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US PRESENTEM
LA REVISTA
Benvinguts i benvingudes a la nostra revista
de ciències!
Aquesta revista l’hem realitzat l'alumnat de
3r d’ESO de l’institut Bellvitge. Aquest any el
projecte dels i les alumnes de 3r d’ESO és
una revista científica en col·laboració amb
l'Institut d'Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL). Aquest projecte tracta
de fomentar els aprenentatges i les
vocacions científiques de l'alumnat del
nostre centre i de fer arribar el que hem
après a tothom qui la llegeixi.
El nostre centre col·labora amb l'IDIBELL,
una institució del nostre municipi que és
pionera en recerca científica. Aquesta via de
singularització del nostre institut, que vàrem
posar en marxa el curs passat, s’emmarca
en el Programa Fem Tàndem L’H, amb el
qual, des de la Regidoria d’Educació i la
Regidoria de Cultura, es pretén impulsar la
col·laboració d’escoles públiques amb
equipaments culturals i científics
especialitzats del nostre entorn.
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EL TÀNDEM AMB L'IDIBELL,
UNA GRAN OPORTUNITAT
ADELA: "El nostre lema és pedalant
junts per la ciència, l'èxit escolar i la
coeducació.
M'ha sorprés molt com entre tots i totes
hem aconseguit que el Tàndem no sigui
viscut com un bolet dins del centre."
JOAN: "A nosaltres ens ha sorprès la
bona relació i l'esperit de cooperació
amb l’equip directiu i docent del centre.
I les possibilitat que té aquesta
comunitat educativa de dur a terme
projectes que ens poden arribar a
sorprendre per la seva vessant artística
i arriscada."
Aquest curs està en marxa el projecte DNA, desxifrant el nostre codi de barres.

ENTREVISTEM L'ADELA BARREDA I EL JOAN DURAN
Marc Gómez, Alejandro Gordo, Álex Alloza, Gisela Pérez, Nerea Sánchez i Joselin Cruz

Entrevistem el Joan Duran i Ferrer i l'Adela Barreda. Ells són els referents del Tàndem
IDIBELL-INS Bellvitge. L'Adela Barreda és l’actual directora del nostre institut. En Joan
és, juntament amb la Gemma Fornons, el nostre referent directe dins de l’IDIBELL.

PRESENTEM EL JOAN DURAN:
Ens pots resumir qui és Joan
Duran i Ferrer?
Sóc poeta i treballo en l’àmbit de
la comunicació i la divulgació de la
ciència a l’IDIBELL. També dono
classes a la Universitat de
Barcelona, als ensenyaments de
Medicina i Ciències Biomèdiques.
Quina és la teva formació
acadèmica?
Sóc doctor en bioquímica.
3

Quants anys portes treballant en bioquímica?
En acabar la llicenciatura vaig iniciar l’etapa doctoral en bioquímica del fetge. Vaig
treballar vuit anys al Departament de Ciències Fisiològiques de la Universitat de
Barcelona (al Campus de Bellvitge). Després vaig deixar el laboratori per treballar en
comunicació de la ciència i fer docència universitària.
Per què vas decidir fer recerca en aquest camp?
Perquè m’agradava treballar en un àmbit de la bioquímica que fos proper als
problemes de salut de la població, en un campus eminentment sanitari.

PRESENTEM L'ADELA BARREDA:
Ens pots resumir qui és Adela Barreda?
Sóc una doctora en Filologia Llatina que, després de
quinze anys al món de la recerca i la docència
universitària, va donar un gir a la seva vida
professional per dedicar-se al món de la Secundària.
Actualment assumeixo la direcció d’un centre de
secundària de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Quants anys portes al nostre institut?
No sé si ara de memòria us dono la data exacta, però ja fa pràcticament uns deu anys
que vaig arribar a l’institut Bellvitge per ocupar amb caràcter definitiu la plaça del
docent de Llatí de l’institut. Així que ja ha plogut una mica i puc dir que em sento
plenament integrada en el centre i en el barri que m’han acollit molt bé.
Com vas arribar a ser directora?
Quan per motius personals l’anterior directora, la Montse Zaera, va decidir deixar el
càrrec, em vaig presentar per ocupar-lo. Vaig haver de superar un concurs de mèrits i
tot seguit defensar el meu Projecte de Direcció, davant d’un tribunal integrat per
representants del claustre de professors, de les famílies, del govern municipal i
d’Inspecció del Departament d’Ensenyament.
Abans de ser directora tenies un altre treball a l’institut? Quin?
Sí, abans de ser directora, m’encarregava de la docència del Llatí i de la Llengua i
Literatura Castellana. També vaig ocupar durant un temps el càrrec de Cap del
Departament de Llengua Castellana i Clàssiques.
Què t’aporta la teva feina actual?
M’aporta dificultats a encarar i moments complicats, però també la il·lusió de superar
reptes, d' implementar nous projectes (com és justament el Tàndem amb l’IDIBELL) i el
lideratge d’un equip al voltant d’una voluntat compartida.
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US PRESENTEM EL TÀNDEM:
Què vol dir fer Tàndem? Quines
institucions hi estan implicades?
Adela Barreda: El Tàndem és un
programa de la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de L’Hospitalet que pretén
posar en connexió els centres educatius
amb entitats culturals i científiques de
referència de l’entorn per afavorir l’èxit
escolar dels alumnes del municipi. En el
cas de l’institut Bellvitge, fem Tàndem
amb l’IDIBELL.
Joan Duran: El nostre Tàndem implica
de forma directa l’institut Bellvitge i el
nostre centre de recerca que singularitza
el Tàndem, que és l’IDIBELL. Les dues
institucions treballem de forma regular i
estreta.

necessàries per tal de poder tirar-los
endavant i poder integrar-hi la
col·laboració de l’IDIBELL. També estem
oberts a participar amb els nostres
alumnes en totes aquelles activitats que
l’IDIBELL ens proposa dins del Tàndem
de les quals us ha parlat el Joan.
Quins objectius té el Tàndem IDIBELLINS Bellvitge?
JD: Per a nosaltres és important donar a
conèixer la recerca d’excel·lència que es
du a terme al barri de Bellvitge i aproparla a les noves generacions per tal de
despertar vocacions científiques i enriquir
la cultura i les competències en ciència.
AB: El nostre lema és pedalant junts per
la ciència, l'èxit escolar i la coeducació.
De la mà del Tàndem volem potenciar les
vocacions cientificotecnològiques del
nostre alumnat, siguin nois o noies,
promoure encara més la coeducació a
l’institut i afavorir l’èxit escolar en el seu
sentit més ampli.

Quin és el vostre paper dins del
Tàndem? I com es concreta la
col·laboració de cada institució dins
del Tàndem?
JD: L’IDIBELL ofereix a l’institut Bellvitge
la possibilitat de treballar diversos àmbits
de la recerca biomèdica (des del càncer
fins a les neurociències, passant per
altres disciplines, com l’alimentació).
L’IDIBELL prepara visites, tallers als
laboratoris i també xerrades a l’institut.
També assessora el professorat quan es
requereix. Finalment, l’IDIBELL també
proposa activitats concretes, que es
consensuen amb la direcció de l’institut.
Jo sóc el referent de l’IDIBELL per a
l’institut, la persona del centre de recerca
que assisteix a les reunions de
coordinació del Tàndem i amb qui
s’acorden les tasques a fer i com fer-les.
AB: L’institut és qui dissenya els
projectes vinculats al currículum de
l’alumnat que comptaran amb la
col·laboració directa dels doctors i
doctores de l’IDIBELL. Som també
nosaltres els encarregats d’implementarlos amb els nostres alumnes i de fer les
gestions organitzatives que siguin

Quins projectes s’han portat a terme
fins ara?
AB: El curs passat vam portar a terme el
projecte Omnis e cellula, sobre la cèl·lula i
la història de la teoria cel·lular; l’IDIBELL
també va col·laborar en un projecte sobre
alimentació i hàbits de vida saludables.
Enguany el projecte estrella se centra en
la molècula del DNA o ADN i l’edició
d’aquesta revista de ciència.
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JD: També hem fet visites als laboratoris,
algun taller (“El cervell de plastilina”,
“Exploradors del cervell”), la xerrada
sobre ciència i poesia, l’activitat
UNISTEM Day... I vam convidar els
alumnes al 1r Slam de dones científiques
(a l’Auditori Barradas). Per Sant Jordi
també hem iniciat una col·laboració a
l’entorn de la relació entre la literatura i la
ciència.

