
Presentació
Avui en dia, la nanociència i la nanotecnologia ens envolten i són presents en el 
nostre entorn; de fet, en l’àmbit de l’educació s’estan incorporant eines i recursos 
perquè des de ben petits els infants coneguin aquesta branca de la ciència, ja que 
en endavant serà molt important per al desenvolupament col·lectiu. El tema prin-
cipal del meu treball són les nanopartícules, on m’he endinsat amb les seves grans 
possibilitats i aplicacions en el dia a dia. Sorprenentment són unes partícules di-
minutes que tenen propietats excepcionals. La seva mida tan petita els proporci-
ona unes característiques que les fan molt especials. Des de les seves estructures 
més internes fins a les interaccions presents amb altres compostos seran clau per 
entendre el que ens amaguen. A més a més, tractaré en quins sectors està més 
implicada la nanotecnologia i en quins productes dels quals fem ús més sovint 
és present. Amb tot això, la curiositat m’ha portat a dur la recerca d’aquest tema, 
que inicialment em va proposar la meva tutora, ambientat sobretot en la química, 
una assignatura que realment em crida bastant l’atenció i m’agrada. Abans d’en-
dinsar-m’hi, vaig rebre material del Centre de Recursos de Balaguer, que em va 
proporcionar molt coneixement i així vaig poder realitzar tant la part pràctica com 
la teòrica.
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Metodologia
En aquest treball de recerca, la part pràctica es troba dins la part teòrica. Les dues 
parts del treball s’han dut a terme simultàniament per tal d’extreure les màximes con-
clusions en cada aspecte que s’ha treball en aquesta extensa recerca. La investigació 
ha estat organitzada en aplicacions i materials, en què en cada apartat s’ha portat a 
terme una part pràctica. Fonamentalment, s’ha necessitat una profunda investigació 
i enriquiment del coneixement sobre el món de les nanopartícules, la mida nano i les 
seves estructures, els diferents materials i els sectors implicats. A partir d’aquí, les 
aplicacions s’han analitzat amb uns quants experiments posats en pràctica al labora-
tori. Pel que fa al procediment dels experiments, s’han seguit els passos indicats on es 
parteix del material, seguidament els passos en l’ordre correcte i el resultat. Ambdues 
parts han constituït el treball, i els recursos per tal de dur-lo a terme han estat la 
maleta de NanoEduca i NanoExplora. 



Cos del treball
La nova realitat d’aquestes últimes dècades és la nanotecnologia, que pren una 
rellevància i importància que creix exponencialment. Aquesta branca s’encar-
rega d’estudiar en profunditat els nanomaterials i les seves aplicacions. A Cata-
lunya hi ha l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) que estudia 
aquest camp. Un metre són mil milions de nanòmetres, i les nanopartícules 
ronden de l’1 fins als 100 nanòmetres. Les nanopartícules són partícules d’escala 
nano, les quals es consideren una nova classe de materials, ja que les seves pro-
pietats canvien respecte als materials d’escala mètrica o micromètrica. La mida 
d’una partícula és molt important tenir-la en compte a l’hora de voler aplicar les 
nanopartícules. Sabem, doncs, que la seva mida influirà, però, com ho farà? La 
forma senzilla de classificar les formes de síntesi de les nanopartícules és a tra-
vés de dos processos, parlem del top-down i del bottom-up. Segons la mida del 
material de partida, per formar la nanoestructura utilitzarem un mètode o un 
altre.
Primer, m’he endinsat en la hidrofobicitat, una propietat de les estructures molt 
petites. La hidrofobicitat és un concepte que defineix la capacitat d’algun element 
o objecte de repel·lir l’aigua. Una superfície és hidròfoba si repel·leix l’aigua i en 
una superfície hidròfila l’aigua s’hi adhereix. Aquest fenomen és causat per la ten-
sió superficial i la rugositat de la nanoestructura d’un material. Aquesta propietat 
es pot aplicar en superfícies perquè no es mullin ni s’embrutin amb nanorecobri-
ments. A continuació, he treballat l’alliberació progressiva de principis actius per 
tal d’eliminar bacteris, alliberar fragàncies, conservar aliments… A la part pràctica 
he realitzat una macroencapsulació, per poder analitzar la seva estructura i les 
seves possibilitats. Per altra banda he tractat elements amb propietats de memò-
ria de forma com el nitinol, un material amb nanoestructura. Aquest és l’efecte 
produït per la calor que provoca un retorn a la forma original. Un altre element 
en què he indagat ha estat el carboni, que pot adquirir diferents formes. El grafè 
és un material format per nanoestructures de carboni, i les seves propietats el 
fan molt especial, és molt flexible, resistent però lleuger a la vegada, conductor de 
l’electricitat i biodegradable. En la part pràctica, he comprovat la conductivitat del 
grafit, una altra estructura molt semblant a la del grafè. També vaig decidir entrar 
en el món de la nanomedicina, ja que em va captar molt l’atenció. En la cura de 
malalties i tractaments, s’ha estudiat d’utilitzar nanopartícules, com les nanopar-
tícules de ferro o les nanopartícules d’or. Finalment, m’he endinsat en la plata i les 
seves estructures més internes, treballant els seus enllaços i les seves interacci-
ons. Amb uns experiments he estudiat l’homogeneïtat i la suspensió col·loïdal amb 
l’efecte Tyndall. Finalment, he treballat la toxicitat de les nanopartícules de plata, 
per a la seva posterior aplicació. 



Conclusions
He quedat sorpresa de la quantitat d’aplicacions presents que som capaços de de-
senvolupar amb els coneixements de conceptes tan bàsics com la hidrofobicitat i la 
manipulació de les partícules de mida nano. Inicialment, però, esperava topar-me 
amb un tema molt específic i tancat en el qual no hi havia tant misteri amagat en 
el seu interior. Fins i tot pensava que la qüestió de la qual tracto seria totalment 
desconeguda; tanmateix, m’he adonat que la nanotecnologia està present en les 
nostres vides més del que n’era conscient. L’estudi i la indagació sobre aquest tema 
m’ha ajudat molt a entendre fenòmens com la hidrofobicitat, la toxicitat d’elements 
molt petits, les estructures i els seus comportaments i molt més. Hi ha molts con-
ceptes relacionats amb la nanotecnologia que en altres ocasions ja havia tractat, fet 
que m’ha ajudat a desenvolupar d’una forma més fluida el meu treball.
La conclusió final a la qual he arribat en el llarg transcurs del treball és que les 
nanopartícules tenen molt potencial i s’hi està invertint molt temps d’investigació 
a fi que ens facilitin aspectes del nostre dia a dia. A més a més, les partícules molt 
petites presenten propietats que les partícules de dimensions habituals, és a dir a 
escala macro o fins i tot micro, no ens proporcionen, fet que les fa encara més espe-
cials. Amb això vull dir que la nanociència i la nanotecnologia són un petit món dins 
d’un univers infinit.
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