
Presentació
Des del primer moment que vaig començar a pensar sobre un tema per dur a 
terme en el treball de recerca, vaig saber que estaria relacionat amb la química. 
L’elecció de la fotoprotecció solar com a tema del treball va ser presa pel meu inte-
rès cap a tot allò que estava relacionat amb els productes cosmètics i cremes. Des 
de sempre ha estat un àmbit que m’ha encuriosit. A part d’això buscava un tema 
on pogués realitzar una part experimental i vaig pensar que aquest era l’ideal per 
realitzar-lo durant l’estiu. També vaig escollir-lo amb una visió més encarada cap 
al futur, per veure si em veuria còmoda treballant en un laboratori de cosmètica o 
en alguna feina relacionada amb aquest àmbit.
Tot i que avui en dia la societat és conscient de la utilitat i la necessitat de l’ús 
de la crema solar, cada vegada hi ha més la tanorèxia (addicció al bronzejat), que 
provoca que l’individu es preocupi més pel seu to de pell que no pas per les con-
seqüències que pot patir la pell a causa de la llum solar. Per això, en el món de la 
indústria de la cosmètica és un tema que en els últims anys ha començat a tenir 
més importància.
Sempre he sigut de les que li agrada posar-se morena a l’estiu i prendre el sol, però 
mai no m’he parat a pensar sobre com estic perjudicant la meva pell exposant-la 
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tantes hores al sol. És per això que crec que és important tenir un coneixement 
sobre a què t’exposes quan la radiació ultraviolada incideix sobre la teva pell i 
com l’afecta a curt o llarg termini. 
Per tant, el meu treball de recerca té com a objectius principals, per una banda, 
l’elaboració d’una crema solar, ja que és imprescindible el seu ús per evitar danys 
a la pell, i, per altra banda, saber les conseqüències de l’exposició de la pell a la 
llum solar (radiació ultraviolada) i poder-ne prendre consciència.



Metodologia
Conscient que aquest treball partia bastant de zero, tenint en compte que no mai 
m’havia parat a buscar res sobre la radiació solar, vaig començar per informar-me 
sobre la radiació electromagnètica, ja que aquesta està directament relacionada amb 
la radiació solar. Un cop vaig adquirir una base de coneixements sobre la radiació, em 
vaig focalitzar en la radiació ultraviolada i tots els seus tipus i vaig començar a inda-
gar sobre les diferents capes de la pell i com les afecta la radiació. En aquest moment, 
després de saber els efectes negatius i positius de l’exposició solar, vaig començar la 
recerca sobre els fotoprotectors solars, ja que és el mètode de protecció essencial. 
Un cop feta la recerca sobre les cremes solars, vaig realitzar la primera part de la part 
pràctica, que era l’elaboració de la crema solar per tal que durant l’estiu la pogués 
posar a prova i comprovar la seva efectivitat. Després de l’estiu, i de fotografiar els 
resultats de la crema solar, ja només em va quedar redactar tota la part pràctica.

Cos del treball
La radiació solar és l’energia emesa pel conjunt de radiacions electromagnètiques que 
produeix el sol i que es propaga en totes direccions a través de l’espai (no té un medi 
de propagació). L’espectre de la llum emesa pel sol es distribueix des de l’ultraviolat 
(de 100 a 400 nm) fins a l’infrarroig (de 750 a 1000 nm). La radiació ultraviolada és la 
que afecta la nostra pell i la podem dividir en tres grups diferents: l’UVA (de 320 a 400 
nm) que és totalment absorbida per la capa d’ozó, l’UVB (de 290 a 320 nm) que és par-
cialment absorbida per la capa d’ozó i l’UVC (de 100 a 290 nm) que no és absorbida per 
la capa d’ozó. Només els raigs UVA i UVB són capaços d’arribar a la superfície de la 
terra; per tant, són els que poden incidir sobre la nostra pell. Els raigs UVA represen-
ten un 95 % de la radiació solar i són capaços de penetrar fins a la dermis. En arribar a 
la dermis, perjudiquen la seva producció de col·lagen i elastina, que aporten fermesa 
a la pell. A mesura que passa el temps, com més radiació incideix sobre la teva pell 
menys producció d’aquestes proteïnes hi ha i, per tant, es dona pas al fotoenvelliment. 
Els raigs UVB representen un 5 % de la radiació solar UV que arriba a la superfície 
terrestre i aquests penetren fins a la capa més superficial de la pell: l’epidermis. A 
l’epidermis hi trobem els melanòcits, un tipus de cèl·lules cutànies que són les que 
ens proporcionen la melanina (el pigment que dona color a la pell). Aquestes s’activen 
com a sistema natural per poder-nos protegir de la radiació solar. Els melanòcits es 
troben dispersos per tot l’estrat basal de l’epidermis i són els encarregats d’elaborar 
i de distribuir la melanina quan siguin estimulats per la radiació solar. A vegades els 
melanòcits s’agrupen entre ells formant pigues, que de vegades poden patir algunes 
transformacions, i arribar a desenvolupar el càncer de melanoma. 
La radiació solar UV, en interactuar amb les cèl·lules cutànies quan entra en contac-
te amb la pell, genera radicals lliures molt reactius. Aquests són els que causen les 



