
L'aire que respires
Enllaç al recurs periodístic:
https://umhsapiens.com/conocer-el-aire-que-respiras/

Matèria: Ciències de la Naturalesa

Nivell: 5é i 6é Primària

Duració: 50 minuts

Objectius:

L'objectiu d'aquest recurs ha de veure amb diverses facetes:
● Animar als estudiants a conéixer per què i com s'avalua la qualitat de l'aire de les

ciutats. En concret, coneixeran els gasos contaminants que poden afectar la salut de
les persones i de la vegetació i contribuir al canvi climàtic.

● Guiar als estudiants en la creació d'un esperit crític respecte al seu entorn immediat.
● Introduir als estudiants en el concepte de solucions basades en la ciència que es

poden utilitzar per a resoldre els problemes de la seua comunitat.
● Donar a conéixer alguns estàndards per al mesurament de concentracions

químiques, la seua utilitat i visualització.
● Reflexionar sobre el mètode científic: des de la repetició d'experiments per a

comparar dades obtingudes en diferents èpoques i anys. També, en aquest sentit,
assentar el coneixement que la ciència es basa en dades experimentals i mètodes
seqüencials que són, després, interpretats per persones expertes.

● Plasmar que l'activitat científica és un treball d'equip que implica, també la
participació de les institucions públiques.

Descripció general:

El diòxid de nitrogen és un gas contaminant que emeten els cotxes i pot arribar a
concentracions perilloses en els nuclis urbans. Per a monitorar les concentracions d'aquest
gas, un equip d'investigadors i investigadores de la Universitat Miguel Hernández col·loquen
captadors de diòxid de nitrogen a la ciutat d'Elx i, després, analitzen els resultats per a
donar recomanacions a les autoritats locals.
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Bloc 1: INICIACIÓ A l'ACTIVITAT CIENTÍFICA Cursos 5é i 6é

Continguts Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge
avaluables

Formulació d'interrogants a
partir d'un problema o
qüestió.

Lectura de textos propis de
la temàtica a investigar.
Iniciació a l'activitat
científica. Aproximació
experimental a algunes
qüestions.

Ús de textos narratius.

Formular conjectures o
suggerir deduccions
senzilles a partir
d'esquemes proporcionats
pel docent sobre els canvis
o processos relacionats
amb l'ésser humà i la salut,
els éssers vius, matèria i
energia i la tecnologia,
determinant els conceptes
clau i establint els mètodes i
instruments més adequats.

Utilitzar esquemes,
gràfiques i mapes per a
representar la informació
rellevant d'un fet o la seua
evolució i destacar la seua
relació amb altres fets o la
seua rellevància per a la
salut a títol individual, social
i mediambiental.

Comunicar oralment i per
escrit (text narratiu) les
conclusions de l'experiència
realitzada, fent referència a
les estratègies seguides
utilitzant suporte paper i/o
digital

Cerca, selecciona i
organitza informació
concreta i rellevant,
l'analitza, obté conclusions,
comunica la seua
experiència, reflexiona
sobre el procés seguit i el
comunica oralment i per
escrit.

Consulta i utilitza
documents escrits, imatges i
gràfics.

Desenvolupa estratègies
adequades per a accedir a
la informació dels textos de
caràcter científic.

Utilitza, de manera
adequada, el vocabulari
corresponent a cadascun
dels blocs de continguts.

Exposa oralment de manera
clara i ordenada continguts
relacionats amb l'àrea
manifestant la compressió
de textos orals i/o escrits.

Realitza experiències
senzilles i xicotetes
investigacions: plantejant
problemes, enunciant
hipòtesis, seleccionant el
material necessari,
realitzant, extraient
conclusions, i comunicant
els resultats.

Disseny de l'activitat:

1. L'aire que respirem conté molts compostos químics diferents. Alguns són naturals i
necessaris per a la vida, com l'oxigen. Uns altres són nocius (produeixen danys) a les
persones i al medi ambient. Estàs d'acord amb les següents frases? Explica bé la teua
resposta.
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En aquest apartat, s'espera que l'alumnat reflexione sobre els problemes de la contaminació
de l'aire, aquells factors que poden agreujar-la, així com sobre l'aproximació científica a la
cerca de solucions.