Què us ha sorprès més d’ aquesta
col·laboració?
JD: A nosaltres ens ha sorprès la bona
relació i l’esperit de cooperació amb l’equip
directiu i docent del centre. I les
possibilitats que té aquesta comunitat
educativa de dur a terme projectes que ens
poden arribar a sorprendre per la seva
vessant artística i arriscada.
AB: A mi m’ha sorprès la bona entesa que
des de l’inici hem tingut amb el Joan Duran
i la seva companya, la Gemma Fornons,
així com amb els investigadors i
investigadores que hem conegut al llarg
d’aquests dos anys de Tàndem. M’ha
sorprès també molt com entre tots i totes
hem aconseguit que el Tàndem no sigui
viscut com “un bolet” dins del centre.

Què penses que aporta l’IDIBELL a
l’institut Bellvitge?
JD: Crec que els aportem una visió
rigorosa de la investigació biomèdica
puntera i coneixement a partir del qual
desenvolupar projectes concrets. També
els aportem una visió propera i personal
de la figura del científic, tot sovint del
científic jove.

Com va sorgir la idea de fer una revista
científica en col·laboració amb
l’IDIBELL? De qui va ser la idea i per
què justament una revista?
AB: La idea de fer una revista va sortir del
professorat del centre, sempre preocupat
per dotar-nos de noves eines per a la
millora de l’expressió escrita. La revista vol
ser una eina més de millora de la
competència lingüística i comunicativa del
nostre alumnat.

AB: A nosaltres el Tàndem ens aporta
moltíssim: una via important de
finançament per als nostres projectes de
ciència, comptar amb el suport i
l’orientació inestimable d’experts en
ciència en la nostra activitat docent,
poder posar en contacte el nostre
alumnat amb investigacions de prestigi,
estar al dia de la recerca puntera que es
fa en ciència, etc.

Per què el títol IDIBELL. Life and
Science?
AB: Entre tots vam triar aquest títol perquè
recull la filosofia del Tàndem. El nostre
Tàndem no només és ciència, també és
vida en el seu sentit més ampli: es ramifica
cap al món de l’art, de les lletres, de les
experiències viscudes. El Tàndem és en
definitiva una experiència de vida única per
al nostre alumnat.
JD: Crec que és un títol molt apropiat
perquè reflecteix el que diu l’Adela: que la
ciència i les humanitats han de caminar
plegades. I és important que ho facin en
l’àmbit educatiu, perquè és l’etapa en què
formem els ciutadans responsables del
futur.

Què penses que aporta l’institut
Bellvitge a l’IDIBELL?
JD: En el nostre cas, la relació amb
l’institut Bellvitge sobretot ens permet
aproximar-nos a la nostra ciutat i als
interessos concrets dels més joves i dels
docents que hi treballen dia a dia.
AB: Podem aportar-los el coneixement
directe del món de la Secundària i del
Batxillerat, l’oportunitat d’entrar en
contacte amb futurs científics molt joves i
transmetre’ls la il·lusió que ells i elles, els
doctors i doctores de l’IDIBELL, senten
per la ciència.
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L’ALEIX DIZ

DE PROFESSOR A COL·LABORADOR DEL TÀNDEM

David Blanco, Judit Durán, Diego Sarmiento, Álex del Cabo

"M'he quedat ensenyant i aprenent.
Millor o pitjor és el que sé fer"

"La ciència és l'art de fer preguntes"

ENTREVISTEM
L'ALEIX
De quina manera ajudes a la revista?
Des del principi jo vaig tenir molt clar quina era l’estructura de la revista, no sabria dir-te si
la idea és meva o de l’Adela. De les tres parts que té la revista, una part està dedicada al
projecte d’enguany i a la relació de l’institut amb l’IDIBELL, una altra està dedicada a
actualitats científiques i un altra part, a la literatura. Després no m’he implicat més a la
revista, perquè he tingut molta feina a l’hora de preparar totes les peces del muntatge de
l'escultura del projecte d'aquest curs amb l'IDIBELL, que porta per títol DNA, desxifrant el
nostre codi de barres.
Per què has decidit ajudar a la revista?
Quan jo em vaig jubilar, a principis de curs, tenia clar que volia continuar venint a l’institut
i ajudar en alguna cosa. L’Adela em va suggerir que m’impliqués en el projecte del
Tàndem amb l’IDIBELL, per això estic ajudant a la revista i també en el muntatge de
l'escultura.
En quins projectes has treballat?
Jo estic a la Xarxa de Competències Bàsiques des que el centre també hi és. Els
projectes que recordo d’aquests tres últims anys són la molècula d’ ADN o DNA, el mural
de la cèl·lula i un projecte molt interessant sobre els refugiats, més concretament, sobre
els refugiats que eren científics.
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En què ajudes l’institut des que t’has jubilat?
De moment estic ajudant a l’institut amb els projectes de la Xarxa de Competències
Bàsiques i amb el Tàndem, tot i que no descarto que, de cara a l’any vinent, col·labori
d’alguna altra manera, com, per exemple, llegint poesia als alumnes de batxillerat.
Des de quan està pensat el projecte de la revista?
En educació es fan moltes coses, però sempre costa que es visualitzin i, per això, va
sorgir la idea de fer una revista per plasmar tot el que s’ha treballat durant el curs.
Per què has decidit fer-te voluntari per ajudar l’institut?
Perquè en aquests moments em trobo en una època en què em sento molt creatiu. I si
m’he jubilat és perquè vaig tenir l’oportunitat de fer-ho amb 60 anys i no m'ho vaig
pensar dues vegades, perquè serà molt difícil fer-ho d’aquí uns anys. Dintre d’uns anys
hauré de deixar de venir, perquè no coneixeré ningú.
Tens altres projectes en ment?
Amb l’institut, no, però, personalment, sí.
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L'ALEIX
A LA VII JORNADA
DE BIOLOGIA A
L'ENSENYAMENT

El passat 10 de març de l’any 2018,
l’Aleix Diz va participar a la VII Jornada
de Biologia a l’Ensenyament celebrada a
la sala d’actes del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona. Aquesta jornada
s’organitza des de l’any 2012 amb motiu
de la commemoració del centenari de la
Societat Catalana de Biologia. Aquestes
jornades se centren a compartir
coneixements i experiències relacionades
amb la biologia; el més important és
escoltar l’experiència de professors a les
aules i la dels biòlegs experimentats.
L’Aleix ha acudit a aquesta jornada per
explicar als assistents el tàndem que el
nostre institut té amb l’IDIBELL.
Logo de la Societat Catalana de Biologia
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SI VOLS ESTAR AL DIA
DE LES NOVETATS
DEL NOSTRE TÀNDEM
Segueix-nos a:
www.ibellvitge.net
Twitter "InstBellvitge"
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PROJECTE OMNIS
E CELLULA
Adela Barreda, Manel Guerra, Marouan Oulaad

Els alumnes de 3r van fer la
representació de la cèl·lula,
posant i modelant la
plastilina sobre les diferents
parts, assenyalades en un
dibuix de grans dimensions.
Van treballar per parelles.
Cada parella va treballar
sobre una part o orgànul.

El Tàndem amb l'IDIBELL es va estrenar
amb el projecte Omnis e cellula que es va
portar a terme el curs 2016-17.
Dins d'aquest projecte els alumnes de 3r i 4t
d'ESO d'aquell curs van estudiar la cèl·lula i
la història de la teoria cel·lular.
Tot el que havien après els va servir per
representar una cèl·lula i les seves parts en
un gran "mural", en el qual donen informació
i explicació del funcionament de la cèl·lula.
Aquest mural (2,20 x 1,60 m) es pot veure
exposat al costat de la cantina.
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Els alumnes de 4t es van
encarregar de redactar els
plafons explicatius de
l'obra.
En els plafons s'hi troba
informació sobre el
recorregut històric de la
teoria cel·lular, la pròpia
teoria cel·lular, les funcions
de cada orgànul i l’origen
de la cèl·lula eucariota.

LA CÈL·LULA I LA HISTORIÀ DE LA TEORIA CEL·LULAR
RECORREGUT HISTÒRIC
Robert Hooke (1665)
Observa amb un microscopi simple una
lamina de suro i hi veu petites cel·les
similars a les d’un rusc d’abelles i les
anomena cèl·lules.
Antonie van Leewenhoek (1674)
Observa cèl·lules vegetals.
Jan Evangeliste Purkinje (1838)
Anomena protoplasma el medi interior
cel·lular.
Matthias Schleiden i Theodor
Schwann (1838-39)
Afirmen que tots els vegetals i animals
estan formats per cèl·lules.
Rudolf Virchow (1855)
Afirma OMNIS CELLULA E CELLULA
NASCITUR. Estableix que tota cèl·lula
prové d'una altra de preexistent.

Matthias Schleiden
Font: https://commons.wikimedia.org.

