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GRÀCIES, ENRIQUE!

Passió per la Química i per la feina ben feta.

No podem deixar escapar l’oportunitat de fer ús d’aquestes pàgines per parlar d’això, de les coses
ben fetes, i d’una persona que encarna aquestes virtuts. Si vols que les coses surtin ben fetes parla
amb n’Enrique, demanali a n’Enrique, a veure què troba n’Enrique!

Sí, n’Enrique Gómez Benito del Valle ha col·laborat els darrers 25 anys amb el Col·legi de Químics
i ha ocupat els següents càrrecs: Vicedegà (1996- 2001); Degà (2001-2011); Vocal 4t (2011-2019)
i Vicedegà 2n (2019-2021) de forma totalment desinteressada i amb la il·lusió de millorar les
condicions laborals dels professionals químics i d’acostar la química a la ciutadania.

També ha treballat de forma incansable al llarg de tots aquests anys en la promoció de la química
i l’ha acostada als estudiants de primària i de secundària fent servir tots tipus de iniciatives.
N’Enrique és, a més a més una persona que sempre està disposada a donar-te una ma en el que
necessitis.

Ha estat un plaer treballar amb tu aquests darrers anys i sobre tot aprendre del teu bon fer,
GRÀCIES!
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Fet! Aquí la teniu, vos presentem aquest número seixanta de la Revista QUIMIBAL.
És una alegria presentar-la i introduir-la, hi trobareu com sempre notícies de la UIB, les
Quiminotícies i informació sobre formació i convenis de col·laboració. En vull fer menció
especial al reportatge sobre la comparativa LOMCE i LOMLOE i en particular la versió
de la nova llei de la Química (i la Física) al Batxillerat.

En el nou marc normatiu LOMLOE el tractament de la Química al Batxillerat a les nostres Illes
ha rebut una retallada horària i passa de quatre a tres hores setmanals. Des del Col·legi de
Químics de les Illes Balears estem ben segurs de què un major treball competencial, unes
situacions d’aprenentatge contextualitzades i un disseny curricular on l’alumnat hagi de posar
els seus coneixements de forma integrada per resoldre reptes és la forma adequada de
l'ensenyament de la Química al segle XXI. Això promulga la nova llei educativa, i hi estem
totalment d’acord. El que no trobem adequat és fer-ho amb menys hores de docència directa
amb l’alumnat de Primer de Batxillerat. Aquesta reducció horària únicament pot causar
mancances en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

És de tots ben sabut que un percentatge elevat d’alumnat dels estudis postobligatoris de
Batxillerat se incorpora al sistema de universitats de l’Estat Espanyol. La preparació d’aquest
alumnat per accedir a les universitats de l’Estat i a la Universitat de les Illes Balears passa per
una docència de la Química impregnada del treball competencial i on els docents de l’especialitat
de Física i Química poden desenvolupar tots els sabers i treballar totes les competències clau.
Per tal de poder fer aquesta docència en condicions equitatives és necessari reivindicar aquesta
hora setmanal de docència.

Des del COQIB hem fet al·legacions a l’esborrany del Real Decret 243/2022 de 5 d’abril pel
qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims dels estudis de Batxillerat, esperem
que arribin a bon port.

Esperem que aquest número vos resulti atractiu tant als ulls com a l’intel·lecte, i que us provoqui
curolla científica.

Maria Antònia Caimari Chamorro
Degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears
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Col·laboració
La Química al Batxillerat. Comparació
entre la LOMCE i la LOMLOE

Gràcies, Enrique2
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La Química al Batxillerat. Comparació entre la LOMCE i la LOMLOE
Enrique Gómez, Miquel Palou i Agustí Vergés

El proper curs escolar 2022/23 ja seran d’aplicació els nous currículums derivats de la promulgació de la LOMLOE (Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de desembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maig, de Educación, BOE núm. 340,
de 30 de desembre de 2020), també coneguda com a llei Celaá i que substitueix a la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9
de desembre, para la mejora de la calidad educativa, BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013), també coneguda com
a llei Wert. Recentment també s’ha publicat al BOE la nova regulació del batxillerat (RD 243/2022, de 5 d’abril, por el que
se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, BOE núm 82, de 6 d'abril de 2022).

Tot seguit, es presenten les diferències més destacades entre la LOMCE i la LOMLOE, pel que fa al currículum de Química,
respecte a les característiques generals d'aquesta matèria al batxillerat (Quadre 1), al primer curs (Quadre 2) i al segon
curs (Quadre 3). Tant al Quadre 2 com al 3, dins els sabers bàsics, només s’indiquen els títols dels principals apartats. Al
RD 243/2022 esmentat es pot trobar una descripció més detallada.

