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XXIII Encuentros de didáctica de las ciencias experimentales
Almería, del 9 al 12 de septiembre 
Encuentros impulsados por la Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias
Experimentales (APICE) con la finalidad de fomentar el desarrollo de la investigación en esta área de conocimiento.
La jornada pretende ser un escaparate de las investigaciones en Didáctica de las Ciencias Experimentales al
nivel estatal, convirtiéndose, así, en el punto de encuentro de la comunidad investigadora

V Jornada de Física i Química a l’Institut d’Estudis Catalans 
Barcelona, 15 d’octubre de 2008
“Ciències per al món contemporani”.
Organitzat per la Societat Catalana de Física, la Societat Catalana de Química i l’Associació de Professors de
Física i Química de Catalunya.
La jornada tractarà diversos aspectes al voltant de la nova matèria del batxillerat “Ciències per al món con-
temporani”

IV Jornadas de la enseñanza de la Física i la Química
Alcobendas, Madrid, 21 y 22 de noviembre 2008
Organizada por Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias, Cosmocaixa Madrid, FECYT, Colegio Oficial de Físicos de España, Real Sociedad Española de Física

NOTÍCIES

Chemical
Curiosities VCH
1996
H. W. Roesky i 
K. Möckel

L’autor del llibre ocupa un
lloc destacat en el camp del
disseny d’experiments sen-
zills i espectaculars per a la
difusió i l’aprenentatge de la
química. El llibre que pre-
sentem és un dels llibres on
els descriu detalladament i
ha estat molt ben acollit per
la comunitat científica.

Tant la ciència com l’art són activitats creatives.
Difereixen en la manera com s’apliquen i en els camps
que abasten, però s’igualen en simbolisme i en bellesa
per qui saps apreciar-los.
El llibre que presentem és una traducció en anglès de
l’original alemany, conté 124 experiments de química,
precedits cada un d’ells per una introducció on es rela-
ciona l’art de la demostració amb els grans artistes pin-
tors, escultors i pensadors.
Per cada demostració s’explica el procediment, el fona-
ment químic i el que cal fer amb els residus.
El llibre dels professors H. W. Roesky i K. Möckel, acom-
pleix plenament els objectius de creativitat en el camp
de les demostracions químiques i de la bellesa creativa
de l’art.

RESSENYES LLIBRES

“Química al 
alcance de TODOS”
Pearson Alhambra,
2006
Gabriel Pinto, 
Carlos M. Castro y
Joaquín Martínez

Els autors són professors de
la Universitad Politécnica de
Madrid i de la Universidad
Nacional Autònoma de
Mèxic que tenen  diverses

publicacions dins l’àmbit de la recerca, la docència i la
divulgació científica.
Es tracta d’un llibre en castellà, que té com a objectiu
bàsic acostar la química al lector amb alguns exemples i
aplicacions de la vida quotidiana.  Està estructurat en
breus capítols que cobreixen diverses temàtiques, com ara
els estats d’agregació, l’electroquímica, la química orgàni-
ca, la bioquímica o la química dels materials, entre d’al-
tres. Cada capítol conté una breu informació o idees bàsi-
ques i a continuació planteja preguntes, algunes de l’àmbit
més acadèmic, altres de l’àmbit més quotidià i aplicat, a
les quals els autors van donant respostes entenedores.
És un llibre de lectura fàcil que evita les expressions
matemàtiques, tal i com indica en el seu subtítol (Química
sin ecuaciones) que pot ser d’utilitat al públic en general i
als alumnes de química, i que acompleix  la finalitat de
divulgar i fer la química més fàcil als lectors.
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