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III CONCURS DE CRISTAL·LITZACIÓ A L’ESCOLA  
 
 
L’any 2014 ha estat declarat ANY INTERNACIONAL DE LA CRISTAL·LOGRAFIA per 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Per això, el Concurs de Cristal·lització a l’Escola, 
que s’afegeix a les diferents iniciatives que tindran lloc arreu del món amb motiu d’aquesta 
celebració, adquireix enguany una rellevància especial. En aquesta ocasió, el certamen es 
farà a tot l’Estat; primer, s’organitzarà per zones geogràfiques, amb les seves pròpies finals, 
i després, hi haurà una final estatal en què participaran els guanyadors de cada zona. 
 
El concurs, impulsat per la UB, la UAB i la URV, porta per tercera vegada a Catalunya un 
projecte de divulgació científica d’èxit, ideat pel professor Juan Manuel García Ruiz, del 
Laboratori d’Estudis Cristal·logràfics de Granada. Les dues edicions anteriors han obtingut 
una notable participació així com nivell científic.  
 
Un cop inscrits i seleccionats els centres participants, el concurs inclou, en primer lloc, un 
seminari de formació adreçat al professorat de secundària. En aquesta formació, a càrrec 
d’experts de la Facultat de Geologia de la UB, de la Facultat de Ciències de la UAB i de la 
Facultat de Química de la URV, s’ofereixen els conceptes fonamentals de cristal·lografia i 
cristal·lització que han de permetre als docents explicar als seus alumnes els procediments 
que hauran de seguir per dur a terme les experiències de cristal·lització i obtenir els cristalls 
que participaran en el concurs.  
 
Després d’un temps de treball dels alumnes als centres, ajudats pels professors i 
assessorats pels membres dels equips de recerca de les universitats —amb potencials 
visites a alguns d’ells—, els instituts hauran de seleccionar els treballs finalistes, i aquests 
(cristalls i pòster explicatiu) s’hauran de presentar en un acte a la Universitat de Barcelona 
que simularà un congrés científic. En aquest acte, els alumnes hauran d’explicar a un jurat 
d’especialistes els resultats obtinguts. El jurat decidirà els guanyadors de les diferents 
categories, i les autoritats acadèmiques lliuraran els premis. 
 
Hi poden participar grups de segon cicle d’ESO i de primer curs de batxillerat. En l’edició 
anterior hi van concursar trenta centres i un miler d’alumnes. En aquesta ocasió, les 
universitats subvencionaran el producte per a la cristal·lització a trenta centres. Per tal de 
no deixar fora del concurs tants centres com l’any passat, la inscripció estarà oberta també 
a altres escoles si es fan càrrec de les despeses. El cost del producte per a una classe de 
trenta alumnes és inferior a 100 euros, als quals cal afegir el cost d’impressió del pòster, 
alguns fungibles mínims i les despeses de desplaçament a Barcelona, si escau. En el 
moment de la inscripció, els centres hauran d’especificar si opten a la subvenció, comptant 
amb l’ètica i honradesa de tothom per tal de poder afavorir els centres amb menys 
recursos.    
 
Els professors dels centres hauran d’explicar els conceptes bàsics relacionats amb la 
cristal·lització i programar el treball com creguin oportú. El temps que cal dedicar a la 
cristal·lització en cada centre comprèn des de la recepció del producte fins a uns dies abans 
de la final. El treball als centres s’haurà de fer en equips (recomanem tres alumnes per 
equip). Finalment, cada professor haurà de seleccionar, seguint els criteris que consideri 
més oportuns, un dels treballs produïts a cada centre per participar en la final catalana. 
L’equip seleccionat haurà de presentar el resultat en el transcurs d’un acte organitzat a la 
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UB seguint el model dels congressos científics. Per això, els alumnes no només hauran de 
mostrar els cristalls obtinguts sinó que també hauran de preparar un pòster científic en què 
expliquin el procés que han seguit, i hauran d’explicar al jurat el treball realitzat i els 
resultats obtinguts. Se’n poden consultar alguns exemples al web del Concurs de 
Cristal·lització a l’Escola, on també es pot seguir el desenvolupament d’aquesta nova edició 
del certamen, i accedir a diversos tipus de material de suport.  
 
A la final catalana hi assistiran un mínim de trenta centres en funció de la capacitat del lloc 
de celebració. Per tal de poder escollir els centres participants en la final, cada equip 
seleccionat per centre haurà d’enviar un resum del treball d’un màxim de 5 fulls DIN A4, en 
format Word. El resum s’haurà de fer arribar per correu electrònic deu dies abans de la 
final. 
 
En el Facebook del concurs es poden veure algunes de les fases i dels resultats de les dues 
edicions anteriors. 
 

 
 

BASES DEL CONCURS: CURS 2013-2014 
 

1. Tots els alumnes participants hauran de ser seleccionats pels centres respectius i ser 
certificats per escrit pel professor responsable. La llista de participants s’haurà de lliurar 
als coordinadors del concurs amb anterioritat a la final.  

2. El grup seleccionat per cada centre haurà d’anar acompanyat a la final pel professor o 
professors responsables, els quals s’encarregaran de la tutela dels alumnes durant totes 
les activitats científiques contingudes en el Concurs de Cristal·lització. 