lesions cel·lulars; per tant, com més mal facin més probabilitat hi ha que apareguin 
les arrugues, malalties cròniques o fins i tot el càncer de pell. Per neutralitzar aques-
tes alteracions en les cèl·lules, l’organisme té la capacitat de produir antioxidants.
En poques quantitats, la radiació ultraviolada és beneficiosa per a la salut i porta 
a terme una funció essencial per a la producció de vitamina D. No obstant això, 
l’exposició excessiva a la radiació ens porta a tenir diferents reaccions al·lèrgiques, 
càncers de pell, cremades solars, envelliment accelerat, danys oculars, debilitació 
del sistema immunitari, etc.
Per poder-nos protegir de tots aquests factors existeixen les cremes solars. Els 
fotoprotectors són substàncies químiques que aplicades sobre la pell atenuen (no 
l’eviten amb totalitat) els efectes perjudicials dels raigs solars. Un fotoprotector 
actua absorbint i filtrant la radiació UV a la superfície de l’estrat corni amb la fina-
litat que els raigs solars no penetrin cap a l’epidermis i la dermis, ja que ajuden a la 
dispersió de les radiacions. També actua amb la inactivació dels radicals lliures que 
es produeixen a la pell. 



De fotoprotectors en tenim de dos tipus: els químics i els físics. Els químics són subs-
tàncies que aplicades a la pell absorbeixen els fotons de la llum solar, a través de re-
accions fotoquímiques, i els modifiquen perquè no perjudiquin la pell. Necessiten uns 
trenta minuts per fer efecte. Els físics són substàncies que aplicades a la pell reflectei-
xen i dispersen la llum solar, és a dir, fan un efecte mirall i no absorbeixen la radiació. 
Els més utilitzats són l’òxid de titani i l’òxid de zinc. Aquests tipus de fotoprotectors 
es consideren més segurs i recomanables, ja que no s’absorbeixen a través de la pell i 
tenen menys riscs de produir al·lèrgia. A més, aquests fotoprotectors es poden aplicar 
immediatament abans de prendre el sol. L’inconvenient que tenen és que degut a les 
seves característiques cosmètiques et deixen la pell blanca a l’hora d’aplicar-los i es-
pesseixen les cremes, cosa que fa que siguin més difícils d’aplicar.
El factor de protecció solar (FPS) és un nombre que indica quin és el temps al qual es 
pot exposar la pell protegida per arribar al mateix efecte eritematós (de cremada) que 
s’obtindria si no s’hagués aplicat la crema solar prèviament; d’aquesta manera s’evi-
ta la cremada. Per exemple, si utilitzem un protector solar amb FPS 15, la pell no es 
crema fins que no hagi estat exposada 15 vegades a l’energia del Sol que normalment 
faria patir una cremada.
L’objectiu de la part pràctica del meu treball és elaborar una crema solar natural i 
poder-ne provar l’eficàcia sobre la pell de les persones. En el meu cas ho vaig fer sobre 
la pell de les persones de la meva família, ja que necessitava el seu consentiment per 
fer-ho. Per poder comprovar si la crema era efectiva o no, vaig decidir que durant cinc 
dies de l’estiu l’aplicaria sobre les zones de la pell que estan més exposades al sol, és a 
dir, a la cara, a l’escot i a les espatlles.

Conclusions
Després de realitzar tota la part pràctica ja puc extreure les conclusions del treball 
amb relació als objectius. Un dels objectius era elaborar la crema solar i comparar la 
seva eficàcia amb els fotoprotectors solars comercialitzats. Tot i haver tingut certes 
dificultats en els primers intents a l’hora de crear la crema amb les diferents fases 
i l’emulsió, finalment ha sigut un èxit i he aconseguit un bon resultat. L’únic incon-
venient que voldria destacar de la crema és que considero que la seva aplicació a la 
pell podria ser menys densa i més fluida per tal que fos més senzilla d’escampar. A 
part, vull destacar que al final vaig decidir que no compararia la meva crema amb 
les cremes fetes per professionals, ja que vaig considerar que era més important 
que una crema solar fes la seva funció. Dit això, s’ha pogut observar com la crema 
funciona correctament i si en fas un bon ús et protegeix de la radiació solar.
Amb l’ajuda de la part pràctica vaig poder adquirir i ampliar el meu coneixement 
sobre quins productes es necessiten per elaborar els fotoprotectors solars naturals 
i quina funció té cadascun d’ells. Sabent això, puc dir que el més essencial per a les 



cremes solars és tenir un filtre solar, algun component per mantenir la pell hidra-
tada, algun conservant per tal que la crema no es faci malbé i estigui protegida de 
cara a fongs, bacteris, etc., i finalment també és molt important que tingui algun 
emulsionant per tal que la crema pugui agafar la seva consistència. Sense algun 
d’aquests components és molt probable que la crema no actuï correctament.
Un altre objectiu assolit era saber com les cremes solars protegien la nostra pell. En 
indagar sobre aquest tema he pogut aprendre els diferents tipus de filtres solars que 
hi ha, com actuen sobre la pell i quins són els que ens protegeixen més a nosaltres. 
Amb relació a això, he observat com les diferents marques de cremes solars utilit-
zen els filtres químics pel fet que estèticament són millors que els físics. 
Finalment, tenia l’objectiu de saber la importància de la protecció solar, ja que és un 
tema que sempre te’l repeteixen molt i t’insisteixen en el fet que t’apliquis la crema 
solar. És per això que gràcies a la recerca de tots els inconvenients que pots patir si 
no et protegeixes correctament tinc molta més consciència d’allò a què està exposa-
da la pell de la importància de l’ús de la fotoprotecció solar.
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