Profe, per què l'oxigen fa que les coses es
cremin i l'aigua, que té oxigen, apaga el foc?

(Laura, 15 anys)

QUADRE 1. CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DEL CURRÍCULUM DE QUÍMICA DEL BATXILLERAT

LOMCE LOMLOE

Caràcter formal de l’assignatura vs Enfocament STEM

Adquisició de capacitats específiques de la matèria Tractament global de totes les matèries de caire científic

Currículum

Concretat per a cada bloc de continguts amb  intencionalitat
d'orientació a l'alumne per a la seva integració a la societat.

Obert i flexible amb intencionalitat d'orientació personal
i professional

Objectius

D’etapa i específics de cada matèria D’etapa i associats a l’adquisició de competències clau

Competències específiques

No apareixen Lligades als sabers de cada matèria i curs

Coneixements

Blocs de continguts Coneixements, destreses i actituds

Metodologia

Aprenentatge contextualitzat; relació entre els principis
i la història del coneixement científic Aprenentatge contextualitzat, integrador i significatiu

Criteris d’avaluació

Relacionats amb els blocs de continguts Relacionats amb les competències específiques

Estàndars d’aprenentatge

Especificacions dels criteris d'avaluació que permeten definir
els resultats d'aprenentatge, i que concreten allò que
l'alumne ha de saber, comprendre i saber fer a cada assignatura

No apareixen

Situacions d’aprenentatge

No apareixen
Situacions i activitats que impliquen el desplegament
d’actuacions associades a competències i permeten la
seva adquisició

Elaboració i defensa de treballs de recerca

Apareix com un contingut al bloc 1 de primer de batxillerat Elaboració d’un treball de recerca al llarg dels dos cursos del
batxillerat
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QUADRE 2. COMPARACIÓ ENTRE ELS CURRÍCULUMS DE QUÍMICA DE PRIMER DE BATXILLERAT

LOMCE LOMLOE

Temporalització de l’assignatura Física i química

4 h setmanals 3 h setmanals

Currículum (blocs vs sabers)

5 blocs de continguts: L'activitat científica.
Aspectes quantitatius de la química. Reaccions químiques.
Transformacions energètiques i espontaneïtats de les
reaccions químiques. Química del carboni

3 blocs de sabers bàsics: Enllaç químic i estructura de la
matèria. Reaccions químiques.
Química orgànica.

Bloc 1. L’activitat científica
Estratègies necessàries en l’activitat científica.
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Projecte d’investigació.

Les destreses científiques bàsiques han de ser treballades
de manera transversal en tots els blocs

Bloc estructura de la matèria i enllaç
Es desenvolupa al bloc 2 de segon de batxillerat

Bloc 2. Aspectes quantitatius de la química
Revisió de la teoria atòmica de Dalton. Lleis del gasos.
Determinació de fórmules empíriques i moleculars.
Dissolucions. Mètodes actuals per a l’anàlisi de substàncies.

Bloc 3. Reaccions químiques
Estequiometria de les reaccions. Reactiu limitant
i rendiment d’una reacció. Química i indústria.

Saber bàsic A. Enllaç químic i estructura de la matèria
Desenvolupament de la Taula Periòdica. Estructura electrònica
dels àtoms després de l’anàlisi de la seva interacció amb la
radiació electromagnètica. Teories sobre l’estabilitat dels
àtoms i ions. Nomenclatura de substàncies simples, ions i
composts químics inorgànics.

Saber bàsic B. Reaccions químiques
Lleis fonamentals de la Química. Classificació de les reaccions
químiques. Càlculs de quantitats de matèria en sistemes
fisicoquímics concrets.
Estequiometria de les reaccions químiques.

Bloc 4. Transformacions energètiques i espontaneïtats de les
reaccions químiques Es desenvolupa a segon de batxillerat

Bloc 5. Química del carboni
Enllaços de l’àtom de carboni. Composts del carboni.
Aplicacions i propietats. Formulació i nomenclatura IUPAC.
Isomeria estructural. El petroli i els nous materials.

Saber bàsic C. Química orgànica
Propietats físiques i químiques generals dels composts orgànics
partint de les estructures químiques dels seus grups funcionals.
Regles de la IUPAC per formular i anomenar correctament
alguns composts orgànics mono- i polifuncionals.