TEORIA CEL·LULAR
És establerta per Matthias
J.Schleiden i Theodor
Schwann l’any 1838.
1-Tots els éssers vius estan
formats per una o més cèl·lules.
2-Les cèl·lules són les unitats
anatòmiques i funcionals dels
éssers vius.
3-Tota cèl·lula prové per divisió
d’una altra.
4-La cèl·lula conté la informació
genètica que heretaran les
cèl·lules filles.
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L'institut Bellvitge presenta els resultats del projecte
OMNIS E CELLULA
a la XVI Jornada Anual de la Xarxa de Competències Bàsiques

El 19 de maig es va celebrar a
Barcelona la XVI Jornada Anual de la
Xarxa de Competències Bàsiques.
La Xarxa la formen escoles i instituts
que pensen en com millorar els
processos d’ensenyament i
aprenentatge en els seus centres.
Des de fa cursos la Xarxa impulsa el
treball globalitzat o per projectes.
Aquesta vegada l'alumnat i professorat
de l'institut Bellvitge hi vam ser
presents amb el nostre primer projecte
de la mà de l'IDIBELL.

La Natàlia Pomareda, coordinadora del Grup Impulsor de la
Xarxa de CCBB, i la Salut Muñoz, professora de Ciències de
l'institut, davant del nostre roll-up.

13

CÈL·LULES
MARE
Nuria Galarza, David B. A., Adrià Escofet, David Martín, Abdelatif Atif

QUÈ SÓN LES
CÈL·LULES MARE?

Hi ha diversos tipus de cèl·lules
mare.
Les cèl·lules mare embrionàries:
En les primeres etapes del
desenvolupament humà, les
cèl·lules mare es diferencien a
l'embrió progressivament en els
tipus de cèl·lules dels diferents
teixits del cos: cervell, ossos, cor,
músculs, pell,... Són pluripotents.

Font: RNDr. Josef Reischig, CSc. (https://commons.wikimedia.org)

Les cèl·lules mare són cèl·lules no
diferenciades que poden convertir-se en
cèl·lules d’altres tipus de teixits.
En un futur proper, la investigació en
cèl·lules mare revolucionarà la manera
com els metges tracten malalties com la
de Parkinson i la d'Alzheimer, en les
quals hi ha degeneració de les neurones.
També és el cas de les malalties
coronàries i la diabetis, és a dir, malalties
que necessiten la regeneració cel·lular
dels òrgans afectats.

Les cèl·lules mare adultes:
Són cèl·lules no diferenciades que
es troben en teixits i òrgans adults i
que poden diferenciar-se en
cèl·lules adultes del teixit al qual es
troben. Són multipotents.
I les cèl·lules mare induïdes IPS
(cèl·lula pluripotencial induïda):
Tenen les mateixes propietats que
les cèl·lules mare embrionàries,
però no provenen d’un embrió, es
produeixen al laboratori a partir de
cèl·lules adultes i poden originar
tots els tipus de teixits del nostre
cos com ho fan les cèl·lules mare
embrionàries. Són pluripotents.
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L' EXPÈRIENCIA UNISTEM DAY
Gràcies al Tàndem amb l’IDIBELL el
passat 16 de març uns alumnes de 1r de
batxillerat, de 4t d’ESO i tres companys
de 3r d’ESO vam tenir l’oportunitat de
viure i celebrar la jornada de difusió
científica de la recerca sobre cèl·lules
mare. L'UniStem Day és l'esdeveniment
de divulgació sobre cèl·lules mare més
gran d'Europa i ara ha fet el seu desè
aniversari.
La Begoña Aran ens va fer una xerrada
en què ens va explicar que l’UniStem és
el Centre d’Investigació sobre Cèl·lules
Mare de la Universitat de Milano. Ens va
parlar sobre les cèl·lules mare, la
regeneració de la pell, la regeneració del
cor i quina importància tenen les cèl·lules
mare en aquest tipus de regeneració.

La televisió de L’Hospitalet va fer una entrevista a la Dra. Begoña Aran i a dos
estudiants de Batxillerat del nostre institut, la Gabriela i el Dani.
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BEGOÑA ARAN
És doctora en Ciències Biològiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va treballar en el
laboratori de fecundació in vitro de l'Institut
Universitari Dexeus des del 1986 fins al 2007. Va ser
coordinadora del Banc de Línies Cel·lulars del
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
(CMRB) des del 2007 fins al 2010.
A partir del 2010 fins al 2012, va ser la responsable
del Projecte de l'Oficina de Suport a les Teràpies
Avançades de l'Organització Catalana de
Trasplantaments (OCATT). Més tard, va passar a ser
la responsable científica de la Unitat de
Biotecnologia de Mesoestetic Pharma Group fins al
2014.
Al març de 2015 es reincorpora de nou al Banc de Línies Cel·lulars del CMRB per
treballar en el projecte "European human pluripotent stem Cell Registry", finançat per
la Comissió Europea.

ENTREVISTA
1.- On treballes i quin treball
realitzes?

2-Quin tipus de cèl·lules mare hi ha?
Hi ha tres tipus: les cèl·lules embrionàries
que trobem en els embrions, les cèl·lules
mare fetals que les podem trobar en
qualsevol teixit fetal i cèl·lules mare
adultes que les trobem en qualsevol teixit
o òrgan adult.
A part d’aquests tipus hi ha uns altres
tipus de cèl·lules mare que no les trobem
en cap teixit ni en cap organisme, sinó
que les generem al laboratori, que són
les cèl·lules de pluripotència induïda, són
les IPS.

Sóc coordinadora del banc de línies
cel·lulars del Centre de Medicina
Regenerativa de Barcelona. Regenerem
cèl·lules mare omnipotents, a partir
d’embrions o cèl·lules de pluripotència
induïda i les generem per posar-les a
disposició dels investigadors
que les demanen.
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3- Què és la teràpia cel·lular?

4- En quines malalties és habitual
utilitzar aquestes teràpies?

Qualsevol tractament que es fa amb
cèl·lules de qualsevol tipus.
Per exemple, cèl·lules que provenen de
cèl·lules mare pluripotents, cèl·lules
mare adultes o fins i tot cèl·lules
diferenciades. Qualsevol teràpia amb
cèl·lules és una teràpia cèl·lular que
normalment és per regenerar o substituir
la pèrdua de la funció cel·lular d’algun
òrgan o algun teixit.

La teràpia cel·lular més utilitzada des de
fa mols anys és el tractament de
malalties eritopoiètiques amb cèl·lules
mare de moll de medul·la òssia, o
també de cèl·lules de sang de cordó
umbilical.

El David i el Marc fan l'entrevista a la Dra. Begoña Aran i la Nuria enregistra.
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DNA

ÀCID DESOXIRIBONUCLEIC
Sara Merzouki, Giovanni Sánchez

QUÈ ÉS EL DNA
El DNA té forma de doble hèlix.

Font: Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics. De
https://commons.wikimedia.org.

L’àcid desoxiribonucleic, també abreviat com
DNA (o ADN), és la biomolècula encarregada
d’emmagatzemar la informació genètica de la
cèl·lula. Conté els gens, on es troben les claus
de l’herència que ens diferencien de la resta de
persones. Avui dia sabem que els gens es
copien duplicant la molècula del DNA (és com
una cremallera, quan s’obre es divideix en dos).
COMPOSICIÓ
El DNA està format per molècules anomenades
nucleòtids. Els nucleòtids són les unitats que
formen els àcids nucleics. Cada nucleòtid conté
un grup fosfat, un sucre i una base nitrogenada.
És un acoblament de adenina (A), guanina (G),
timina (T) i citosina (C). Aquests quatre
compostos nitrogenats són les anomenades
bases.
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Adela Barreda, Sara Urzainqui, Mireia Juárez, Desirée Villaroel

PROJECTE DNA,
DESXIFRANT EL NOSTRE
CODI DE BARRES
L'OBJECTIU DEL PROJECTE
Dins del Tàndem amb l'IDIBELL, els alumnes de 4rt d’ESO (Optativa de Biologia) i 1r
de Batxillerat (artístic i no artístic) han treballat durant el curs 2017-18 un nou projecte
que combina la ciència i l’art. Consisteix a crear una escultura que representa la doble
hèlix de la molècula de l'àcid desoxiribonucleic (ADN o DNA).
Amb aquest projecte els i les alumnes han après el funcionament del DNA i l'han
acabat plasmant en una obra artística..

