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Introducció: 
 
Els estudis mediambiental són uns instruments preventius per a la protecció del medi 
ambient. En el present treball es realitzarà un anàlisi visual sobre l’estat de la platja de la 
Pinedo i també un anàlisi sobre la qualitat de les seues aigües. L’estudi inclou treball de 
camp, treball de laboratori i treball de gabinet. 
 
Objectius:  
 

• Fomentar el respecte pel medi ambient en general i per les nostres platges en 
particular. 

• Utilitzar Internet per realitzar recerques de dades i aprendre a gestionar la 
informació obtinguda. 

• Aproximar als alumnes al món laboral 
• Aprendre a treballar en el laboratori: tractament i anàlisi de mostres, ordre i rigor en 

el treball. 
 
Relació del tema proposat amb el currículum del Curs:  
 
Està relacionat amb els continguts de la  matèria de Laboratori de Física i Química de 3r 

ESO. 

Material y recursos necessaris: 
 

• Pots de plàstic per a la pressa de mostres 
• Bureta de 250 mL 
• Suport 
• Embut cònic 
• Metreu erlenmeyer 
• Paper de filtre 
• Balança 
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• Estufa 
• Espectrofotòmetre 
• Kit d’anàlisi de nitrits 
• Kit d’anàlisi de fosfats 
• Kit d’anàlisi de cadmi 
• Kit d’anàlisi de coure 
• Pipeta de 10 mL 
• Pipeta graduada de 5mL 
• Pipeta graduada de 1 mL 
• Tubs d’assaig 
• Taps per als tubs d’assaig 

 
Normes de seguritat: 
 

• Ús de guants de làtex i bata de laboratori. Alguns dels reactius que contenen els kits 
utilitzats contenen compostos corrosius. 

 
Procediment:  
 
A. Treball de Camp 
 
Amb la col·laboració del departament d’Educació Física s’anirà a la Platja de Pinedo en 
bicicleta on es realitzaran les següents tasques: 

1. Estudi visual de l’estat de l’aigua i de la sorra. Observació de possibles taques 
d’oli, objectes flotant en l’aigua, cigarrets al terra etc. 

2. Presa de mostres d’aigua en quatre punts de la platja: més pròxim i més allunyats 
del port i de l’emissari submarí provinent de la depuradora de Pinedo.  

 
B. Treball de laboratori 
 
Al laboratori de  Física i Química de l’institut s’analitzaran els següents paràmetres:  
 
Mostres d’aigua 
 
� Sòlids en suspensió:  

 
1. Tallar 4 peces rectangulars de paper de filtre i identificar-les numèricament 
2. Pesar els filtres en una balança i anotar en la llibreta el pes de cadascun d’ells 
3. Preparar amb el paper quatre filtres per als embuts cònics 
4. Agitar les mostres d’aigua per homogeneïtzar-les 
5. Mesurar en bureta 500 mL 
6. Filtrar les mostres a través dels embuts cònics 
7. Introduir els filtres en una estufa a 100 ºC durant 1 hora 
8. Traure les mostres i ficar-les en un dessecador durant 15 minuts fins que 

assolisquen la temperatura ambient 
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9. Pesar els filtres 
10. Calcular els sòlids en suspensió (g/L) mitjançant la següent fórmula matemàtica 

 
Sòlids en suspensió = (massa final – massa inicial)  / volum (L) 

 
� Anàlisi de nitrits:  

 
1. Pipetejar 10 mL de mostra i introduir-los en un tub d’assaig  
2.   Afegir una microcullerada rassa del reactiu del kit (conté àcid sulfaníli i 

diclorhidrat de N-(1-naftil)-etilendiamina). 
3. Agitar fins que el sòlid s’haja dissolt completament 
4. Deixar en repòs 10 minuts (temps de reacció) 
5. Introduir la mostra en la cubeta de 50 mm  
6. Mesurar en l’espectrofotòmetre la concentració de nitrits. 
 

� Anàlisi de fosfats:  
 

1. Pipetejar 10 mL de mostra i introduir-los en un tub d’assaig  
2. Afegir 10 gotes del reactiu 1 (conté àcid sulfúric i molibdat) i agitar 
3. Afegir a la mescla 2 microcullerades dels reactiu 2 (àcid ascòrbic)  
4. Agitar fins la completa dissolució. 
5. Deixar en repòs 5 minuts (temps de reacció) 
6. Introduir la mostra en la cubeta de 50 mm  
7. Mesurar en l’espectrofotòmetre la concentració de fosfats. 

� Coure:  

1. Pipetejar 10 mL de mostra i introduir-los en un tub d’assaig  
2. Afegir 1 cullerada rassa del reactiu 1 (conté amoníac i tartrat) 
3. Agitar fins la completa dissolució del sòlid 
4. Afegir 5 gotes del reactiu 2 (conté cuprizona i àcid oxàlic)  
5. Agitar  
6. Deixar en repòs 5 minuts (temps de reacció) 
7. Introduir la mostra en la cubeta de 10 mm  
8. Mesurar en l’espectrofotòmetre la concentració de coure. 

