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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
 

Us proposem un itinerari per Girona amb la química com a fil conductor. Les parades han 
estat escollides amb la intenció d’il·lustrar la presència de la química en el context més 
quotidià. La ciutat és plena de referents i d’exemples d’un passat i d’un present que 
traspua química.  

“Passeig per l’invisible” es refereix a allò que no es veu a simple vista. Els processos 
químics que percebem són la conseqüència de canvis que es produeixen a una mida molt 
petita, encara invisible. És la mida dels àtoms. Al llarg d’aquest itinerari tindrem 
l’oportunitat de veure nombrosos exemples de la presència quotidiana de la química. 

 
L’itinerari pot ser autoguiat o acompanyat per un educador. 
 

Per fer-lo, tant si és autoguiat com conduït per un educador, el professor disposa del llibret 
Passeig per l’invisible. Itineari químic per la ciutat de Girona, i d’aquestes pautes que us 
descrivim tot seguit per donar suport als alumnes a l’hora de preparar-los per fer l’itinerari i 
per realitzar les fitxes. 

 

OBJECTIUS 

• Divulgar la química com a ciència present arreu. 
• Descobrir processos químics que sovint passen desapercebuts i que tenen lloc 

constantment, també en llocs molt diversos de la ciutat. 
• Presentar els aspectes més quotidians de la química, exemplificats en materials i 

objectes que es troben a la ciutat i a les llars: metalls, medicaments, llums, imants... 
• Aprofitar el magnífic laboratori que ens ofereix la ciutat per tractar competències de 

química. 
 

 

GUIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

El guió que presentem és orientatiu i el professorat pot adaptar-lo als seus interessos i als 
interessos dels alumnes. 
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• Abans de l’itinerari: 
 

Amb la finalitat que els nois i noies se situïn en el tema d’aquest itinerari, us proposem 
plantejar els següents temes: 
 
1. La importància que han tingut les indústries químiques a la ciutat de Girona.  
Us proposem que els alumnes situïn en un plànol de Girona i rodalies les indústries 

químiques que ja han desaparegut i les que encara existeixen. Situar també els rius i la 

sèquia Monar i relacionar-ho amb la situació de les indústries i, per tant, amb quines són 

les que utilitzaven aigua en abundància en els seus processos. 

 

2. Plantejar la idea que la química és quelcom proper i quotidià.  
Us proposem realitzar amb els vostres alumnes la fitxa núm. 1 “La química quotidiana”. 

 

• Durant l’itinerari: 
 

Es realitzaran experiments senzills o demostracions en determinades parades que 
complementen i il·lustren les explicacions. En algunes de les parades els alumnes poden 
utilitzar la fitxa núm. 2 per registrar les observacions. 

 

• Després de l’itinerari: 
 

Us proposem realitzar diferents pràctiques de laboratori relacionades amb els temes 
tractats en algunes parades de l’itinerari. Aquestes pràctiques les trobareu a les fitxes 
núm. 3, 4, 5 i 6. 

 

 

 

 