El producte final:

El producte final és una escultura, en alumini i metacrilat, de gairebé 2 metres i 15 kg, que
representa i explica la molècula del DNA. Es pot veure a la segona planta del nostre
institut.
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LES FASES DEL PROJECTE
De setembre a desembre: aprenem
sobre el DNA
Primer el Marc Codina i la Salut Muñoz,
professors de Biologia de l' institut,
expliquen què és i com funciona el DNA
als seus alumnes de les classes de
Biologia de 4t d'ESO i de Ciències per al
Món Contemporani i de Biologia de 1r de
Batxillerat.
El 13 de desembre el Dr. Miguel López de
Heredia, investigador de l'IDIBELL, es
desplaça fins al nostre centre per fer una
xerrada sobre el tema. Les seves
explicacions i aclariments completen les
explicacions del Marc i la Salut. Alumnes
de 3r aprofitem també llavors per
entrevistar-lo i parlar amb ell sobre el DNA,
amb la idea d'incorporar la seva entrevista
a la nostra revista.
Font: PublicDomainPictures.net

Gener: disseny de l'escultura
Entra en el projecte l'Aleix Diz,
professor de ciències jubilat i
actualment col·laborador del
Tàndem.
Sota el lideratge de l'Aleix i amb
l'assessorament del Dr. Miguel
López de Heredia i de l'Anna
Recio, professora del Batxillerat
Artístic, es dissenya l'escultura del
DNA (materials i codi de colors,
sistema de muntatge).

L'Aleix es reuneix amb els i les alumnes de 1r de Batxillerat Artístic i
comparteix amb ells el disseny de l'obra.

(…) més gran gràcies a tu.
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Alguns dels m

LES FASES DEL PROJECTE
Febrer i març: preparació del
muntatge i redacció de plafons
L'Aleix i el seu equip d'alumnes
de 1r de Batxillerat Artístic i de
Biologia es preparen per al
muntatge de l'escultura:
s'asseguren de tenir totes les
peces, acorden el codi de colors,
pinten les peces segons el codi
acordat, etc.

Mentrestant, els companys de
1r de Batxillerat A (Ciències per
al Món Contemporani i Biologia)
redacten els plafons explicatius
de l'obra, de contingut científic.
Els alumnes de 4t d'ESO
(Optativa de Biologia) munten
també petites escultures dels
enllaços de la molècula que
s'exposaran a part. Els guien
els seus professors de ciències,
el Marc i la Salut.
(…) l'aire d'un t'estimo
que surt de tu.
Perquè jo vull desnéixer,
desnéixer de tu.

(…) més gran gràcies a tu.
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Alguns dels m

Abril: el projecte s'estén al centre
Alumnes de tot l'institut presentem a la diada de Sant Jordi textos de ciència ficció.
Alguns d'ells s'inspiren en el que hem après sobre cèl·lules mare i DNA amb els doctors
de l'IDIBELL i els professors de l'institut.

Maig: muntatge de l'escultura i
darreres correccions
L'Aleix i el seu equip d'alumnes de 1r de
Batxillerat Artístic munten l'escultura.
Mentrestant, els professors de ciències
fan les darreres correccions dels plafons
de contingut científic que expliquen
l'obra. Els plafons corregits es porten a
imprimir.
Els alumnes de 3r d'ESO iniciem la
redacció i maquetació de la revista del
Tàndem. La revista inclou aquest article
sobre el projecte del DNA.

Juny: instal·lem l'obra
Amb l'ajut del Joan Pampalona, monitor del PFI del centre i dels seus alumnes,
s'instal·la l'escultura a la segona planta del nostre edifici.
L'acompanyen els plafons explicatius i les microescultures dels enllaços.
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PARLEM SOBRE EL DNA
Raquel Altisén, Mariam Rodríguez, Sara Merzouki, Pablo Saborido

ENTREVISTEM EL
DR. MIGUEL LÓPEZ DE
HEREDIA (IDIBELL)

En què consisteix la teva feina a
l’IDIBELL?
Allà els investigadors estem dividits
en dos grans grups. Estan els
investigadors bàsics i els
investigadors aplicats. Els aplicats són
els que utilitzen el coneixement per fer
una màquina nova, un medicament,
etc. Els bàsics, que és el meu cas, el
que fem és estudiar com funcionen
les coses.
PARLEM SOBRE EL DNA o ADN

El passat 13 de desembre ens va visitar el Dr.
Miguel López de Heredia, del Laboratori de
Genètica Molecular de l'IDIBELL. Amb ell els
alumnes de 1r de Batxillerat (Ciències per al
Món Contemporani) i 4t d' ESO (optativa de
Biologia) van poder parlar sobre l'ADN (o DNA).
Nosaltres vam aprofitar per fer-li aquesta
entrevista.
Sempre has volgut ser científic? Quan vas
saber que et volies dedicar a la ciència i per
què?
Quan era petit volia ser metge. Recordo que jo
tenia un professor de biologia que un dia ens va
portar microscopis i em va agradar molt. Més
tard, a l’institut, em vaig començar a interessar
per la ciència i vaig estudiar biologia.
Què es el que mes t’agrada de la teva feina i
el que menys?
A mi el que més m’agrada és quan tens una
idea i penses com funcionen les coses,
experimentes i després veus que tenies raó. El
pitjor és quan l’experiment et surt malament.
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Per què no es poden fer òrgans per
a transplantaments a partir de
l’ADN?
L’ADN és la informació. Per fabricar
un òrgan es necessita la informació,
però també necessites una persona
que el fabriqui, necessites totes les
cèl·lules, i a dia d’avui no som
capaços de fer-ho en un tub d’assaig;
encara ens falten moltes coses per
descobrir fins a arribar a poder fer-ho.
Si s’ha pogut clonar una ovella, es
podria arribar a clonar també un
humà? Avui dia, amb els
coneixements que tenim, podem
clonar un humà?
Podríem fer-ho, perquè tenim
coneixements per fer-ho; el que passa
és que s’ha observat que cada
organisme és una mica diferent, és a
dir, el que ha funcionat perfectament
per clonar una ovella no funciona per
clonar un cavall; per tant, per clonar a
un humà necessitaríem intentar-ho mil
milions de vegades perquè en sortís
només un.

Com es realitzen els tests d’ADN i per a què serveixen?
Serveix per conèixer la teva informació genètica, és a dir, les “lletres” que la formen, per
veure si tens alguna malaltia. Avui pots treure ADN de molts llocs, a partir del cabell, de la
sang, de la saliva, fins i tot d’ossos de neandertals.
Què són les malalties genètiques?
Les malalties genètiques són malalties que deriven d’una mutació, d’un error, en un gen
determinat. Qualsevol canvi funcional et pot produir una malaltia, això és una malaltia
genètica, una malaltia en la qual el seu error inicial és un error a la seqüència de l’ADN.
Hi ha malalties que es poden guarir gràcies a l’ADN? Com es faria?
Està en procés, però hi ha un problema ètic. Us sonaran les paraules "teràpia genètica".
Això consisteix a canviar l’ADN que està malament per un que estigui bé. Som capaços
de ficar l’ADN en qualsevol cèl·lula. El problema és que en una persona normal l’ADN ha
d’anar a la cèl·lula correcta, al lloc correcte; si això no és així et produeix càncer.
Quin ha estat el darrer descobriment més important sobre l’ADN?
Jo en destacaria tres: l’estructura de l’ADN, la tècnica que permet ampliar un fragment
d’ADN tantes vegades com vulguem i la teoria de la seqüenciació massiva, que ens
permet llegir tot l’ADN d’una persona.
Què entenem per bioètica i per a què serveix?
La bioètica és molt important, i la seva funció és fer que la ciència s’utilitzi per a coses
bones, controlar els científics per tal que fem coses que beneficiïn la humanitat.
En el món de la recerca de l’ADN resulta molt difícil fer descobriments o encara
queda molt camí per fer?
Quan més saps d’una cosa, més difícil és conèixer coses noves; simplement no se solen
fer molts descobriments nous. Hi ha preguntes que són complexes, però per falta de
coneixements o per falta de tècnica encara no les podem resoldre, possiblement dintre de
40-50 anys això serà més fàcil.
Què poden representar en el futur els
descobriments que s’estan fent o es faran sobre
l’ADN?
Per a mi el més important és la seqüenciació
massiva, perquè així podrem saber els
medicaments adequats per a cadascun de
nosaltres.
Què creus que pot suposar per a nosaltres tenir
un Tàndem amb l’IDIBELL?
Em sembla una cosa molt interessant per a
vosaltres. És una cosa que a mi m’hauria encantat
quan tenia la vostra edat. És un oportunitat per
poder veure gent que treballa en una cosa i que
després ell mateix te l’explica. Et permet veure-ho
des d’un altre punt de vista, una altra forma
d’entendre-ho.
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DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA I LA NENA
EN LA CIÈNCIA
Cristian Garrido, Ainhoa Espinales, Gerard Fernández, Alejandro López, Mariam Rodríguez

L’11 DE FEBRER SE
CELEBRA EL DIA
INTERNACIONAL DE
LA DONA I LA NENA
A LA CIÈNCIA
El Dia Internacional de la Dona i
la Nena a la Ciència se celebra
cada any l’11 de febrer. Va ser
aprovat per l'Assemblea General
de les Nacions Unides per
aconseguir que les dones i els
homes treballin per igual en
ciència. Aquest dia tan
important les dones i les nenes
fan xerrades i projectes parlant
sobre la ciència. La celebració
d'aquest dia està impulsada per
la UNESCO i ONU-Dones.