L'enfocament STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) que proposa la LOMLOE per a l'ensenyament
de les ciències en general i de la química en particular convida, en sintonia amb altres països europeus, a formar l'alumnat
d'una forma més integradora per aconseguir que assoleixi -entre d'altres objectius- una actitud responsable i compromesa
en la lluita contra el canvi climàtic i en la defensa del desenvolupament sostenible, un dels objectius cabdals del batxillerat.

El currículum LOMLOE relaciona els criteris d'avaluació amb les competències específiques (que no apareixien al currículum
LOMCE), substitueix els estàndards d'aprenentage de la LOMCE per unes situacions d'aprenentatge i prescriu l'elaboració
d'un treball de recerca que ha de ser preparat per l'alumnat durant els dos anys del batxillerat.

Així doncs, podem observar que al nou currículum LOMLOE de Química del primer curs del batxillerat es desenvoluparan
tres blocs de sabers bàsics com una ampliació dels de l’ESO. Tots els continguts hauran de tenir un caràcter eminentment
competencial i, per aquest motiu, els criteris d’avaluació es fonamenten sobre les competències específiques proposades
i no únicament en l’adquisició dels conceptes corresponents. En aquesta nova distribució del currículum LOMLOE, les
destreses científiques es treballen de forma transversal, es recupera el bloc d’estructura de la matèria per aquest primer
curs i el de termoquímica passa, un altre cop, a segon de batxillerat.
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QUADRE 3. COMPARACIÓ ENTRE ELS CURRÍCULUMS DE QUÍMICA DE SEGON DE BATXILLERAT

LOMCE LOMLOE

Currículum

4 blocs: L'activitat científica. Origen i evolució dels components
de l'univers. Reaccions químiques.
Síntesi orgànica i nous materials

3 blocs de sabers bàsics: Enllaç químic i estructura de la
matèria. Reaccions químiques. Estructura i reactivitat dels
compostos orgànics.

Bloc 1. L’activitat científica
Ús d'estratègies bàsiques: recerca, documentació,
elaboració d'informes i comunicació de resultats.

Les destreses científiques bàsiques han de ser treballades
de manera transversal en tots els blocs

Bloc 2 Origen i evolució dels components de l’univers.

• Partícules subatòmiques: origen de l’Univers.
• Model atòmic de Bohr.
• Bases de la mecànica quàntica.
• Orbitals atòmics i nombres quàntics.
• Propietats periòdiques.
• Enllaços iònic, covalent i metàl·lic
• Propietats de les substàncies segons el tipus d'enllaç.
• Superconductors i semiconductors.
• Enllaços presents en substàncies d'interès biològic.
• Forces intermoleculars

Saber bàsic A. Enllaç químic i estructura de la matèria

1. Espectres atòmics: revisió dels models atòmics.

2. Principis quàntics de l'estructura atòmica. Model de Bohr
i models quàntics de l'àtom.

3. Taula periòdica i propietats dels àtoms.

Bloc 3 Reaccions químiques

• Velocitat de reacció.
• Equilibri químic
• Equilibris homogenis i heterogenis
• Equilibri àcid-base. Grau de ionització.
• Concepte de pH
• Hidròlisi i dissolucions amortidores
• Volumetries àcid-base i redox
• Problemàtica mediambiental relacionada amb àcids i bases
• Reaccions redox
• Estequiometria de les reaccions redox: mètode de l'ió-electró
• Electròlisi: lleis de Faraday

Saber bàsic B. Reaccions químiques

1. Termodinàmica química. Primer i segon principis.
Llei de Hess. Energia de Gibbs.
2. Cinètica química. Tª de les col·lisions.
Velocitat de reacció i factors que l'afecten.
3. Equilibri químic. Equació de velocitat. Kc i Kp. Producte de
solubilitat. P. de Le Chatelier.
4. Reaccions àcid-base. Tª d'Arrhenius i de Brönsted i Lowry.
Grau de dissociació. pH. Hidròlisi. Volumetries àcid-base.
5. Reaccions redox. Mètode de l'ió-electró. Volumetries redox.
Potencial estàndard i espontaneïtat d'un procés redox

Bloc 4 Síntesi orgànica i nous materials

• Estudi de les funcions orgàniques.
• Nomenclatura i formulació segons la IUPAC.
• Tipus d'isomeria.
• Reaccions orgàniques: tipus.
• Reaccions de polimerització: els plàstics i el seu impacte
mediambiental.
• Compostos orgànics d'interès biològic i industrial.