2. El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas contaminant. Es genera en la combustió de
carburants fòssils, per exemple, quan la gasolina es crema en els cotxes en circulació. Sol
ser abundant en les zones de molt de trànsit. El NO2 afecta a la salut de les persones i de la
vegetació i contribueix al canvi climàtic. A les ciutats, es mesura la quantitat de NO 2 per a
saber si l'aire que respirem està contaminat. Com creus que es podria saber quant NO2 hi
ha a la ciutat?

En aquest apartat, es dona l'oportunitat de dissenyar un hipotètic experiment per a l'anàlisi.
L'estudiantat podrà, després, comparar l'efectivitat, els punts forts i febles de la seua idea,
enfront del cas real.

3. La notícia parla d'uns “dispositius de mostreig” que s'utilitzen per a mesurar la
concentració de gasos a la ciutat. Com se'n diu?

 Captadors passius.
 Filtres de fanal.

4. Estos dispositivos de muestreo se colocarán en unos puntos concretos de las calles,
cerca de…

 espires del control del trànsit.
 els embornals.

5. ¿Por qué crees que es útil poner los dispositivos de muestreo, precisamente, ahí?

 Perquè fan bonic.
 Per a relacionar els punts en els quals hi ha molts gasos i els llocs per on passen molts

cotxes.

6. Creus que l'equip d'investigadores i investigadors pren mostres tots els anys en els
mateixos llocs, o van canviant?

 Sempre col·loquen els dispositius en els mateixos llocs, per a comparar els resultats de
tots els anys.

 Cada vegada els col·loquen en un lloc diferent a l'any anterior.

7. Segons l'article, quins gasos contaminants es mesuren per a conéixer la qualitat de l'aire
de la ciutat?
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S'espera que l'alumnat haja comprés que la substància contaminant monitorada és el diòxid
de nitrogen.

8. En aquest vídeo, la investigadora del Laboratori de de Contaminació Atmosfèrica de la
UMH Nuria Galindo explica què són els captadors passius i com funcionen. Pots resumir el
que explica?

Aquests dispositius no necessiten electricitat, per la qual cosa poden col·locar-se en
qualsevol lloc. Porten un reactiu que capta o atrapa el diòxid de nitrogen. Després, en el
laboratori s'analitzen els captadors i s'obté la concentració del contaminant.

9. Què t'agradaria preguntar als investigadors i investigadores del Laboratori de
Contaminació Atmosfèrica sobre aquest experiment?

Ací, es convida a l'alumnat a plantejar possibles dubtes sobre aquest experiment o altres
similars que podrien fer-se per a millorar el medi ambient a les ciutats.

10. Quines mesures creus que es poden prendre en una ciutat per a millorar la qualitat de
l'aire que respirem?

L'alumnat pot especular sobre altres problemes de contaminació de l'aire a les ciutats (com
la concentració industrial, per exemple) i les possibles solucions que es poden plantejar des
de la ciutadania, les institucions o l'àmbit científic.
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11. Com s'explica en l'article, l'Organització Mundial de la Salut ha establit un valor límit per
a protegir el públic dels efectes negatius del NO2 en 40 μg/m³ de mitjana anual. Què significa
això? Llig aquesta explicació i comenta-la en classe.

Ja saps que els grams són una unitat de mesura de pes. I que els metres són una unitat de
mesura de distància. Què són els micrograms per metre cúbic (μg/m³)?
Imagina una caixa que mesura 1 metre en tots els seus costats (1 metre de llarg, 1 metre
d'alt i 1 metre de profunditat). L'espai que ocupa la caixa és una porció de l'aire de la ciutat.
Quant gas nociu pot haver-hi en la caixa fins que resulte perillós? Imaginem representar el
diòxid de nitrogen com a grans d'arròs. Imagina que tens un paquet d'1 quilo d'arròs. En
aquest paquet, hi ha un milió de grans d'arròs. Si agafes només quaranta grans d'arròs i els
fiques en la caixa, aqueixa és la concentració de diòxid de nitrogen que es considera
perillosa per a les persones. L'ideal, és que sempre hi haja menys de quaranta grans d'arròs
i que mai hi haja més, perquè aqueix aire seria tòxic.

En aquesta secció, es convida a tots els participants a experimentar amb objectes per a
visualitzar el concepte de concentració.