Font: https://commons.wikimedia.org.
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Mireia Juárez, Alejandro López, Sergio Pérez, Mariam Rodríguez, Sara Urzainqui

PRIMER SLAM DE
DONES CIENTÍFIQUES
11 DONES PARLEN DE LES
SEVES RECERQUES
CIENTÍFIQUES
El dia 3 de febrer es va celebrar el
Primer Slam de dones científiques
organitzat per l’IDIBELL, en què 11
investigadores del centre de recerca
van parlar sobre la seva experiència
dins del món de la ciència. Es va dur
a terme en commemoració de l’11 de
febrer, el Dia de la Dona i la Nena en
la Ciència. L’Slam va tenir lloc a
l’Auditori Barradas de L’Hospitalet.
L'acte consistí en 11 monòlegs de
dones científiques sobre les seves
investigacions. Entre mig dels
monòlegs, vam poder gaudir de les
actuacions de l'escola de música del
Gornal. Al final de l'acte vam votar per
decidir quin havia estat el monòleg
més interessant i que més ens va
agradar. Va guanyar l'Avelina Tortosa
amb el treball titulat "Treballem per
millorar el tractament del
glioblastoma, un tumor del sistema
nerviós".
Abans d'assistir als monòlegs de les
científiques, vam tenir el plaer de
conèixer-ne tres i entrevistar-les.
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MACARENA GÓMEZ
Va estudiar Biologia a la Universitat
Complutense de Madrid i ha fet estades
en laboratoris d'Holanda, França i
Alemanya, especialitzant-se en
Neurociències. Ara prepara el seu
doctorat, centrat en la neurobiologia
vinculada a la malaltia d'Alzheimer.
"PER A MI UN DELS AVENÇOS
CIENTÍFICS MÉS IMPORTANTS VA
SER DESCOBRIR QUE AL CERVELL
LES NEURONES ES PODEN
REGENERAR"
Des de petita volies ser científica?
Quan era petita deia que volia ser
forense, però després vaig acabar fent
Biologia i allà vaig decidir que volia ser
científica.
Què és el més difícil de dedicar-se a
la investigació científica?
El més difícil és aconseguir financiació
per portar a terme les teves
investigacions.

LAURA COSTAS
És metgessa i doctora en medicina,
amb un màster en salut pública. Està
treballant a l'Institut Català d'Oncologia
com a investigadora postdoctoral
IDIBELL per a un projecte sobre
detecció precoç del càncer d'endometri i
ovari basat en la gnòmica i el
desenvolupament tecnològic.
"PENSO QUE UN DELS
DESCOBRIMENTS MÉS
IMPORTANTS VAN SER LES
VACUNES, JA QUE VAN AJUDAR A
EVITAR MOLTES MALALTIES"
T'imaginaves mai arribar a ser
científica?
De petita pensava que anava a ser
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camionera, i no tinc ni el carnet, però
vaig decidir que volia ser científica quan
estudiava medicina.
Què és la gnòmica?
La gnòmica és l'estudi dels gens, em
serveix per a investigar quins gens
identifiquen aquelles dones que tenen
càncer d'endometri per detectar-les a
temps.

EVA MEJÍA
És doctora en biologia molecular. Va
estar durant quatre anys a l'Institut de
Recerca Scripps de La Jolla, California;
va tornar com a investigadora postdoctoral i finalment es va incorporar al
Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona l'any 2013.
"DES DEL CENTRE DE MEDICINA
REGENERATIVA ON JO TREBALLO,
EM SEMBLA QUE EL MÉS
IMPORTANT HA SIGUT EL FET
QUE ES PUGUIN REPROGRAMAR
CÈL·LULES PERQUÈ ES
DIFERENCIÏN DE LES CÈL·LULES
MARE"
Quan vas decidir que volies ser
científica?
Ho vaig decidir quan el meu germà va
començar medicina, tenia 14 anys i,
quan vaig veure el seu llibre de
bioquímica, em va encantar.
Creus que les cèl·lules mare són
claus per trobar la cura de moltes
malalties en el futur?
Les cèl·lules mare poden aportar una
teràpia alternativa als medicaments, ja
que la majoria de vegades, quan
necessitem regenerar un teixit,
nosaltres no tenim la capacitat de ferho; llavors l'ús de cèl·lules mare podria,
per exemple, regenerar un múscul
cardíac després d'un infart.
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Mariam Rodríguez i Gerard Fernández

ROSALIND ELSIE FRANKLIN
I L'ESTRUCTURA DEL DNA
Rosalind Elsie Franklin (19201958) va néixer en una família
jueva anglesa que es dedicava a la
banca.
Va ser una química, biofísica i
cristal·lògrafa autora d'importants
contribucions per a la comprensió
de l'estructura de l'ADN.
Es va doctorar en Química i Física
el 1945 a la Universitat de
Cambridge. Va estudiar tècniques
de difracció de raigs X durant tres
anys al Laboratori Central de
Serveis Químics de l'Estat de
París.
L'any 1951 va tornar a Anglaterra
per treballar com a investigadora
en el laboratori de John Randall en
el King College de Londres.
Va realitzar una difracció de raigs
X de les fibres de l'ADN, obtenint
així l'any 1952 la famosa Fotografia
51 que va ser fonamental per
definir-ne l'estructura de doble
hèlix.

Rosalind Franklin amb un microscopi el 1955. Fotografia 51.
Font: https://commons.wikimedia.org.
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ELS PANBACTERIS
LA RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS
Marcos González, Manuel Salgado, Safira Gabarri, Daniel Mayorov i Denisse Aracely Moreta

El bacteri "Klebsiella pneumoniae". És un dels bacteris més propensos a adquirir
resistència als antibiòtics. Font: https://pixnio.com/science/microscopy-images.

QUÈ SÓN ELS PANBACTERIS?

COM PODEM EVITAR-LOS?

Els superbacteris (o panbacteris) són
un tipus de bacteris amb una gran
resistència als antibiòtics. Amb el pas
dels anys i la generalització de l'ús
d'antibiòtics en medicina i ramaderia, la
resistència als antibiòtics ha esdevingut
cada cop més important. Actualment no
hi ha cap forma acceptada per
combatre’ls, però s’estan fent estudis per
investigar tractaments definitius.

Evitar l'abús d'antibiòtics redueix la
possibilitat de veure's afectat per bacteris
més resistents (superbacteris). És per
això que des dels serveis sanitaris
s'insisteix a regular l´ús dels antibiòtics i
fer-los servir només quan sigui
estrictament necessari.

PER QUÈ SÓN RESISTENTS?

S'ha determinat que l'ús de
fluoroquinolones estava associat amb
la infecció pel “Clostridium difficile”,
una de les principals causes de
diarrea hospitalària als Estats Units i
una important causa de mort a tot el
món.
Es calcula que per l’any 2050 els
superbacteris causaran més morts
que el càncer.

Aquestes resistències poden ser naturals
o adquirides, apareixen a causa d'una
mutació genètica aleatòria o d'un
intercanvi parasexual de gens resistents
entre bacteris. Els bacteris que
posseeixen una mutació que els permet
sobreviure continuaran reproduint-se,
transmetent a la seva descendència els
seus gens resistents.
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STHEPHEN HAWKING
IN MEMORIAM
Mariam Bitar, Fátima Achtar, Yash Singh, Jasmin Parmar

WHO WAS HE?

Font: https://commons.wikimedia.org.

THE THEORY OF EVERYTHING
The Theory of Everything is a hypothesis of
quantics physics that poses the connection
between all physics phenomena known in the
universe. This theory would allow to forecast
when these events are going to take place. But
what is the Theory of Everything about? It tries to
explain all the fundamental interactions in nature.
This theory is based on the causality principle.
The cause and effect law explains that every
situation occurs for a reason and not by chance.

Font: https://commons.wikimedia.org.
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Stephen William Hawking
(1942-2018), more known as
Stephen Hawkins was a
professor of Mathematics in
University of Cambridge. After
having developed Motor
Neuron Disease and only
having a life expectancy of
two years, he still went back
to Cambridge to become a
researcher and professor at
Genoville and Calius College.