Saber bàsic C. Química orgànica
1. Isomeria. Tipus d'isomeria estructural. Isomeria espaial

2. Reactivitat orgànica. Propietats de les funcions orgàniques.

3. Polímers. Formació, classificació, estructura i propietats.
Aplicacions i riscos
per al mediambient.

En resum, veim que per aquest segon curs del batxillerat la LOMLOE presenta els tres mateixos blocs de sabers bàsics que per al primer
curs. Algunes diferències destacables en relació al currículum de la LOMCE són: les destreses científiques es treballaran de forma transversal
per a tot el currículum; els espectres atòmics apareixen de forma concreta al bloc A de sabers bàsics (Enllaç químic i estructura de la
matèria) mentre que al currículum LOMCE només s'esmenten com un dels estàndards d'aprenentatge avaluables; per contra, els
superconductors i semiconductors presents al bloc 2 LOMCE (Estructura de la matèria) no s'inclouen de forma taxativa al nou currículum
LOMLOE, tot i que poden ser tractats a partir de la competència específica 4. A l'apartat de sabers bàsics B (Reaccions químiques) es
recupera l'estudi de la Termoquímica per aquest segon curs que durant els anys d'aplicació de la LOMCE s'ha tractat a primer, però no
s'observen altres diferències destacables entre els continguts LOMCE-LOMLOE referents a l'estudi de les reaccions químiques (cinètica,
equilibri, àcid-base i redox) per aquest apartat de sabers bàsics. Finalment, a l'apartat de sabers bàsics C (Química orgànica) de la LOMLOE
s'inclou la representació de molècules en 3D, però llevat d'aquest detall la coincidència amb el currículum LOMCE és gairebé total.

A MODE DE CONCLUSIÓ...
L'estructura del sistema educatiu ja va quedar fixada en la seva major part fa més de trenta anys amb la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990,
de 3 d'octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, BOE núm. 238, de 4 d'octubre de 1990), per la qual cosa la LOMLOE no
aporta canvis rellevants en aquest sentit. No obstant això, la LOMLOE sí que obre la porta a repensar el procés d'ensenyament-
aprenentatge d'una altra manera i des d'una altra perspectiva i pretén -partint d'un currículum més obert, flexible i competencial- un
tractament dels continguts (sabers bàsics) que resulti més significatiu i funcional per a l'alumnat.

Pensam que per implementar dins les aules aquest nou model més competencial, la formació prèvia del professorat ha de resultar un requisit
imprescindible; per això, la necessitat de dotar a l'educació d'estabilitat legislativa i de consensuar els canvis també és cabdal. En aquest mateix
sentit, recordar que ja fa més de 30 anys que experts de la UNESCO comentaren que des que una reforma educativa es posa a rodar fins que
és avaluable passen no menys de quinze anys. Donc bé, d'ençà que tenim democràcia -45 anys- el nostre sistema educatiu ha sofert la LOGSE,
la LODE, la Reforma de les Humanitats, la LOCE, la LOE, la LOMCE i ara la LOMLOE. I, segurament, en veurem més.
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Amb aquesta  secció volem fer-vos arribar les principals novetats de la nostra universitat, especialment aquelles
relacionades amb l’activitat científica i, de manera més específica, amb la química.

Conferències i cursos
- El dilluns dia 29 de Novembre del 2021, tingué lloc la primera sessió de conferències del Seminari Web 1. Aquest dugué per títol “Ciencia
de los materiales fantásticos. Una visión personal del pasado, presente y futuro de los materiales” y fou impartit de manera virtual per el
Dr. Manuel Montes Martos, catedràtic del Departament de Enginyeria y Ciència dels Materials de la Universitat de Sevilla.

- El dimecres dia 1 de Desembre del 2021, tingué lloc la conferència titulada “MetalOrganic Frameworks: Nanoreactores moleculares para
la síntesis de polímeros", impartida a càrreg de la Dra. Marta Ximenis, investigadora postdoctoral en la Universidad de Tokyo

- El dilluns dia 14 de febrer, i el dimarts dia 15 de febrer, el Dr. Andrés García Glanco impartí dos seminaris pels estudiants de doctorat
matriculats al pla de ciència i tecnologia química. El seminaris dugueren per títol “Materiales porosos para aplicaciones en energía y medio
ambiente”. Actualment, del Dr. García Blanco, és investigador post-doctoral a l’Institut de Recerca de energía a Cataluña.

- El dilluns 14 de febrer, el Prof. Rainer Streubel, de la Universitat de Bonn (Alemanya) es desplaçà a la UIB per impartir de conferència
titulada “THE CHEMISTRY OF TRICYCLIC 1,4-DIPHOSPHINES AND RELATED HETEROCYCLES”

-Entre dels dies 21 i 25 de Març, tingué lloc el curs titulat “Catalizadores heterogéneos para su aplicación en reacciones de interés industrial
y fotosensibilizadores para la degradación de contaminantes emergentes en aguas”, el cual fou impartit per la Dra. Yolanda Pérez,.

