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Resum: El present article explica el projecte de col·laboració entre els grups de recerca i divulgació química de la Universitat de 
Girona (UdG) i la Universitat de Nottingham (UoN). Aquest projecte neix de l’estada de recerca de l’autor principal de l’article 
a la universitat britànica durant la realització de la seva tesi doctoral. La col·laboració entre la Càtedra de Cultura Científica  
de la UdG i el grup de recerca i comunicació que porta el projecte «The periodic table of videos» de la UoN té l’objectiu d’inno-
var en l’establiment de ponts entre el grup de recerca universitari i l’aula de química a l’educació secundària.
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Abstract: In this paper we present a collaboration project carried out between research groups on communication in chemistry 
at the University of Girona (UdG) and the University of Nottingham (UoN). This project has its origin in a research stay by the 
principal author of the paper at the University of Nottingham during his PhD work. The collaboration between the Chair of 
Scientific Culture and Digital Communication of the UdG and “The periodic table of videos” team of the UoN, aims to innovate 
in building bridges between university research groups and high school chemistry classrooms.
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Introducció i antecedents

C
onsiderant els factors de l’allunyament de 
la població envers la ciència, particular-
ment la química [1] i especialment per part 
dels estudiants preuniversitaris, des de 
l’any 2004, el Departament de Química de 
la Universitat de Girona (UdG) promou una 
sèrie d’activitats que tenen com a objectiu 

apropar-se als estudiants i professors d’educació secundària 
mostrant-se molt actiu en la divulgació de la ciència en gene-
ral i de la química en particular [2]. En el si del Departament, 
amb investigadors i professors propis, així com de l’Institut de 
Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la mateixa UdG, 
va néixer la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digi-
tal (C4D) [3]. La C4D, nascuda l’estiu del 2008, té com a tasca 
principal la divulgació de la ciència per al foment de vocaci-

ons científiques entre estudiants preuniversitaris i de la cultu-
ra científica en el si de la societat, amb un especial interès en 
l’ús de les eines digitals per a aquests fins [4].

D’altra banda, paral·lelament i moguts per objectius similars, 
a la universitat britànica de Nottingham i en el si d’un grup de 
recerca en química verda, el mateix any 2008 naixia el projec-
te de divulgació química «The periodic table of videos» [5], ac-
tualment reconegut internacionalment. Liderat pel professor 
Martyn Poliakoff i el videoreporter Brady Haran, d’aquest pro-
jecte ha nascut la taula periòdica dels vídeos, que conté actu-
alment més de cinc-cents curts de caire divulgatiu i didàctic, 
amb la qual cosa ha esdevingut un excel·lent pont entre la re-
cerca universitària i l’aula de química a secundària.

Aquest article és fruit del projecte de col·laboració entre els 
grups de recerca i divulgació química de la UdG i de la Uni-
versitat de Nottingham (UoN). Aquesta col·laboració s’inicià 
amb l’estada de recerca de l’autor principal de l’article a la 
universitat britànica durant la realització de la seva tesi 
doctoral.
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«The periodic table of videos» 
El reconegut projecte «The periodic table of videos» (PTOV), 
liderat pel professor Martyn Poliakoff i el videoreporter Bra-
dy Haran, nasqué amb l’afany de presentar cada element de 
la taula periòdica en forma de vídeo curt, atractiu i rigorós, 
fent ús de la química recreativa i de les reflexions d’investi-
gadors (figura 1). Aquesta resultà la fórmula adient per fer 
que els professors i estudiants preuniversitaris, així com la 
societat en general, es connectessin a YouTube [6] per bus-
car vídeos de química. De la mateixa manera, professors 
d’institut d’arreu del món utilitzen aquests recursos a la seva 
aula, la qual cosa mostra la química d’una forma més atrac-
tiva a tall d’introducció o aclariment d’una lliçó i treballa 
també altres competències, com ara el domini de la llengua 
anglesa.