DID YOU KNOW...
That Hawking suffered from a
disease called Motor Neuron
Disease (MND) that hurts the
neurons in the brain, the
encephalic trunk and the
spinal cord. Consequently, the
cells that connect the brain to
the muscles for the voluntary
movement stop working, This
may result in a progressive
paralysis. It can cause
difficulty in breathing,
swallowing and speaking.
There’s only one treatment,
the “Riluzol”, to slow down the
illness.

CONEIXEM ASCLEPI,
DÉU DE LA MEDICINA

CAMP D'APRENENTATGE DE TERCER D'ESO A EMPÚRIES
Raquel Altisén, Marina Garcia, Manuel Jurado, Vanesa Regueiro

ANEM A EMPÚRIES
Els dies 18, 19 i 20 d’Abril els
alumnes de 3r ESO vam anar de
Camp d’Aprenentatge a l’Escala,
Empúries. Hi vam anar
acompanyats de quatre
professors de l’institut, la Beatriu,
la Laura, la Mireia i el Toni.
Hi vam aprendre moltes coses i
vam conèixer Asclepi, el déu
grec de la medicina.

DIMECRES 18 D'ABRIL

QUÈ ÉS UN CDA?

Quan vam arribar, ens vam dividir en dos grups i
ens van fer una presentació en power point ,
explicant-nos les activitats que realitzaríem durant
l’estada.
Les primeres activitats que vam fer van ser:

Els CdA (Camps d'Aprenentatge)
són serveis en què es fan
activitats relacionades amb un
tema concret sobre el qual més
tard els alumnes han de fer un
treball.

- Anar a la platja i completar una fitxa en anglès
sobre les dunes i la sorra.
- Fer un taller d'observació dels minerals de la
sorra a través del microscopi per completar una
fitxa de les seves mides, colors i característiques
diferents.
- Separar amb sedassos els grans minerals de la
sorra en grups diferents segons la seva mida.

Després de les activitats vam anar a la platja a gaudir d'una estona de temps lliure.
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DIJOUS 19 D'ABRIL
Al matí, vam pujar a Sant Pere de Rodes. Ens vam dividir en tres grups per anar a
visitar l’església i ens van explicar la seva història i com vivien els monjos, tot fent
diverses activitats.
A la tarda, vam jugar en grups a un joc en el qual havíem de completar uns mots
encreuats sobre noms i persones importants d’Empúries.

DIVENDRES 20 D'ABRIL
L’últim dia vam anar a les ruïnes d’Empúries. Ens
vam tornar a dividir en grups i ens van explicar
com era l’època dels grecs i romans i com vivien
cadascun d’ells. Van explicar-nos que els romans
eren més rics i tenien més privilegis que els
grecs.
Tots vam entrar al museu on vam veure l'estàtua
original d'Asclepi.
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Asclepi, el déu de la medicina
QUI ÉS ASCLEPI?
Asclepi és el déu de la medicina
a la cultura grega antiga. Els
romans l'anomenaven Esculapi.
Se'l representa normalment
com un home madur, o més
aviat vell, amb barba i un
mantell que deixa despullada
una part del pit i un dels braços.
Porta a la mà el bastó dels
caminants, on es cargola una
serp.
Font: https://commons.wikimedia.org

EL CULTE D'ASCLEPI

Font: https://pixabay.com

LA SERP DEL BASTÓ
D'ASCLEPI
Segons la llegenda, Asclepi
estava guarint Glauc (fill de
Posidó), quan, de sobte, Glauc va
caure mortalment ferit per un
llamp. Va aparèixer a l'habitació
una serp i Asclepi la va matar
amb el seu bastó; aleshores va
entrar una altra serp i va reviure
la primera ficant-li unes herbes a
la boca. Amb aquestes mateixes
herbes, es diu que Asclepi va
aconseguir ressuscitar Glauc.

Des d'aproximadament el 300 aC, el culte
d'Asclepi es va fer molt popular i els pelegrins
acudien en massa als seus temples de guariment
per ser guarits dels seus mals.
Els pelegrins feien ofrenes a Asclepi i aquests
havien de passar la nit a la part més sagrada del
seu santuari. A l'endemà els malalts havien
d'informar sobre els somnis i visions que havien
tingut durant la nit, en els quals apareixia Asclepi
dient-los la malaltia que tenien i el tractament que
havien de seguir.

Nen malalt portat al temple d'Asclepi, deJohn William Waterhouse (1877).
Font: https://commons.wikimedia.org
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JOAN DURAN I FERRER
LA CIÈNCIA ÉS PLENA DE POESIA
Jorge Moreno

QUI ÉS?
Stonehenge
El primer científic fou poeta:
colpejà les pedres per a comprendre,
empresonà la llum per a saber-la estimar.
Les pedres s’alçaren insurgents com queixals
i encaminaren la llum pels secrets orbs
d’una xarxa d’axons teixida per a l’ocasió.
Font: www.juanduran.cat.

Joan Duran i Ferrer (Sitges, 11
d'agost de 1978) és un escriptor
i doctor en bioquímica. És un
dels ideòlegs i directors de la
Festa de Poesia a Sitges i el
director dels muntatges poètics
i científics Simbiopoesi (Festival
Barcelona Poesia 2008) i Mitosi
(dins el cicle Tertúlies de
Ciència a la Virreina, 2009).

I tot d’una, la primera sorpresa:
poder vestir-se d’ombres, pentinar-se amb prediccions,
maquillar-se amb solsticis. Reinventar-se.
El primer poeta fou científic:
comprengué la dansa de les pedres,
estimà les veus de la llum mentre jugava amb foc.
Modelà el cel des d’un cercle.
Ah el primer cercle! Tot un fil de preguntes
i tot d’una, mancats de final i de principi.

Física / Química / Biologia
Física
Onejo del buit
forçada a ser matèria
per les lleis de tu.
Química
No et vull res de pur:
et caic d'àcid als metalls
quan destil·lo i creo.
Biologia
Que respiris, dic,
a la bocana del sexe
que et sagna i et diu.
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LA XERRADA DE POESIA
CIENTÍFICA DEL JOAN DURAN
El dia 6 d'abril ens va visitar el Joan
Duran, el nostre referent dins el
Tàndem amb l'IDIBELL, per oferir-nos
un recital de poesia científica.
El Joan Duran es dedica a la divulgació
científica, però també té ànima de
poeta.
La poesia científica s'inspira en els
fenòmens científics per posar-los en
vers i rescatar la poesia que hi ha a les
lleis i al món de la ciència.
El passat dia 6 d'abril en
Joan Duran ens va llegir i comentar
molts poemes científics. Ens va agradar
molt el poema "No sé preguntar" de
David Jou.

Aquest treball amb els versos de
ciència va ser un gran tret de sortida de la
nostra celebració de la festa de Sant Jordi
que aquest any va estar dedicada a
l'agermanament entre lletres i ciència.
El dia de la diada, el nostre company, Xavier
Otero, va llegir un altre poema del Joan
Duran que ell mateix ens va fer arribar per a
la ocasió: "Stonehenge".

Font: https://commons.wikimedia.org.

DAVID JOU I MIRABENT
David Jou va neixer el 23 d'octubre de 1953 a Sitges. És un poeta
i científic català. És un autor d'una àmplia obra poètica, d'una
quinzena de títols, aplegada en edició conjunta en els volums
L'èxtasi i el càlcul i L'huracà sobre els mapes. Va començar a
publicar poemes als quinze anys, i als disset anys va publicar el
seu primer llibre.
En el poema "No sé preguntar", David Jou ens fa veure la
importància de la pregunta en un món on la informació ens
aclapara la reflexió.

NO SÉ PREGUNTAR, DE DAVID JOU
Abans de la meva primera pregunta vingueren els llibres amb mils de respostes.
No sé preguntar.
Paraules com heures s’arrapen al rostre del món
i fingeixen un món tan real,
que em perdo en jardins de matèria verbal,
i dubto del món circumdant que se’m mostra.
I em falten destrals…
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UN SANT JORDI CIENTÍFIC
Sara Urzainqui, Agnés Ndjock, Daiana Marin, Silvia Castillo

SANT JORDI
Cada any celebrem els jocs florals
al nostre institut. Fem un acte en
què parlem de literatura i de
llibres i participem en un
certamen literari. Escrivim textos
de tema lliure i els professors
escullen els guanyadors. Aquest
curs el certamen va tenir relació
amb la ciència. Els textos
premiats rebien un nou premi,
vinculat amb el Tàndem amb
l'IDIBELL i per això anomenat Life
and Science, com la nostra
revista.