- El dijous dia 17 de Març, tingué lloc la conferencia titulada “FOOD SAFETY FOR FOOD OF HUMAN AND ANIMAL CONSUMPTION”, impartida
per el Prof. Rennan Araujo, profesor de la Universidad Federal de Bahía (Brasil).

- El dijous dia 15 de Marc, també tingué lloc la conferencia titulada “EVALUATION OF BIOACCESIBILITY OF INORGANIC CONSTITUENTS IN
TEA”, impartida per el Prof. Joao Batista Junior, profesor visitant de la Universidad Federal de Bahía (Brasil).

- Els dies 17 i 18 de Maig, tingué lloc el curs titulat “Design thinking project: fire in a chemical laboratory”. El curs fou impartit per la Prof.
Dorota Brzezinska, de la Technology University of Lodz (Poland).

- Els dies 5 i 6 de Maig, membres del Departament de Química de la UIB, organitzaren les conferències titulades “Barriers to creativity and
innovation at work” i “Adapting to colors, building better teams”. Ambdues conferències foren impartides per el Dr. Tomasz Branka,
coordinador Erasmus+ de la Adam Mickiewicz University (Polonia).

Tesis doctorals

Altres Noticies del Departament

- El dia 17 de Febrer del 2022, el Sr. Mohamad Subhi Sammani, va defensar la seva tesis doctoral titulada: “Development of novel automated
sample treatment techniques coupling with chromatographic methods for determination of flavonoids in natural and manufacturing
matrices”. La tesis fou dirigida per els Drs Víctor Cerdà Martín i Dra. Sabrina del Sol Clavijo Roa.

- El dia 4 de Març del 2022, el Sr. Mateo del Rio Clar, defensà la seva tesis doctoral, titulada: “Preparación y estudio de materiales avanzados
derivados de redes metalo-orgánicas para la extracción de contaminantes ambientales”. La tesis fou dirigida pels Drs. Laura Daniela Ferrer
Trovato i Dr. Carlos Palomino Cabello.

- El passat més de Novembre, tingué lloc l’operació empresarial més important del sector biotecnològic estatal. L’eix central d’aquest
fet fou la venta d’una patent desenvolupada per membres del Departament de Química de la UIB. Aquesta patent, així com el seu
desenvolupament, fou adquirida per l’empresa Vifor Pharma a través de l’absorció de l’empresa mallorquina Sanifit.

- El passat 24 de Febrer, la revista Nature publicà, en el seu volum número 602 un article d’investigació signat per la Dra. Laura Mariño
com a primera autora. La Dra. Mariño és actualment professora ajudant doctor adscrita al Departament de Química de la UIB. El seu
article demostra, per primera vegada, que els girs dels anells aromàtics a dins una proteïna, indueixen el canvi conformacional de la
mateixa, cap a l’adquisició d’estructures menys estables però per ventura, crucials pel desenvolupament de la funció proteica. L’article
fou realitzat en col·laboració amb investigadors del Instrut de Biologie Structurale de Grenoble.

- El passat dijous, 28 d’Abril, es celebrà a la Universitat un acte homenatge en record del Prof. Paco Muñoz, qui ens deixà el passat més
de Novembre. A l’acte, organitzat pel seus companys de l’àrea de Química Física, hi assistiren companys seus d’altres universitats, familiars
i amics. L’acta consistí en una sèrie de parlaments on es recordaren vivències personals i professionals amb el Dr. Muñoz.

- Els dies 12, 13 i 14 del passat més de Maig, la Universitat
de les Illes Balears dugué a terme l’activitat “Ciència per
a Tothom”, organitzada per PortUIB mab la col·laboració
de la FECYT, la Fundació “la Caixa” i la fundació “Sa Nostra
i CaixaBank”. Foren més de 5000 els alumnes de primària

- El passat mes d’Abril, investigadors del Departament de Química, adscrits a
l’àrea de Química Orgànica, publicaren un article a la revista científica Nature
Chemistry. En el seu treball, presentaren un nou mecanisme per a l’obtenció
de derivats de fòsfor sense emprar Cl2, un gas molt tòxic.

