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RESUM 

Construcció d’una taula periòdica real a partir d’una col·lecció d’elements formada per ob-
jectes de la vida quotidiana i productes que es poden trobar en un laboratori de química. 
 

PARAULES CLAU 
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OBJECTIUS 
 

El concepte element químic i la taula periòdica han estat sempre un punt difícil a 
les classes de química de l’educació secundària. Ara fa sis anys, els signants d’aquest 
article vam pensar de fer una taula periòdica real amb dos objectius completament 
diferents: el primer, que fos una col·lecció d’objectes amb totes les regles que ha de 
tenir com a tal, i el segon, que fos una eina didàctica per a professors de química. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’EXPERIÈNCIA 
 

Introducció 
 

«Els elements en capsa» és una col·lecció que pretén mostrar els elements quí-
mics tal com són a la realitat, formant part de les substàncies químiques, les mescles i 
objectes reals diversos. 

La manipulació i construcció d’aquesta taula ha ajudat a assolir el concepte abs-
tracte element, sobretot per part dels alumnes que tenen més dificultats, i ha propor-
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cionat uns coneixements de cultura química bàsica, que són els que hauria de tenir 
qualsevol ciutadà un cop acabada la seva formació a l’etapa obligatòria. 
 
 
La col·lecció 
 

Per elaborar aquesta col·lecció, vam haver de consensuar les definicions dels con-
ceptes bàsics que ens permetrien triar quins objectes hi posaríem: 

– Substància: matèria que sempre conserva les mateixes propietats i que no pot 
ser separada en altres de diferents per mitjans físics. Està formada per entitats mate-
rials: àtoms, molècules o ions. Es pot dividir en dos tipus: a) substàncies simples (o 
elementals), formades per àtoms, molècules o estructures gegants d’àtoms iguals, i b) 
substàncies compostes, formades per molècules, estructures gegants d’àtoms o ions 
diferents. 

– Element químic: concepte abstracte representat per un símbol i un número, el 
qual indica el lloc que ocupa a la taula periòdica. Diem que en el dioxigen (O2), l’ozó 
(O3), l’aigua (H2O) i l’àcid sulfúric (H2SO4) es troba l’element químic oxigen (O). 

 
El primer grup de capses que preparem conté mostres de la substància simple, 

d’alguns compostos característics i d’alguna espècie natural que contingui l’element 
químic en qüestió. L’espècie natural pot ser mineral, vegetal o animal. Hi ha, tanma-
teix, algunes excepcions. A la capsa de l’element ferro hi ha l’espècie natural, la subs-
tància simple, els compostos i alguns objectes que il·lustren alguna de les seves apli-
cacions (fig. 1). En aquesta primera part de la col·lecció hi ha seixanta-tres elements.  
 

 
FIGURA 1. Capsa de l’element ferro. 

 
La segona part de la col·lecció està constituïda per les capses que no contenen la 

substància simple en estat pur, sinó en forma d’aliatges, objectes concrets amb una 
petita mostra de la substància, com a recobriments metàl·lics o bé com a mescla de 
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gasos. Pot ser que hi hagi algun compost o alguna espècie natural o, contràriament, 
que no hi hagi res d’això. D’aquest tipus de capses n’hi ha sis. 

La tercera part de la col·lecció la formen les capses que no contenen la substància 
simple. Només hi ha algun compost, alguna espècie natural o bé les dues coses. Un 
exemple és la capsa del fluor, dins de la qual, evidentment, no hi ha fluor (substància 
simple), ja que és un gas extremament reactiu (fig. 2). D’aquest tipus de capses també 
n’hi ha sis. 

 

 
FIGURA 2. Capsa de l’element fluor. 

 
Els trenta-set elements que falten no formen part de la col·lecció, ja que no hi ha 

cap objecte dels mateixos. Malgrat tot, s’esmenten i consten a través d’una fitxa amb 
les seves propietats característiques. La fig. 3 mostra la fitxa de l’element tecneci, la 
qual recull les seves propietats més importants. 
 

 
FIGURA 3. Capsa de l’element tecneci. 