El Xavier Otero i l'Alba Pizarro, alumnes de llatí, llegint la descripció dels
habitants de la lluna del grec Llucià de Samòsata.

El dia de Sant Jordi vam anar a la sala
d’actes del Centre Cultural Bellvitge a
celebrar-ho. L'acte va començar llegint
diversos fragments de diferents relats
inspirats en el món de la ciència i,
després, es van commemorar dues
obres molt importants de ciència ficció:
Frankenstein i el Mecanoscrit del segon
origen. Tot seguit, vam escoltar com
alguns alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO
llegien els seus textos de ciència ficció.
Finalment, es van repartir els premis.

Els alumnes de 3r vam fer cal·ligrames
relacionats amb la ciència ficció, que
després vam utilitzar per decorar els
passadissos del nostre institut.

David Blanco Aguilar, 3r B
38

PREMI LIFE AND
SCIENCE
Les guanyadores del
premi Life and Science
van ser:
·Paula Sánchez de 1r B
d'ESO, amb el poema
L’oblit.
·Sara Urzainqui de 3r
d'ESO A, amb el relat La
clonación.
·Sandra Salido de 1r A
de Batxillerat, amb el
relat La gran loteria.
A continuació, un fragment dels tres textos guanyadors:

L'OBLIT
Oblido aquestes
connexions,
Oblido tot pel que he
treballat,
Oblido també les
emocions
I els que m’han
emocionat.
No recordo.
Oblido.
Adéu.

LA CLONACIÓN
Entonces tuve una idea. Me clonaría a mí misma, así,
tendría una amiga, y ¿qué mejor amiga que yo misma? Ya
se había clonado antes a una oveja, así que ¿qué más da?
La gente dice que eso no es ético, que no es correcto
clonar a un ser humano, pero yo no lo veo de esa manera,
así que decidí hacerlo.
Empecé clonando animales como ratones, ranas..., cloné
hasta a un perro, hasta que llegó el día. Ya estaba lista. Así
que lo hice. Pero luego todo no fue tan bien…

LA GRAN LOTERIA
- El premio consiste en 50.000 dólares y tener una nueva
vida en el pasado, lejos de esta gran cantidad de
contaminación y una mejor vida, al menos desde el punto
de vista de la salud. Nuestro portal no es lo
suficientemente potente aún, así que lo más lejos que
podemos enviarte es al 2018 o 2019.
Abrió un cajón de su mesa y sacó un contrato.
- A cambio, lo único que debes darnos es tu
consentimiento para crear un clon tuyo a partir de tu ADN.
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Sara Urzainqui

COMPLETEM ELS
VERSOS DE JOSEP
PALAU I FABRE

L'IDIBELL també ha celebrat Sant Jordi i l’hem celebrat junts treballant un poema
de Josep Palau Fabre.

JOSEP PALAU I FABRE
Josep Palau i Fabre va ser un escriptor i
poeta català. Va néixer el 21 d’abril de
1917 a Barcelona i va morir el 23 de febrer
de 2008, als 90 anys, també a Barcelona.
Palau i Fabre va estudiar lletres. Va
treballar en diverses revistes literàries, va
treballar com a traductor, traduint diverses
obres al català. Les seves obres van ser
molt reconegudes i es van traduir a
diversos idiomes.
https://commons.wikimedia.org

L'IDIBELL ens va enviar unes targetes (dreta),
per celebrar Sant Jordi amb ells. A les
targetes, hi havia un fragment d'un poema de
Josep Palau i Fabre i es va demanar als
alumnes de batxillerat que completessin els
seus versos.

Algunes de les propostes més interessats són:
(…) l'aire d'un t'estimo
que surt de tu.
Perquè jo vull desnéixer,
desnéixer de tu.

(…) un zigot
que no sent dolor
pel teu amor.
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(…) més gran gràcies a tu.

ELS LLIBRES I
LA CIÈNCIA
David Prieto, Pablo Ji

FRANKENSTEIN
(MARY W. SHELLEY)
Any de publicació: 1818
Gènere: Ciència ficció
Editorial: La Magrana

El llibre tracta d’un científic, Víctor Frankenstein, que, dolgut per la mort de la seva
mare, investiga com poder tornar a la vida els éssers humans. Llavors, crea un
monstre, el qual fuig fastiguejat pel seu aspecte. El monstre intenta apropar-se als
humans, que el rebutgen, i s'amaga al camp, on observa durant un any la vida d'una
família i adquireix una mínima educació.
Alhora, s’adona que és molt diferent a les persones i que mai l’acceptaran, i llavors
mata un parent del científic. Aquest, quan se n'assabenta, va a buscar la seva criatura
i hi manté un diàleg. El monstre es justifica i es lamenta de la seva solitud. Després, li
demana una companya, però el científic no compleix la seva promesa per por a crear
un altre monstre similar i comença una persecució mútua per donar-se mort. Al Pol
Nord, Víctor mor de malaltia i el monstre se suïcida. Aquesta obra és molt important,
perquè és una de les primeres obres de ciència ficció, i a més, fa 200 anys de la seva
publicació.
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MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN
(MANUEL DE PEDROLO)
Any de publicació: 1974
Genere: Ciència ficció
Editorial: Edicions62

Al llibre, l'Alba és una noia de 14 anys, i el Dídac és
un nen de 9, que viuen a Benaura, una vila rural
catalana.
L'Alba es va tirar a l'aigua per rescatar el Dídac
després que uns nens li peguessin i el tiressin al riu
per ser mulat. Just en aquest moment es produeix un
atac alienígena que extermina els humans i destrossa
molts edificis, però ells dos aconsegueixen sobreviure
perquè, en aquest moment, eren sota l'aigua.
Aleshores, el dos nois han d’intentar sobreviure i fer
que l’espècie humana no s’extingeixi.

LA MÀQUINA DEL TEMPS (H.G
WELLS)

LA FUNDACIÓ
(ISAAC ASIMOV)

Any de publicació:
1895
Gènere:
Ciència ficció
Editorial:
Heineman

La novel·la tracta d'un home que té un
laboratori i ha descobert la
quarta dimensió, així que decideix
construir-hi una màquina del temps,
amb què viatjar. Se’n va a l’any
802.702. Descobreix que la terra era
habitada per unes persones
anomenades Elois. Aquests no
coneixen l'escriptura. No són gens
intel·ligents i no tenen força física.

Any de publicació:
1951
Gènere:
Ciència ficció
Editorial:
DeBolsillo

El llibre descriu un futur on la humanitat
s'ha estès per tota la Galàxia adoptant
una forma de govern imperial que rep el
nom d'Imperi Galàctic. Aquest govern
comença a corrompre´s i els
coneixements científics no avancen. La
civilització ha d'assumir que tot allò que
l'home pot o ha de descobrir ja està fet.