- El passat mes de Març, investigadors del grup de recerca en “Anàlisi per Injecció
en Flux i Anàlisi de Traces (FI-TRACE)”, del Departament de Químcia, publicaren
dos articles a les revistes científiques Science of the Total Environment i Analyst.
En els seus treballs, simularen el procés de digestió gastrointestinal humà de
microplàstic, amb l’objectiu d’avaluar-ne la possible toxicitat.
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OLIMPÍADA I MINIOLÍMPIADA 2022

Després d'un impasse de dos anys a causa de la COVID-19, el
passat 11 d'abril es va poder tornar celebrar l'acte de lliurament
dels premis corresponents a la XXXV Olimpíada de Química,
organitzat per l’Associació de Químics de les Illes Balears, el
Departament de Química de la UIB i el Col·legi Oficial de
Químics de les Illes Balears, a l'Edifici Ca n'Oleo (UIB), amb la
participació d'un centenar d'alumnes de prop d'una quarantena
de centres de secundària de les Illes Balears.

El tribunal fou constituït per la Dra. Josefa Donoso Pardo,
catedràtica de Química Física de la Universitat de les Illes
Balears, el Dr. Antoni Femenia Marroig, catedràtic d’Enginyeria
Química de la Universitat de les Illes Balears, el Dr. Joan March
Isern, catedràtic de Química Analítica de la Universitat de les
Illes Balears, el Sr. Agustí Vergés Aguiló, professor de secundària
jubilat de la matèria de Química i el Dr. Miquel Adrover,
professor titular de Química Física de la Universitat de les Illes
Balears.

Presidiren l'acte i lliuraren els distints premis la Sra. Maria Antonia Caimari, degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes
Balears; la Dra. Carmen Rotger, secretària del Departament de Química de la UIB; la Dra. Margalida Payeras, directora del Programa
d'Orientació i Transició de la UIB i el Dr. Juan Frau, president de l’Associació de Químics de les Illes Balears. Va presentar l'acte
la nostra companya i secretària del Col·legi Iris Morey.

L'esdeveniment compta amb el suport de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i
Cultura, el Vicerectorat d’Estudiants de la UIB. També hi col·laboren la Fundació BMN- SaNostra, Anaya, Anorsa, Biolinea, Fisher
Scientific, QuirogaLab, Quimiotest, Santillana – Illes Balears i Scharlab.

A aquesta edició de l’Olimpíada corresponent a 2022 els premis atorgats als centres han estat aquests:

• El primer premi, material de laboratori ofert per ANORSA, ha estat per a l'IES Son Pacs (Palma), que és, per tant, el centre
guanyador d’aquesta XXXV Olimpíada de Química.

• El segon premi, material de laboratori ofert per SCHARLAB, ha estat per a l'IES Quartó Del Rei (Santa Eulària des Riu).

• El tercer premi, material de laboratori ofert per FISHER SCIENTIFIC, ha estat per al Centre Concertat La Salle (Palma).

• El primer accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per: BIOLINEA, QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA,  ha estat per a
l'IES Joan Ramis i Ramis (Maó).

• El segon accèssit, material didàctic i de laboratori ofert per: BIOLINEA, QUIROGALAB, ANAYA i SANTILLANA, ha estat per a l'IES
Son Rullan (Palma).

I els premis individuals han estat per als següents alumnes:

• El primer premi, material escolar valorat en 250 euros, matrícula
gratuïta per a l’any acadèmic 2022-2023 en qualsevol titulació
impartida a la UIB, un abonament anual al Campus Esport,
obsequi i diploma, ha estat per a Antoni Homar Genovart de l'IES
Son Pacs (Palma) que és, per tant, el guanyador d’aquesta XXXV
Olimpíada de Química a les Illes Balears.

• El segon premi, material valorat en 200 euros, matrícula
gratuïta per a l’any acadèmic 2022-2023 en qualsevol titulació
impartida a la UIB, obsequi i diploma, ha estat per a Joan Llorente
Cladera de l'IES Son Pacs (Palma).

• El tercer premi, material valorat en 150 euros, matrícula
gratuïta per a l’any acadèmic 2022-2023 en qualsevol titulació
impartida a la UIB, obsequi i diploma, ha estat per a Sergio Martin
Pe de l'IES Quartó Del Rei (Santa Eulària des Riu)
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Aquests tres alumnes, acompanyats pel professor Josep Lluís Borràs Juan,
participaren entre els dies 6 a 8 de maig a la fase nacional d'aquesta XXXV
Olimpíada de Química que enguany s'ha desenvolupat a Santiago de
Compostela. L'alumne Antoni Homar Genovart, de l'IES Son Pacs (Palma),
obtingué una de les medalles de bronze. La nostra més cordial enhorabona.