Actualment, sis anys després de l’inici del projecte, la taula 
periòdica dels vídeos, que segueix en creixement, compta 
amb més de cinc-cents curts, cent vint dels quals correspo-
nen a elements químics. Aquests primers són actualitzats 
amb noves versions i la resta dels vídeos tracten altres te-
mes de la química. A tall d’exemple, hi ha vídeos tals com 
l’obtenció i el bateig de nous elements sintètics, com el re-
cent ununsepti, o bé l’anunci anual del guardonat o guardo-
nats amb el Nobel de Química. També cal destacar un 
subapartat dedicat a les molècules i un altre, a viatges amb 
molta química. Pel que fa a aquest darrer conjunt de vídeos, 
els investigadors britànics ens han parlat de química des de 
llocs tan diversos i allunyats com l’Índia, Etiòpia, Suècia, els 
peus del Crist Redemptor de Rio de Janeiro o el camp base 
de l’Everest.

El grup també destaca per la publicació d’articles en l’àmbit 
de la comunicació social de la ciència en revistes de gran im-
pacte com Science [7] i Nature Chemistry [8].

«UAu, això és química!».  
Projecte fet a Girona
D’altra banda, en aquest mateix sentit de l’ús del vídeo com a 
eina didàctica i amb l’objectiu d’establir ponts entre el grup 
de recerca universitari i l’aula de química a secundària, en 
l’àmbit català destaca un projecte que aquest curs hem dut a 
terme des de la C4D de la UdG.

«UAu, això és química!» [9] és un projecte al servei dels pro-
fessors de química a batxillerat consistent en vídeos de curta 
durada que tracten divuit temes, corresponents a la divisió del 
temari de química a batxillerat. L’estructura dels vídeos és 
sempre la mateixa: es parteix d’una situació quotidiana, pro-
pera als alumnes, de la qual sorgeix una pregunta. Els químics, 
investigadors i professors a la UdG responen des del laboratori 
amb una explicació curta acompanyada d’un experiment es-
pectacular. D’aquesta manera, aquests vídeos esdevenen una 
bona forma d’introduir cadascun dels temes a l’aula de quími-
ca a batxillerat.

El projecte ha estat dirigit pel doctor Josep Duran i ha rebut el 
suport de la C4D, el Departament de Química i la Facultat de Ci-
ències de la UdG, en conveni amb l’Escola Universitària ERAM, 
adscrita a la UdG [10] (figura 2). D’aquesta manera, d’una for-
ma equivalent al sistema del grup de recerca i comunicació de 

Figura 1. Caràtula del web del projecte PTOV, amb els vuit professors i investigadors 
protagonistes dels curts i el videoreporter Brady Haran. Clicant sobre cada element de 
la taula, es reprodueix el vídeo corresponent.

Figura 2. Equip de la C4D i l’ERAM al laboratori fictici muntat en un plató de 
l’ERAM, on es van gravar molts dels vídeos del projecte «UAu, això és química!».
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Nottingham, aquest projecte compta amb un equip de profes-
sionals de la realització audiovisual treballant conjuntament 
amb l’equip de científics.

El conjunt de vídeos del projecte està disponible de forma 
lliure als portals Recerca en Acció [11], Xtec.cat i Edu365.cat 
(Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
des del mes de gener de 2014, i el professorat del país ja els 
utilitza a les classes de química a secundària.

De Girona a Nottingham. 
Immersió a PTOV
L’autor principal de l’article desenvolupa la seva tesi doctoral 
a l’IQCC de la UdG i és membre de la C4D de la mateixa UdG. 
Atès el seu interès en la comunicació social de la ciència en 
general i de la química en particular i en l’ús de les eines digi-
tals per a aquests fins, ha seguit el grup de la UoN des del seu 
naixement, tal com es pot comprovar per les múltiples entra-
des que hi fan referència al seu blog de comunicació científi-
ca des del mateix 2008 [12]. Guiat pels seus directors de tesi, 
l’estudiant de doctorat ha participat en diversos projectes de 
comunicació social de la ciència i de la recerca en química, si-
gui d’una forma més tradicional, com és la participació en fi-
res o el disseny de xerrades i tallers per a escoles [13], sigui 
mitjançant les noves eines digitals i 2.0 [14]. L’interès en l’ús 
de la química recreativa i l’aprofitament de fets quotidians i 
notícies rellevants i mediàtiques com a recurs per destacar  
i comunicar la ciència que ens envolta, així com apropar la re-
cerca a la societat i molt especialment a l’estudiant preuni-
versitari, també l’han portat a col·laborar amb publicacions 
interessants [15].

