les nanopartícules.

Si necessiteu fer servir altres colors que no provinguin de les nanopartícules d’or, poseu
també de quins materials estan fets.

Síntesi
Com representaríeu de forma artística la transformació que es dona a les reaccions
químiques? En concret, a les que donen lloc a les nanopartícules d’or. Inspireu-vos en



algun dels moments de l’interactiu de síntesi de nanopartícues d’or i feu-ne una
interpretació artística. Hi podeu representar, empraant aquarel·les, els canvis de colors i
formes que es donen durant la formació o el creixement de les nanopartícules.

Microscopia

La ciència i la tecnologia ens permeten mirar directament el món de maneres mai
imaginades (microscopis, telescopis, etc.). Aquestes imatges poden inspirar els artistes
que generen obres inspirades en algunes de les estructures més petites que ens ofereix
la natura i la ciència. Estudieu les diferents imatges que heu observat i trieu la que més
us agradi. Podeu treballar i modificar aquesta imatge, o fer-la servir d’inspiració per crear
la vostra obra de NanoArt. No oblideu explicar quina imatge heu triat i quines són les
característiques del nanomaterial o nanoestructura en concret.

Indicacions finals

Recopileu totes les anotacions i idees que heu anat apuntant per preparar el vostre
projecte final. Us recordem com han de ser:

Poseu-vos les ulleres d’artista i deixeu anar la vostra imaginació. Inspireu-vos en imatges
de la nanoescala que heu vist al simulador TEM/SEM o en articles científics, per crear un
peça de NanoArt. Colors, materials, estructures... el límit el poseu vosaltres! Podeu tenir
en compte els següents aspectes:

- Expliqueu què es veu a la imatge, fent una petita descripció.
- Indiqueu quina mida té el que s’observa, emprant referències que hàgiu vist dins

del recorregut de Nanoeduca Virtual.
- Si feu servir colors, expliqueu quins materials ens donen aquests colors. Si

provenen de nanopartícules, indiqueu quina mida (o forma) tenen.
- Penseu un nom per la vostra obra de NanoArt i expliqueu per què l’heu escollit.



Annex: Treball a l’aula

El Nanomón
Nanociència a la natura i a la vida quotidiana

Estudieu amb deteniment els dos escenaris i descobriu quines tecnologies hem
desenvolupat imitant la naturalesa.

Natura Tecnologia

Ulls de les arnes

Fulla de la flor de lotus

Ala de la papallona blava
Morpho

https://www.hippopx.com/en/eye-eye-close-up-bug-eye-ant-eye-macro-wildlife-photo-stacking-177985
https://en.wikipedia.org/wiki/Morpho_sulkowskyi


Viatge per les potències de 10

Els límits de la mirada

El més petit que pot veure una persona que mesura 1,7x100 metres d’alçada és just una
mica més petit que un òvul (1,2x10-4 metres). Si imaginem ara que la persona encongeix
fins a la mida d’una formiga, i mantenim aquesta proporció entre la mida de la persona i
la mida de l'objecte més petit que pot veure, què serà el més petit que veurà?

I si la persona fos tan petita com l’àcar de la pols (3x10-4 metres)?

Fem ara el viatge contrari. Imagineu que una persona s’expandeix fins a la mida de la
Terra (1,27x107 metres; 12.700 kilòmetres). Què és el més petit que podria veure?

La mida és relativa

Una balena blava (30 metres) és 30 vegades més gran que una rafflesia (1 metre), la flor
més gran del món. Però, què és 30 vegades més petit que una rafflesia?



Si una girafa (6 metres) és aproximadament mil vegades més gran que una llavor de
gira-sol (7x10-3 metres; 7 mil·límetres). Què és mil vegades més petit que una llavor de
gira-sol?

Ara et toca a tu! Quines relacions pots calcular? Comparteix-ho amb la resta de la classe.

La mida de les ones

Quins elements de l’interactiu tenen mides similars a les longituds d’ona de les diferents
radiacions? Atenció! Pels Raigs gamma no trobareu cap element. Amb una longitud
d’ona de 10-12 tenen una mida similar a la del nucli atòmic.

Resposta:

Ràdio (103): Microones (10-2): Infraroig (10-5):

Visible (0,5x10-6): Ultraviolat (10-8): Raigs X (10-10):



Or especial
Propietats macro/nano

Ordeneu els materials segons les seves propietats. Tingueu en compte que el carboni el
trobem en dues formes diferents dins de l’interactiu.

+CONDUCTOR  ELECTRICITAT                                -
CONDUCTOR

SEMICONDUCT
OR AÏLLANT

+CONDUCTOR TÈRMIC                                                                                                                -
CONDUCTOR

+TEMPERATURA DE FUSIÓ                                                                                                      -
TEMPERATURA

Responeu les següents preguntes sobre les formes nano dels diferents materials:

Amb quins dos materials podem fer nanopartícules de
diferents colors?

Quins factors determinen que les nanopartícules d’un material
tinguin un color o un altre?

Amb quins materials es poden fer nanotubs?

Quines nanopartícules presenten magnetisme?



Síntesi
Tipus de reaccions

Endevina de quin tipus són les següents reaccions:

Zn(s) + 2HCl(aq)→ ZnCl2(aq) + H2(g)

Na2CrO4(aq + 2 AgNO3(aq→ Ag2CrO4(s) + 2 NaNO3(aq)

CaCO3(s)→ CaO(s) + CO2(g)

2 HCl(aq)+ Ca(OH)2(aq) → NaCl2(aq) + 2 H2O(l)

C4H10(g) + 13 O2(g)→ 8 CO2(g) + 10 H2O(v)