 
 
Construint la taula periòdica 
 

Un cop elaborada la col·lecció dels elements, vam decidir-nos a construir la nos-
tra pròpia taula periòdica. Volíem que fos mòbil i fàcil de transportar, de manera que 
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pogués adoptar les dues formes característiques, amb els elements de doble transició 
separats o integrats, en funció del que es volgués explicar. 

Així, doncs, la taula està construïda sobre suports de fusta que estan tallats per 
diferents grups. Les capses dels elements tenen dues etiquetes. La primera etiqueta té 
el símbol, el nom i la llista del contingut, tot especificant si hi ha substàncies simples, 
substàncies compostes, naturals i algunes aplicacions. La segona etiqueta es troba en 
un dels laterals i aporta informació sobre les propietats atòmiques i sobre la substàn-
cia simple més representativa. Les etiquetes dels elements són de colors diferents, 
segons les diferents famílies (fig. 4). 

La col·lecció consta de tres-cents vint objectes distribuïts en ampolles petites, en 
capses o bé en objectes directes sense protecció. 
 

 
FIGURA 4. Les dues etiquetes de la capsa del sodi. 

 
 
RESULTATS  
 

Sempre hem cregut que és molt més interessant que els alumnes coneguin per a 
què serveixen les substàncies que ens envolten que no pas aprendre els noms de tots 
els elements. Així, doncs, la taula que hem construït ha de servir, en un primer nivell, 
per donar a conèixer com són les substàncies del nostre entorn. També ha de perme-
tre distingir clarament els conceptes element, substància simple i substància composta, 
alhora que conèixer algunes de les seves aplicacions més importants. 

Per aconseguir aquests dos objectius, vam dur a terme dues experiències: elabo-
rar una taula periòdica visual amb alumnes de 1r d’ESO i 2n de batxillerat i, després, 
elaborar una gimcana a través de la taula periòdica real. 
 
 
Treball cooperatiu: elaboració d’una taula periòdica visual 
 

Es va fer una tria dels elements més representatius, es va acotar quin tipus 
d’informació havien de buscar els alumnes i, finalment, tots van elaborar una etique-
ta on es poguessin veure de forma molt visual les diferències entre substància simple 
i substàncies compostes (fig. 5). 
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FIGURA 5. Taula periòdica visual de 1r d’ESO. 

 
Amb la manipulació de les capses dels elements, es va despertar la seva curiositat: 

els alumnes van començar a veure que l’estudi de la taula periòdica no necessària-
ment ha de ser una cosa avorrida i carregosa (fig. 6). 
 

 
FIGURA 6. Alumnes buscant informació a les capses. 

 
 
Viatge a través de la taula periòdica 
 

Aquesta activitat s’ha realitzat en cursos de formació de professor de secundària i 
amb alumnes de 2n de batxillerat. Es tracta d’elaborar una gimcana química a través 
dels elements de la taula periòdica real. Els participants es distribueixen en grups 
petits i tenen un qüestionari de fins a cinquanta preguntes que han de contestar. Per 
fer-ho, es veuran obligats a moure’s per tota la taula periòdica obrint, consultant tota 
la informació de les capses i realitzant petits experiments amb algunes de les subs-
tàncies que hi ha a l’interior. 
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CONCLUSIONS 
 

En primer lloc, l’elaboració de la taula periòdica real ha estat una experiència de 
cerca d’informació, de consens de criteris i de moltes hores de dedicació, però també 
ha estat la construcció d’una eina que permet gaudir d’una nova forma d’aprenentatge 
de la química. Hem constatat que el treball fet amb la nostra taula ajuda els alumnes 
a entendre conceptes abstractes com la idea d’element. 

En els primers cursos de secundària, ha despertat una gran curiositat per la quí-
mica gràcies al fet que els alumnes podien manipular substàncies de forma segura i 
conèixer quines són les seves principals aplicacions. A través de la taula periòdica, els 
alumnes poden assolir els coneixements de cultura química que hauria de tenir qual-
sevol ciutadà un cop acabada la seva formació a l’etapa obligatòria. 
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