De YouTube a «TED-Ed». Fruit 
d’una interessant col·laboració
Segons la trajectòria abans esmentada, la immersió en un 
grup com el que està liderat pel professor Martyn Poliakoff 
era de gran interès per a l’estudiant en formació durant la 
seva tesi doctoral. La trajectòria del grup britànic i l’expertesa 
dels seus membres, investigadors i comunicadors van fer de 
l’estada de recerca una gran escola per al doctorand i, en ge-
neral, per al grup de la UdG.

El principal fruit d’aquesta estada de tres mesos és, sens dub-
te, un extens material didàctic sobre cadascun dels cent vint 
vídeos de PTOV referents als elements químics. Aquest materi-
al ja forma part del gran projecte d’ensenyament digital «TED-
Ed» [16] i el proper curs estarà disponible a la plataforma per 
tal que els professors de secundària d’arreu puguin aplicar-lo 
a les seves classes de química.

«TED-Ed» és un dels projectes fills de la internacionalment cone-
guda organització sense ànim de lucre TED, dedicada a la difusió 
del coneixement. «TED-Ed» («Ed» fa referència a educació) té 
l’objectiu d’oferir lliçons en línia a partir de vídeos curts d’interès 
didàctic. Els professors de secundària d’arreu del món (d’aquí ve 
la necessitat que aquest material sigui en llengua anglesa), ini-
ciant sessió en el lloc web de «TED-Ed», poden accedir als vídeos 
(també accessibles des de YouTube) i a tot el material que com-
pon la lliçó. Es tracta de qüestions tant de resposta múltiple com 
lliure, informació d’actualitat entorn de la recerca sobre el tema 
del vídeo, curiositats o la possibilitat d’afavorir l’inici d’una dis-
cussió. Els professors poden personalitzar la lliçó per als seus es-
tudiants, així com afegir material o qüestions, de manera que 
donin un veritable accent 2.0 a aquest projecte de comunicació i 
didàctica en un entorn digital. En aquest sentit, col·laborar a 
portar el projecte de PTOV a aquesta plataforma ha estat molt 
enriquidor per a l’estudiant de doctorat de la UdG.

A tall d’exemple, s’adjunta el material didàctic preparat a par-
tir d’un dels cent vint vídeos del projecte. Es tracta del materi-
al corresponent a la lliçó sobre l’hidrogen [17] un cop incor-
porat a la plataforma «TED-Ed» (figura 4).

Figura 3. Pep Anton Vieta al despatx del professor Poliakoff, de la UoN, l’abril de 2013, 
amb la taula periòdica de Girona com a obsequi per a la col·lecció de l’investigador.
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Resultats i conclusions
El vídeo ha esdevingut una excel·lent eina didàctica i efectiva 
per tal d’establir ponts entre el grup de recerca universitari i 
l’aula de química a secundària. Quan no és possible arribar a 
totes les audiències en persona, els recursos tradicionals de la 
comunicació i la divulgació científiques no són vàlids i els di-
gitals i 2.0 esdevenen imprescindibles. Tant els investigadors i 
professors de la UoN com els de la UdG han trobat en aques-
tes noves eines, especialment en el vídeo curt, atractiu i rigo-
rós, la forma de capturar i difondre l’entusiasme per la divul-
gació i la didàctica de la química.

Els inputs rebuts des de l’aula de secundària, tant per part dels 
professors com dels mateixos alumnes, estan essent molt po-
sitius. Aquest fet anima els investigadors universitaris a seguir 
endavant amb aquesta tasca divulgativa i de creació de ponts 
entre el laboratori de recerca de la universitat i l’aula de quí-
mica a l’institut.

Agraïments
L’autor principal de l’article agraeix al professor Martyn Po-
liakoff, a la doctora Samantha Tang, a Brady Haran i a tot 
l’equip de PTOV l’acollida al seu grup, així com la invitació a 
col·laborar en aquest interessant projecte vinculat a «TED-Ed». 
De la mateixa manera, també agraeix l’ajuda rebuda des de la 
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