42

CARLOS GARCÍA,
UN MATEMÀTIC AMB ÀNIMA
DE FOTÒGRAF

Víctor Acedo, Paula Sicilia i Sergio Pérez

Professor de
matemàtiques

Per què vas decidir ser professor de
matemàtiques?
Més que una decisió és un seguit de
circumstàncies. El nostre professor de
matemàtiques ens va comentar que hi havia uns
estudis que tenien el nom de “Ciències Exactes” a
la universitat. Quatre anys després em vaig
matricular a la Facultat de Matemàtiques.
A l' acabar la carrera, vaig decidir treballar com a
professor de matemàtiques en un institut.
Quants anys portes de professor d’institut? I
quants vas estar a l’institut Bellvitge?
El mateix any d’acabar els estudis, el 1986!!!, vaig
donar classe durant un parell de mesos al centre
on havia estudiat COU. Un temps després ja em
vaig presentar a oposicions. Vaig treballar quatre
anys a l’Institut Can Vilumara d’Hospitalet des de
l’any 1987 fins l’any 1991. Aquest any vaig
concursar a una plaça de professor a l’exterior a
Estats Units, i durant un any vaig estar treballant a
Los Angeles (Califòrnia) en una escola de
primària. Va ser una experiència interessant, però
molt dura i vaig decidir tornar a Espanya.
Aquell mateix any vaig participar en el concurs de
trasllats i em van concedir l’Institut Bellvitge que
era un dels primers instituts que vaig demanar.
A l’Institut Bellvitge és on he passat la major part
de la meva vida laboral (25 anys).
Com va ser la teva estada a l’institut Bellvitge?
En 25 anys hi ha hagut de tot. He vist com el
centre ha anat canviant. Quan vaig arribar hi havia
classes de diürn i de nocturn, en total hi havia més
de mil alumnes matriculats.
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Pioner en pàgines web: 1r premi al
II concurs Webs de Ciència (1997)
Te’n recordes d’alguna situació que va ser
positiva per a tu?
He de dir que regals, regals.. m’han fet pocs.
Els alumnes sempre feien broma de regalarme un pernil per aprovar l’assignatura, però
mai ho van fer. Bé, ara recordo que l’any
passat uns alumnes de 1r de Batxillerat van
portar a classe una magdalena amb una
espelma pel meu aniversari; encara que no ho
vaig demostrar gaire, em va emocionar molt.
També aquest grup d’alumnes ens van fer el
regal als professors que marxàvem del centre
d’una samarreta personalitzada. Vam estar
molt agraïts. I el que sempre és un regal per a
qualsevol professor és retrobar-te amb antics
alumnes.
Per dir una situació concreta, recordo el dia
que un grup d’alumnes va guanyar un premi
per confeccionar una pàgina web.
Com va ser això?
Va ser inesperat, havíem treballat tots molt,
però no aspiràvem ser els primers. Era l’any
1997, la majoria de gent no havia sentit parlar
d’Internet i nosaltres ja fèiem pàgines web.
Ens van convocar al Departament
d’Ensenyament i van començar a dir els
guanyadors, primer el cinquè, després el
quart, ...,; quan van dir el segon i no
érem nosaltres, ens vam començar a posar
nerviosos. Va ser un moment molt
emocionant quan vam sentir el nom de
l’Institut com els primers. La web guanyadora
encara està activa i enllaçada a la web del
centre. Es troba a
http://www.ibellvitge.net/caixa/
Si poguessis tornar a donar classe al
centre, ho faries?
Naturalment, he estat molt bé tots els anys
que he treballat a Bellvitge. He tingut molt
bones experiències i guardo molt bon record.
Hi he fet amics que encara conservo.
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Els inicis del projecte Cinema en curs,
entre els records del Carlos García.
El projecte va començar el curs 2007 i continua vigent.

RECORDS...
Recordo com molt positiu les
activitats que vaig realitzar amb el
departament de Visual i Plàstica.
Vam fer coses molt boniques de
vídeo i fotografia en col·laboració
primer amb la Yayo (que era
professora d’història) i després amb
la Maite Soldevila, professora de
Visual. Ens va permetre també
conèixer com treballaven a altres
països d’Europa amb el projecte
@rt-exchange i a altres centres de
Catalunya amb el projecte Cinema
en Curs que va continuar la
professora de música Dolors
Busquets i que encara segueix.

El concurs de fotografia
matemàtica
Quan va començar el concurs de la
fotografia matemàtica?
El concurs de fotografia matemàtica de
l’Institut va començar l’any 2012 i
sembla que ha continuat fins a l’actualitat..
Recordes qui va tenir la idea de fer-lo?
Com va ser que es va posar en marxa?
Hi havia en aquell moment molts centres que
ho feien.Les fotografies guanyadores dels
concursos escolars s’envien i poden ser
guardonades per a un premi a la seva
categoria. A mi sempre m’ha agradat molt la
fotografia.Quan vaig veure la qualitat de les
fotografies obtingudes, vaig posar en marxa el
concurs.
Després de tants anys, què opines
d’aquesta experiència a l’institut Bellvitge?
Què penses que aporten iniciatives com
aquesta?
La valoro molt positivament. Tal i com diuen
les bases, l’objectiu és fer veure que les
matemàtiques estan immerses en la realitat
que ens envolta, però també ens permet mirar
la realitat amb uns altres ulls.

Dos elevado al cubo, de Pau Segura

Cercles, d'Alejandro Pérez

Al llarg de tants anys, recordes alguna
fotografia que t’hagi cridat l’atenció de
forma especial?
Moltes. Cada any m’ha sorprès la creativitat
dels alumnes de Bellvitge. L’any 2015 hi havia
una fotografia de l'Alejandro Pérez titulada
“Cercles” que em va agradar especialment
per la composició dels seus elements. El
mateix any el Pau Segura va presentar una
que em va semblar molt original degut al seu
títol, s’anomenava “Dos elevado al cubo” i el
seu pare, el Kiko Segura, va enviar una amb
títol “Arrel quadrada” que també em va
semblar molt original.
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FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
2018

Sergio Pérez, Víctor Acedo i Paula Sicilia

GUANYADORS DEL
CONCURS DE
FOTOGRAFIA
MATEMÀTICA

L'espiral de la vida de Cameron Woroniecki,
categoria A

ELS GUANYADORS DEL CONCURS
SÓN AQUESTS:

1r cicle de l'ESO:
1r premi de la categoria A, amb el títol
L'espiral de la vida, per a l'alumna
Cameron Woroniecki Regadera.
2n cicle d'ESO:
1r premi de la categoria B, amb el títol
Cultius paral·lels, per a l'alumna Karen

Cultius paral·lels de Karen Isabel Woroniecki,
categoria B

Isabel Woroniecki Regadera.
Batxillerat:
1r premi de la categoria C, amb el títol
Rombes aràcnids, per a l'alumne Marc
Bonet Baños.
Professorat i PAS:
No hi ha 1r premi

A LOOK AT THIS ISSUE:

Rombes aràcnids de Marc Bonet, categoria C

OPEN HOUSE IDEAS - 3
NEW ADS - 3
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MENCIONS
ESPECIALS DEL
CONCURS DE
FOTOGRAFIA
MATEMÀTICA

Parelles ocultes de Julia Valero
categoria A

AQUESTES SÓN LES MENCIONS
ESPECIALS:

1r cicle d'ESO:
Menció especial de la categoria A, amb el
Caminant per rectangles de Mariam Rodríguez,
categoria B

títol Parelles ocultes, a l'alumna Júlia
Valero Sánchez.
2n cicle d'ESO:
Menció especial de la categoria B, amb el
títol Caminant per rectangles, a l'alumna
Mariam Rodríguez Gata.
Batxillerat:
Menció especial de la categoria C, amb el

Modelarisme de Jean Paul Pareja,
categoria C

títol Modelarisme, a l’alumne Jean Paul
Pareja Chávez.
Professorat i PAS:
Menció especial de la categoria D, amb el
títol Formulant el cel, a Diana Herrero
Coronel.

Formulant el cel de Diana Herrero, categoria D
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Proves Cangur
CONCURS DE MATEMÀTIQUES

Les proves Cangur són un concurs de
matemàtiques que s'organitza en més de 30
països, amb l'objectiu d'acostar les
matemàtiques als més joves i intentar
despertar el seu interès. La competició es
porta a terme, de forma anual, cada mes de
març. Les competències que es posen a
prova en les Cangur tenen relació amb la
lògica i les matemàtiques i no únicament
amb el coneixement de fórmules.
La primera edició a Catalunya es va realitzar
l'any 1996 amb 1.000 alumnes i 100
escoles. En l'edició del 2015 hi van participar
24.449 alumnes, d'un total de 651 centres
catalans.
La competició consisteix en un test de 30
preguntes que s'ha de realitzar en 75
minuts.

Disseny guanyador del VII Concurs de cartells Cangur,
d'Ariadna Garcia Pelegrin. Font:
http://www.cangur.org/cartells/cartells2018/

Les 30 preguntes estan dividides en tres
grups de deu. Les preguntes del primer grup
valen 3 punts, les del segon 4 punts i les del
tercer 5 punts. Cadascuna té 5 solucions i
només una és correcta.
Quan una pregunta es contesta
correctament dóna punts al grup, si no es
contesta dóna 0 punts i si es respon
malament es resta la quarta part del que
valia la resposta correcta.
Les proves Cangur s'inicien amb 30 punts
per participant, la màxima puntuació que es
pot aconseguir és 150 punts i la mínima és 0
punts.
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P A S S A T E M P S

LES CIÈNCIES TAMBÉ
SÓN DIVERTIDES
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A V A L U A C I Ó

F I N A L

T'HI ATREVEIXES?
CONTESTA L'AVALUACIÓ FINAL
A què corresponen les sigles IDIBELL?
D'on ve la paraula cèl·lula?
Què és una cèl·lula mare?
Que són les cèl·lules mares IPS?
Quin paper juga la teràpia amb cèl·lules mare en medicina?
Què és l'UniStem Day?
A què corresponen les sigles ADN o DNA?
Quina funció té la molècula del DNA?
Quina estructura té el DNA?
Què és la bioètica?
Quin dia es celebra el Dia Internacional de la Dona
i la Nena en la Ciència?
Què és la fotografia 51 i qui la va obtenir?
Què són els panbacteris?
Qui és Stephen Hawking?
Quina funció tenia el déu Asclepi en la cultura grega antiga?
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