� Cadmi:  

1. Pipetejar 5 mL de mostra i introduir-los en un tub d’assaig del kit 
2. Pipetejar 0,2 mL del reactiu 1 (N,N´-dimetilformamida) 
3. Agitar 
4. Afegir una microcullerada del reactiu 2 (tiourea) 
5. Agitar fins la completa dissolució del sòlid 
6. Deixar en repòs 2 minuts (temps de reacció) 
7. Introduir el tub directament en l’espectrofotòmetre  
8. Mesurar la concentració de cadmi. 
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C. Treball de gabinet 
 

1. Abans de començar la pràctica els alumnes realitzaran una recerca sobre els 
principals contaminants de l’aigua de mar. Hauran d’esbrinar les causes i 
conseqüències d’una concentració elevada d’aquests contaminants.  

2. Després de la pràctica es compararan els valors obtinguts de nitrits, fosfats, cadmi, 
coure i sòlids suspesos amb els valors de referència trobats. 

3. Redactar un breu informe sobre l’estat mediambiental de la platja de Pinedo, 
indicar si s’observen diferències entre les mostres més pròximes al port i les més 
allunyades. L’informe ha de tindre els següents apartats: introducció, material i 
mètodes, paràmetres de referència, resultats i conclusió. 

 

Temps necessari per desenvolupar la pràctica:  
 
Treball de camp: 3 hores 
Treball de laboratori: 2 hores (dos sessions) 
 
 
Qüestions per als alumnes:  
 
Qüestions prèvies 
 

1. Quines són les causes i conseqüències de la presencia de sòlids en suspensió en 
l’aigua de mar? 

2. Quines són les causes i conseqüències d’una concentració elevada de nitrits i fosfats 
en l’aigua de mar? 

3. Per què els nitrits i fosfats es denominen nutrients? 
4. Per què podem trobar metalls pesats com el coure i el cadmi en la mar? Quines 

conseqüències produeix la presència de cadmi? 
5. L’espectrofotòmetre és un aparell de mesura que utilitzarem en el laboratori. Quina 

informació ens donarà? 
6. Investiga quins són els principals processos fisicoquímics que es produeixen en una 

depuradora 
7. Què és un emissari submarí? 
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Qüestions posteriors 
 

1. Completar el següent quadre amb els resultats obtinguts 
 

Paràmetre analitzat 
Mostra 1 
(lluny del port 
i emissari) 

Mostra 2 
(lluny del port 
i emissari) 

Mostra 3  
(prop del port 
i emissari) 

Mostra 4 
(prop del port 
i emissari) 

Sòlids en suspensió (mg/L)     

Nitrits (mg/L) 
     
Fosfats (mg/L) 
     
Coure  (mg/L) 
      
Cadmi  (mg/L) 
     

 
2. Realitza una recerca sobre els valors de referència dels paràmetres estudiats (valors 

habituals en aigua de mar). Podeu buscar en normatives mediambientals con és La 
Directiva Marco o les normes EPA. 

3. Redactar un breu informe sobre l’estat mediambiental de la platja de Pinedo amb els 
resultats obtinguts. Indiqueu si s’observen diferències en la qualitat de l’aigua entre 
les mostres més prop i més lluny del port i de l’emissari. L’informe ha de tindre els 
següents apartats: introducció, material utilitzat, procediment, paràmetres de 
referència, resultats i conclusions.  

4. Explica què penses que podries fer tu o el govern de la regió per millorar la qualitat 
de les aigües.  

 
 
Anàlisi de la pràctica: 
 
Els objectius buscats en la pràctica eren: 
 

• Fomentar el respecte pel medi ambient en general i per les nostres platges en 
particular. 

• Utilitzar Internet per realitzar recerques de dades i aprendre a gestionar la 
informació obtinguda. 

• Aproximar als alumnes al món laboral 
• Aprendre a treballar en el laboratori: tractament i anàlisi de mostres, ordre i rigor en 

el treball. 
 
Observacions realitzades durant les diferents etapes del projecte: 
 

- El treball de camp (l’eixida a per mostres) va ser molt divertida i productiva. Els 
alumnes estaven molt motivats ja que es va fusionar una excursió en bici amb les 
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explicacions sobre els possibles contaminants que es pot trobar en la zona degut a la 
presència del Port i l’emissari submarí. 

- La pràctica al laboratori es va realitzar en dos sessions. Els alumnes estaven prou 
interessats en saber com es realitzaven els anàlisi i en conèixer els resultats. Durant 
la pràctica es notava que no estan habituats a realitzar pràctiques al laboratori ja 
que, amés de no tindre molta destresa en l’ús del material tampoc tenien massa cura 
a l’hora de netejar-lo ni utilitzar-lo amb la delicadesa que requereixen certs utensilis 
com cel·les de medició o pipetes de vidre. 