D'altra part els premiats a la XVIII Miniolimpíada de Física i Química de
les Illes Balears, celebrada el passat 12 de maig, a la qual han participat
111 alumnes i 32 centres, han estat:

• Primer classificat: Marc Ferrer Riera. IES Quartó del Rei (Eivissa)
• Segon classificat: Guillermo Cardona Lozano. C San Cayetano (Palma)
• Tercer classificat: Ella Sofia Bowman. C San Cayetano (Palma)
• Accèssit Eivissa: Marc Vicent Olmedo. IES Quartó del Rei (Eivissa)
• Accèssit Mallorca: Tim Molas Pfeifer. C San Cayetano (Palma)
• Accèssit Menorca: Ovidio Allés Carreras. IES Joan Ramis i Ramis (Maó

Classificació per Centres:
• Primer classificat: C San Cayetano (Palma)
• Segon classificat: CC Madre Alberta (Palma)
• Tercer classificat: IES Quartó del Rei (Eivissa))

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SOBRE LES HERBES DE
MALLORCA

Els nostres companys Josep Maria Natta i Miquel Palou
presentaren, el passat 20 de maig, a la sala d'actes de l'Ajuntament
de Montuïri, el llibre “Les herbes de Mallorca”, redactat
conjuntament amb els companys Francisca Sánchez i Josep
Campins dins el marc de la Secció Tècnica de Ciència i Tecnologia
dels Aliments de la nostra Associació de Químics de les Illes
Balears Editat en format digital per la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, el quadern consta de nou apartats on es
descriuen - entre d'altres continguts- els orígens, la reglamentació,
la forma d'elaboració i alguns consells per al consum d'aquest
licor tan emblemàtic dins la cultura gastronòmica de Mallorca.

El quadern ha estat traduït a l'anglès, l'alemany i el castellà per
tal de facilitar-ne la seva màxima difusió no sols entre la població
de Mallorca, sinó també entre els que ens visiten.

Envieu un email a la secretaria del Col·legi per tenir el link on el
podreu descarregar!)
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Pedro Juan Llabrés Campaner (@hueleaquimica). Químic i ajudant de coordinació de la revista QuimiBal.

Troben bateries de fluor que podrien rivalitzar amb les de liti gràcies al
Machine Learning

El Machine Learning s'ha utilitzat per descobrir ràpidament alguns dels materials més
prometedors per a bateries d'ions fluor. El treball podria accelerar el desenvolupament
d'aquestes bateries, que alguns apunten per competir, o fins i tot substituir, amb les
de liti. Investigadors de la Universitat de Carolina del Nord (EEUU) han ideat un mètode
d’aprenentatge automàtic mitjançant superordinadors que poden determinar amb
rapidesa i precisió amb quina facilitat es mouen els ions fluor en qualsevol cristall que
conté fluorur. "Com que els conductors d'ions fluor no s'han estudiat gaire, simplement
no sabíem quins criteris addicionals aplicar per trobar els millors candidats entre més
de 10.000", explica Warren, investigador principal. El mètode que van seguir és realment
simple: classificar les estructures en lloc d'eliminar-les. Molts dels materials semblen
ser millors conductors que els que s'utilitzen a les bateries d'ions de liti i podrien suposar
una autèntica revolució.

Per a més informació: D Sundberg et al, npj Comput. Mater., 2022, 8, 106 (DOI:
10.1038/s41524-022-00786-8)

Els cicles congelació/descongelació podrien explicar com es va replicar
l'ARN sense enzims

S’ha descobert una altra pista per resoldre un trencaclosques de llarga vida que
envolta el model del "món de l'ARN" als orígens de la vida: com les cadenes d'ARN
es podrien autoreplicar sense l'ajuda d'enzims.
Investigadors del Laboratory of Molecular Biology al Regne Unit van demostrar com
es podria haver format l'isocianur de metil a la Terra primitiva i com, amb l'acetaldehid,
podria produir ions de nitril reactius.
Aleshores, es va demostrar que els ions de nitril reaccionen amb els nucleòtids i
permeten que el 2-aminoimidazole desplaça els ions, activant així les molècules. No
obstant això, es requeria un excés de 2-aminoimidazole per impulsar la reacció
d'activació. Però aquest excés també va inhibir la formació dels dinucleòtids amb
pont d'imidazol necessaris per a la còpia d'ARN. Ara, han descobert que els cicles de
congelació-descongelació poden permetre la còpia de l'ARN sense enzims en un
entorn prebiòtic plausible. No obstant això, encara no se sap si aquesta via podria
haver donat lloc a que la vida sorgeixi de les protocèl·lules.

