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RESUM 

En un context social que dóna molta importància a les sensacions i a les emocions, sorgeix 
la necessitat de fonamentar-les científicament. Mitjançant una seqüència d’activitats basades 
en l’anàlisi sensorial i en la indagació sobre els sentits, l’alumnat valora la diversitat d’estímuls 
que es poden detectar a través dels sentits, construeix un model de funcionament de la per-
cepció i experimenta la capacitat de resposta corporal. Identificar i perfeccionar les pròpies 
habilitats en anàlisi sensorial és educatiu des del punt de vista de les competències bàsiques i 
ajuda a reconèixer vocacions relacionades amb l’àmbit alimentari, farmacèutic o artístic.  
 

PARAULES CLAU  
Sensors corporals, estímul, percepció, llindars, indagació. 

 
 
OBJECTIUS 
 

Des de tots els àmbits educatius es tendeix a presentar la importància cultural del 
coneixement científic, tot relacionant matèries com la química amb les altres discipli-
nes. En aquesta línia, ens proposem: 

– Mostrar activitats d’indagació científica basades en aspectes químics de 
l’estimulació, la sensació i la percepció dels nostres sentits. 

– Ampliar el llenguatge referent als sentits i a l’avaluació sensorial. 
– Proporcionar al professorat eines que permetin acostar l’alumnat a la química 

de la percepció de les diverses sensacions. 
– Proporcionar als nostres estudiants contextos propers per a l’estudi de la quí-

mica, tot allunyant-la de la seva estereotipada imatge negativa. 
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El coneixement del propi cos i la importància de la química en totes les relacions 

socials fonamenten tres objectius relacionats amb l’anàlisi sensorial: 
– Introduir l’alumnat en la detecció de les sensacions produïdes per estímuls 

químics del gust, l’olfacte i la visió. 
– Estudiar les sensacions produïdes per estímuls químics i valorar les sensacions 

com a procediments analítics de l’entorn. 
– Apropar l’alumnat a la complexitat del treball científic i a la comunicació dels 

seus resultats. 
 

Finalment, la cura dels sentits i la seva importància en el món de les relacions 
humanes ens permet afegir els objectius següents: 

– Difondre hàbits saludables. 
– Fomentar l’actitud crítica, l’opinió argumentada i l’actuació responsable. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’EXPERIÈNCIA 
 

Introducció 
 

En els cursos d’iniciació a les ciències, sovint justifiquem la necessitat d’inventar 
instruments de mesura homologats i calibrats d’acord amb un sistema internacional 
d’unitats. Emfasitzem les limitacions evidents del cos humà i el fet que cada persona 
és diferent, la qual cosa invalida la possibilitat de comparar i de realitzar operacions 
exactes basades en paràmetres corporals. 

Actualment es dóna molta importància a les sensacions i a les emocions i sorgeix 
la necessitat de fonamentar-les científicament. És així que utilitzem els sentits com a 
instruments per valorar aquestes sensacions i cerquem el fonament químic de cadas-
cuna d’elles. 

Les activitats per a l’alumnat s’han seleccionat per indagar en la capacitat de res-
posta corporal i per valorar la diversitat d’estímuls que es poden detectar a través 
dels sentits, especialment el gust i l’olfacte, tant en l’àmbit qualitatiu com en el quan-
titatiu. Fem èmfasi en l’anàlisi sensorial, que arriba a la categoria de ciència des del 
moment en el qual es pot objectivar amb el suport de la matemàtica estadística. Això 
comporta una nova manera de valorar els sentits com a «instruments de mesura». 

Identificar i perfeccionar les pròpies habilitats en anàlisi sensorial és educatiu des 
del punt de vista de les competències bàsiques, sobretot la personal i la social i ciuta-
dana, però també és un instrument per reconèixer vocacions i possibilitats de dedi-
cació professional en sectors com l’alimentari, el farmacèutic o l’artístic. 
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Desenvolupament 
 

L’experiència que proposem, iniciada amb alumnes d’ESO, consisteix en un con-
junt d’activitats adreçades a reforçar l’observació del propis sentits. 

L’anàlisi sensorial ha estat fonamental en la indústria alimentària i farmacèutica, i 
és per això que considerem molt important que l’alumnat sigui capaç d’avaluar un 
producte analitzant les seves qualitats organolèptiques. Tanmateix, aquesta proposta 
resulta molt útil per acompanyar l’alumnat a observar i comprendre parts del seu cos 
i algunes funcions vitals relacionades amb la percepció de sensacions. 

Activitats com la identificació dels sabors bàsics, la persistència de l’olor, la iden-
tificació d’aliments i productes quotidians per l’olor i l’anàlisi de components aro-
màtics del gust ens permeten introduir i reforçar el concepte receptor, la seva localit-
zació i la seva importància per a l’espècie (Fisher i Scott, 2000). 

L’estudi de les set olors fonamentals, de la seva relació directa amb les substàncies 
químiques i l’anàlisi de les olors bàsiques, centrades en unes poques substàncies, són 
un bon context per analitzar la importància de les propietats fisicoquímiques de les 
substàncies generadores d’estímuls i per indagar de quines maneres interaccionen 
amb els corresponents receptors. 

Després de les primeres activitats, corresponents a determinacions olfactives i sa-
boroses en l’àmbit qualitatiu, proposem un segon nivell d’activitats per tal de detec-
tar els valors dels llindars a través de dilucions seriades i tests triangulars (Sancho et 
al., 1999). La discussió dels resultats ens conduirà a tractar la variabilitat dins la prò-
pia espècie humana i a valorar la necessitat de tenir instruments de mesura fiables i 
calibrats correctament. 

En el batxillerat, completem l’experiència amb l’estudi de les substàncies que te-
nen com a target els diversos receptors. Relacionada amb l’estructura molecular, la 
síntesi d’èsters permet tractar la preponderància dels grups funcionals en el moment 
de valorar la contribució de cada grup en l’olor del compost resultant. La identifica-
ció i l’estudi de diverses essències il·lustren la importància de la isomeria en la quí-
mica dels compostos de carboni. Afavorim, així, la reflexió sobre les conseqüències 
químiques dels canvis de conformació per introduir la modelització de l’estimulació 
dels receptors. 
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RESULTATS 
 

Si bé algunes d’aquestes activitats havien format part d’un crèdit variable, la pro-
posta s’ha adaptat als criteris competencials del currículum actual de secundària. Enri-
queixen amb aquest context la matèria de Ciències de la naturalesa i la Química del 
batxillerat. El professorat i l’alumnat han manifestat un bon grau de satisfacció i 
d’acceptació pràctica de les activitats. 
 
 
CONCLUSIONS 
 

Les activitats s’han seleccionat amb la finalitat d’emprar els sentits com a eines 
per identificar i mesurar estímuls diversos, de manera que l’alumnat tingui un millor 
coneixement del propi cos, especialment dels mecanismes de la percepció. També es 
fomenta l’apreciació dels nivells de benestar o de malestar produïts per determinats 
estímuls, la necessitat de treballar hàbits saludables i de respectar els límits sanitaris 
permesos, alhora que s’afavoreix la capacitat d’argumentació i l’actitud crítica davant 
d’opinions no fonamentades. 
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