- No s’ha realitzat l’anàlisi de sòlids en suspensió perquè al laboratori del centre 
només comptaven amb una balança- granetari de dos xifres decimals insuficient per 
mesurar el contingut de sòlids en suspensió en les mostres obtingudes a la platja.  

- El treball individual que havia de realitzar cada alumne ha sigut la part que menys 
ha agradat i que pitjor han treballat. Els alumnes no tenen costum d’utilitzar les 
TIC’s per realitzar recerques i desistien molt prompte en la recerca. 

 
 
Anàlisi dels resultats: 
 
Aquests van ser els resultats obtinguts 
 

Paràmetre 
analitzat 

Mostra 1 
(lluny del port i 
emissari) 

Mostra 2 
(lluny del port i 
emissari) 

Mostra 3  
(prop del port i 
emissari) 

Mostra 4 
(prop del port i 
emissari) 

Sòlids en suspensió 
mg/l 

    

Nitrits mg/l 0.055  0.059  0.085  0.087  

Fosfats mg/l  0.052 0.038 0.152  0.147 

Coure  mg/l   0.030  0.028  

Cadmi  mg/l    0.212  0.193  

 
La recerca sobre els valors de referència dels paràmetres estudiats i les causes i 
conseqüències de la presència elevada d’aquests paràmetres es pot resumir en el següent 
quadre:  
 

Paràmetres Nivells 
Normals 

Criteris de 
Referència 

Origen de la 
Contaminació Conseqüència 

Nitrits mg/l 0,0001-0,05  
Origen 
agrari(abono,fertilitzant. 
Contaminació fecal. 

Un excés de nitrats 
produeix eutrofització del 
medi marí 

Fosfats mg/l 0,001-0,005  Fertilitzants, detergents 
Un excés de fosfats 
produeix eutrofització del 
medi marí 

0.005 EPA agua de 
mar. CEE Cadmi mg/l 

0.0025-
0.005 

DIR 83/513/CEE 
Piles,bateries. Indústria 

Vòmits, problemes en 
fetge,infertilitat,problemes 
psicològics i la mort 
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0.003 CEE cria de 
mol·luscos Coure mg/l 

0.045 Mar del Nord 

Pesticides,fungicides,pin
tures 

Vòmits, problemes en 
fetge. 

 
En el següent quadre es comparen els valors obtinguts amb els de referència per a que els 
alumnes puguen comprovar la possible contaminació de les aigües. S’ha realitzat la mitja 
entre els diferents resultats. 
 

Paràmetre analitzat 
Mostra -lluny del 

port i emissari 
Mostra -prop del 
port i emissari 

Valors de 
Referència 

Sòlids en suspensió 
mg/l 

   

Nitrits mg/l 0.057 0.086  0,0001-0,05 

Fosfats mg/l  0.045 0.150 0,001-0,005 

Coure  mg/l  0.029 0.0025-0.005 

Cadmi  mg/l   0.203  0.003-0.045 

 
Conclusions: 
 
Conclusions sobre els resultats: 
 

- S’observa que en totes les mostres analitzades els paràmetres analitzats superen els 
valors de referència 

- S’aprecia una major concentració de contaminants en les mostres que es troben més 
prop del Port i de l’emissari. 

- Es pot relacionar una major presència de contaminants amb l’abocament d’aigües 
que es produeix a l’emissari submarí que prové de la depuradora de Pinedo on es 
tracten totes les aigües residuals de la ciutat de València. 

- També es pot relacionar la major presència de contaminants amb la proximitat del 
Port on pot hi haver contaminació que provenen carburants, pintures o aigües fecals.  

 
Conclusions sobre el projecte realitzat:  
 

- La part que ha resultat més difícil i avorrida per a l’alumnat ha estat la recerca de la 
informació de forma individual. Els ha suposat molt d’esforç realitzar les recerques 
per diferents motius: la falta d’interès y la poca pràctica en la realització de 
recerques per Internet. Aquesta mancança de destresa suposava que no saberen on 
podien buscar i que necessitaren molt de temps per obtindre la informació, cosa que 
els desmotivava encara més. Per aquest motiu, en aquest punt és on més els hem 
hagut d’ajudar.  

- És important que els alumnes comencen a utilitzar les TIC’s en la recerca 
d’informació ja que estan molt familiaritzats amb la tecnologia en altres àmbits però 
no en l’àmbit docent. 
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- Les pràctiques de la laboratori sempre agraden als alumnes, però ha quedat en 
evidència les poques habilitats que presenten en l’ús del material degut a que és el 
primer any que realitzen pràctiques.  

- Per últim, és interessant comentar les dificultats que trobem els professors per 
motivar a l’alumnat de 3r. d’ESO ja que solen ser grups molt heterogenis on només 
una minoria presenta interès per la física i la química. Amb aquest projecte pensem 
que s’ha aconseguit captar l’atenció de la majoria dels alumnes participants i que 
pot haver despertat interès en algun d’ells l’estudi de les ciències. 
 