3. Atès que només és permesa la participació d’un grup de tres alumnes per centre, els 
professors n’hauran de fer la selecció prèvia, al mateix centre, entre tots els equips 
participants per escollir el finalista. 

4. Tots els professors participants hauran d’haver seguit el seminari formatiu. La finalitat 
d’aquesta participació és adquirir el coneixement previ mínim que es requereix per 
desenvolupar una metodologia mitjançant la qual s’obtinguin els cristalls únics o les 
composicions cristal·lines.  

5. Per tal que la competició sigui justa i adequada, es demana que els processos creatius i 
d’execució del projecte científic siguin a càrrec de l’alumnat en la seva totalitat, i que el 
paper del professor sigui només instructiu i formatiu, de manera que els alumnes 
desenvolupin al màxim el seu potencial.  

6. Cada professor haurà de vetllar per la seguretat dels seus alumnes al llarg de tots els 
experiments de cristal·lització que es facin a l’aula.  

7. Serà altament valorat el comportament adequat dels alumnes i el manteniment dels 
codis de disciplina mínims. L’absència d’un codi ètic adient pot causar l’eliminació o 
suspensió dels alumnes per tal de mantenir, així, el nivell científic i ètic requerit per a 
l’activitat. 
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8. Cada grup de tres alumnes haurà d’escollir una de les dues categories de la competició, 
és a dir, haurà de presentar un cristall únic o una composició cristal·lina. 

9. És requisit OBLIGATORI que cada grup d’alumnes presenti, juntament amb el seu 
cristall, un pòster amb format científic. Les mides han de ser de 70 cm d’amplada per 
120 cm d’alçada. Ha de constar de les parts següents: 

– Títol  
– Membres participants 
– Centre educatiu que representen  
– Objectiu del treball  
– Descripció del pla de treball seguit o metodologia utilitzada per obtenir el cristall 

únic o la composició cristal·lina  
– Materials utilitzats, incloent-hi les substàncies químiques i els equips de laboratori 
– Descripció i fotografies dels resultats obtinguts  
– Referències bibliogràfiques 

10. En funció del desenvolupament del concurs, l’equip organitzador podrà canviar alguna 
d’aquestes bases per a un millor funcionament. 

CRITERIS TÈCNICS QUE S’AVALUARAN 

1. Tots els cristalls hauran de partir del mateix compost químic, que, en aquesta edició, és 
el dihidrogen fosfat d’amoni (ADP). 

2. Cada grup haurà de presentar un cristall únic o una composició cristal·lina. 

a. De la COMPOSICIÓ CRISTAL·LINA se’n valorarà: 

– Grandària dels cristalls 
– Color i transparència dels cristalls 
– Cares dels cristalls, és a dir, l’hàbit de creixement cristal·lí 
– Massa 
– Volum de la composició 

b. Del CRISTALL ÚNIC se’n valorarà: 

– Grandària del cristall únic 
– Color i transparència  
– Cares del cristall, és a dir, l’hàbit de creixement cristal·lí 
– Massa  
– Volum del cristall 

En els dos casos també es valorarà l’estètica i la manera de presentar la composició 
cristal·lina o el cristall únic obtingut. En aquest punt es podrà desenvolupar la part artística 
de cada grup. 

3.  Exposició oral del pòster. En aquesta exposició hauran de participar els tres membres 
del grup i es valorarà: 
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– Coneixement i domini del procediment o metodologia utilitzats per a l’elaboració del 
cristall. 

– Ús del pòster com a eina de suport durant l’explicació i no com a punt de lectura  
– Utilització d’un llenguatge científic coherent, clar i apropiat durant l’exposició oral 
– Seguretat en l’expressió dels conceptes adquirits i els resultats obtinguts 
– Actitud i comportament adequats per a un context de debat científic 

PREMIS 

S’establiran quatre categories: 
 
1. Millor cristall únic 
2. Millor composició cristal·lina 
3. Millor pla de treball 
4. Millor presentació de pòster (es valorarà l’estètica i la claredat en l’exposició) 
 
Els premis de cada categoria estan pendents de determinar. 
 
CALENDARI ORIENTATIU 
 

• Inscripció: fins al 15 de novembre de 2013 
• Selecció dels centres participants: 19 de novembre de 2013 
• Seminari formatiu: 

– Dimecres 27 de novembre, de 16 a 20 h, a la Facultat de Geologia de la UB  
– Dilluns 2 de desembre, de 15.30 a 19.30 h, a la Facultat de Química de la URV 

• Enviament del producte als centres: desembre de 2013 
• Treball als centres: de gener a març de 2014 
• Jornada final: dia 4 d’abril de 2014 (tot el matí) a Barcelona 

 

EQUIP ORGANITZADOR 

Universitat de Barcelona: Miquel Àngel Cuevas, Teresa Calvet, Mercedes Aguilar, Laura 
Bayés, Raúl Benages, Raquel Cordobilla, Marga Becerra (Unitat de Cultura Científica UB) 

Universitat Autònoma de Barcelona: Joan Francesc Piniella, Lluís Casas 

Universitat Rovira i Virgili: Magdalena Aguiló, Francesc Díaz, Joan Josep Carvajal, Maria 
Cinta Pujol, Rosa Maria Solé, Laura Escorihuela 
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Organitzat per: 
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