(Opcional) Vols ajudar-nos? Per favor, emplena aquesta enquesta
curta. No recollim dades personals.
https://umhsapiens.survey.fm/cuestionario
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Glossari

diòxid de nitrogen
També anomenat òxid de nitrogen (IV), el diòxid de nitrogen és un compost químic format
pels elements nitrogen i oxigen. És color marró groguenc. Es forma com a subproducte en
els processos de combustió a altes temperatures, com en els vehicles motoritzats i les
plantes elèctriques. Per això és un contaminant freqüent en zones urbanes i rurals. És un
gas tòxic, irritant i afecta principalment al sistema respiratori.

canvi climàtic
Un canvi climàtic és la variació en l'estat del sistema climàtic terrestre (des dels sistemes
aquàtics, el sòl, la vida i l'atmosfera), que perdura durant períodes de temps prou llargs
(dècades o més temps) fins a aconseguir un equilibri diferent. Pot afectar tant els valors
mitjans meteorològics com a la seua variabilitat i extrems. Els canvis climàtics han existit
des de l'inici de la història de la Terra, han sigut graduals o abruptes i s'han degut a causes
diverses, com les relacionades amb els canvis en l'òrbita del planeta, els canvis en la
radiació que rep del sol, en el moviment dels continents, l'activitat dels volcans, l'evolució de
la vida o impactes de meteorits. El canvi climàtic actual té a veure amb activitats humanes i
es relaciona principalment amb la intensificació de l'efecte d'hivernacle (un canvi en la
composició de l'atmosfera que impedeix que la radiació solar fuita de nou a l'espai exterior,
amb el que la Terra es calfa) a causa de les emissions industrials procedents de la crema de
combustibles fòssils.

Organització Mundial de la Salut
La Organització Mundial de la Salut (OMS) en espanyol, és l'organisme de la Organització
de les Nacions Unides (ONU) especialitzat a gestionar polítiques de prevenció, promoció i
intervenció a nivell mundial en la salut, definida en la seua Constitució com un estat de
complet benestar físic, mental i social, i no solament com l'absència d'afeccions o malalties.
Els 195 Estats membres de l'OMS governen l'ens per mitjà de l'Assemblea Mundial de la
Salut, que està composta pels representants de cadascun d'aquests països.

unitat de mesura
La mesura és un procés que utilitza números per a descriure coses des de les propietats
que podem observar sobre elles. Això es fa per a comparar unes coses amb unes altres.
Podem saber com de grans són, com de fredes o calentes estan, quant pesen… Les unitats
de mesura que utilitzem són un estàndard (són sempre iguals). El Sistema Internacional
d'Unitats està constituït per set unitats bàsiques: metre (longitud), quilogram (massa), segon
(temps), kelvin (temperatura termodinàmica), ampere (corrent elèctric), mol (quantitat de
substància) i candela (intensitat lluminosa).

concentració
És un concepte molt utilitzat en química i en altres camps relacionats. És la mesura de
quanta substància hi ha mesclada amb una altra substància.
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Enllaços / Més informació

● Més recursos docents de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia en
la plataforma EducaSINC https://www.fecyt.es/es/educasinc/

● Més notícies sobre l'avaluació de la qualitat de l'aire, relacionades amb contaminants
dels combustibles fòssils així com amb la presència de COVID en ambients urbans.

● https://comunicacion.umh.es/2021/02/17/inicio-de-la-campana-de-invierno-2021-para
-evaluar-la-calidad-del-aire-de-elche/

● https://comunicacion.umh.es/2021/03/30/instalacion-en-elche-de-una-estacion-de-m
edida-atmosferica-urbana-para-analizar-la-presencia-de-restos-geneticos-de-la-covid
-19/

● Notícia utilitzada en l'activitat https://umhsapiens.com/conocer-el-aire-que-respiras/
● Vídeo utilitzat en l'activitat https://youtu.be/bgsp8iscip4?t=51
● Glossari infantil de termes científics (en anglés) https://www.kiddle.co/
● Icones de ProSymbols (Nounproject.com)

Més activitats complementàries per al currículum de ciències socials i naturals en la
Generalitat Valenciana en la web segura https://umhsapiens.com/juga-amb-ciencia/

Escriu-nos a umh.sapiens@umh.es
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