Per a més informació: A Mariani et al, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 865 (DOI:
10.1021/jacs.8b05189)

L'heli atmosfèric augmenta a un ritme mesurable

L'anàlisi d'alta precisió de 46 anys de mostres d'aire ha confirmat que els nivells
d'heli atmosfèric estan augmentant. Aquest treball proporciona una nova mètrica
per mesurar l'ús global del gas natural, a l’hora que planteja preguntes interessants
sobre una font potencialment no descoberta del rar i valuós isòtop 3He.

Mitjançant l'espectrometria de masses, un equip de la Institució d'Oceanografia
Scripps als Estats Units ha estat capaç de quantificar amb precisió l'heli atmosfèric
per primera vegada comparant els nivells de l'isòtop 4He amb nitrogen. Com que
els nivells de nitrogen a l'atmosfera es mantenen constants, qualsevol canvi en la
relació 4He/N2 correspon a un canvi en els nivells d'isòtops d'heli. L'anàlisi de 46
mostres d'aire recollides entre el 1974 i el 2020 va revelar una taxa d'augment
sorprenent, superant molt les variacions naturals esperades i suggerint fortament
un origen antropogènic. "Les implicacions estan lluny de ser clares, però demana
treball addicional", va dir l’investigador principal de l’estudi.

Per a més informació: B Birner et al, Nat. Geosci., 2022, 15, 346 (DOI: 10.1038/s41561-
022-00932-3)



CONVENIS + FORMACIÓ
Activitats de formació

· Visat de projectes i reconoixements de signatura
· Impresos oficials de certificats
· Certificacions i compulsa de documents
· Defensa jurídica professional
· Peritatges legals
· Actualització legislativa

Promocions als col·legiats i avantatges
preferents en les seves gestions financeres
a través de les següents entitats:

Banc Sabadell

Mutualitat General de Prevención social de
Arquitectos y Químicos Españoles (HNA)

Convenis d'assistència sanitària amb
ADESLAS, GENERALI, PSN i SANITAS

Gabinet de psiquiatria i psicologia Omnia Centre

Serveis professionals Serveis financers Serveis d'assistència

Borsa de treball de col·legiats
Cursos de formació per a treballadors

Assessoria professional
Tramitació de peritatges legals

Pràctiques de formació

El nostre assessor atén visites concertades
al Col·legi. La primera visita es gratuïta.

· Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants dels darrers cursos i graduats
de les dues darreres promocions

Serveis a empreses Assessoria jurídica Borsa de treball

Assegurances GENERALI
Assegurança de responsabilitat civil (voluntària)

Web: www.quimibal.org                    Quimibal
Facebook: Químics de Balears
Twitter: @QuimicsBalears
Instagram: @quimibal

Convenis amb:
CineCiutat, HappyCar, PSN

Assegurances Publicacions i  Internet

ATENCIO!! Nou Horari d'atenció al públic
Dilluns de 16 a 20 h. De dimarts a divendres de 9 a 13 h.
Atenció de la Junta de govern: amb cita prèvia

Telèfon i fax: 971 775 373   a/e: secretaria@quimibal.org
C/ Josep Rover Motta, 8 baixos B. 07006 Palma 11

Altres

Per a més informació us podeu posar en contacte amb la Secretaria per telèfon (971775373) o amb el correu electrònic (secretaria@quimibal.org)

CURS OFICIAL “MANTENIMIENTO TÉCNICO-SANITARIO DE PISCINAS” (FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS)
Durada: 12 h
Dates previstes:   4 i 5 de juny de 2022
Destinataris: persones que vulguin treballar en l'àmbit del manteniment de les piscines d'ús públic.
Possibilitat de bonificació del cost del curs mitjançat la Fundació Tripartita

CURS SOBRE PERITATGES JUDICIALS
Dates previstes: octubre-novembre 2022
Destinataris: col·legiats interessats en la realització de peritatges per petició judicial o de les parts en els diferents camps relacionats amb la
Química.

CONVENI PER A ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Al maig de 2021 el Col·legi i l’Associació de Químics varen signar un conveni amb el Col·legi Oficial de Biòlegs i el Col·legi de Doctors i Llicenciats
de les Illes Balears pel qual els membres dels tres col·legis podran participar en les mateixes condicions i les mateixes quotes d’inscripció en
totes les activitats de formació realitzades per qualsevol dels tres col·legis. Amb aquest conveni pretenem augmentar de manera significativa
l’oferta formativa per als nostres col·legiats.

Propers cursos de formació




