
 

 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòri es ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PB R, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts q ue venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic)  
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria  

             
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte  ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El Grup Consolidat d’Innovació Docent de Mineralogia i òptica cristal·lina de la Universitat de Barcelona ha 
desenvolupat un CD interactiu que simula el funcionament d’un microscopi petrogràfic, per tal de facilitar a l’alumne un 
material d’autoaprenentatge, ha de servir per a reforçar els coneixements dels minerals formadors de roques en làmina 
prima. Aquest material te tres entrades diferents, en català, castellà i anglès. Cada mineral té una fitxa general amb les 
seves propietats òptiques i una complementaria amb les característiques cristal·logràfiques, camp d’estabilitat, 
diagrames de fases i característiques morfològiques del mineral a observar, les quals marquen els trets determinatius 
d’aquell mineral per tal de facilitar el seu reconeixement. Per tal de complementar les dades s’han introduït links 
directes amb la planes web: “webmineral” i “mindat” on hi ha les corresponents estructures  i morfologies “interactives” 
de cadascun dels minerals que apareixen en el programa.  
En l’aplicació informàtica hi ha 169 filmacions corresponents a 43 dels principals minerals que formen les roques, una 
filmació correspon a la imatge només amb el polaritzador, i l'altre a la imatge amb el polaritzador més l'analitzador. 
Cadascuna d'aquestes imatges es presenta amb un gir de 360º; es pot aturar i després continuar girant, simulant el que 
veuríem al microscopi. D'aquesta manera es pot determinar el pleocroisme, la presència de macles, el color 
d'interferència i l'angle d'extinció.. S’ha intentat sempre que hi hagués diferents exemples d’un mateix mineral en 
diverses paragènesis. També s'incorpora una fitxa que l'usuari pot omplir amb les característiques texturals i òptiques 
del mineral agrupades segons les observacions que es fan, bé amb el polaritzador, amb el polaritzador i l'analitzador o 
bé amb les condicions específiques per veure la figura d'interferència i el signe òptic. Aquesta fitxa, un cop plena, es pot 
imprimir. 
En tot moment hi ha un menú d’ajuda on l’usuari pot remetre i fer la consulta adient per poder continuar. 
Els requeriments informàtics pel correcte funcionament del programa són WINDOWS 2000 o posteriors, i una resolució 
mínima de pantalla 1024 x 768. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The Consolidated Group of Educational Innovation Mi neralogy and crystal optics at the University of Ba rcelona 
has developed an interactive CD that simulates the operation of a petrological microscope, to facilita te student 
self-learning material to be used to reinforce the knowledge of the minerals forming rocks in thin sec tions. This 
material has three separate entries in Catalan, Spa nish and English.  
Each mineral has a General tab with its optical and  complementary to the crystallographic characterist ics, field 
stability, phase diagrams and to observe morphologi cal characteristics of the mineral, which mark the features 
that determinatius ore to facilitate recognition. T o complement the data were entered direct links wit h websites: 
webmineral "and" Mind "where the relevant structure s and morphologies "active" for each mineral listed  in the 
program. In the application there are 169 films cor responding to 43 major minerals that form rocks, a film 
corresponds to the image with only the polarizer, a nd one of the most polarizing analyzer. Each of the se images 
is presented with a rotation of 360 º can stop and then continue turning, simulating what would see un der a 
microscope. This way you can determine pleocroisme,  and massive presence, the interference color and t he 
angle of extinction. An attempt was always there we re several examples of the same mineral paragenesis  
different. It also includes a tab that users can fi ll with textural and optical characteristics of the  ore  

 
 



 

 

 

 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
grouped according to observations made either with the polarizer, the polarizer and the analyzer or wi th 
specific conditions see Figure interference and the  optical sign.  
 
This profile, once full, can be printed. At any tim e there is a help menu where the user can send and make the 
appropriate query to continue. The computer require ments for the proper functioning of the program are  
Windows 2000 or later, and a minimum screen resolut ion of 1024 x 768.  

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

ESTUDI ÒPTIC DELS MINERALS 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Un dels treballs dut a terme pel Grup Consolidat d’Innovació Docent de Mineralogia i òptica 
cristal·lina de la Universitat de Barcelona al llarg del bienni 2006-08 ha estat l’elaboració d’un 
CD interactiu que simula el funcionament d’un microscopi petrogràfic el qual era l’objecte 
d’aquest projecte 2006MQD00200.  
 
Tanmateix, en aquest període i a la vegada que es desenvolupava el projecte, el Grup ha 
preparat un material complementari al del projecte amb caràcter d’autoavaluació, fent 
referència a termes bàsics de l’òptica mineral i la mineralogia òptica, per tal de que l’estudiant 
pugui anar coneixent quin és el seu grau d’aprenentatge al llarg del curs. Aquest material, 
complementari d’aprenentatge en el coneixement dels fenòmens òptics i en la identificació 
dels minerals, s’ha implementat durant el curs 2006-07 (segon quatrimestre del 2007) en 
forma de plana web a partir del programa “Hot potatoes” i accessible per part dels alumnes a 
través de l’espai virtual que tenia la Universitat de Barcelona anomenat “Dossiers 
electrònics”. Parlem en passat ja que en el curs 2007-08 la nostra Universitat va optar per un 
nou espai anomenat “Campus Virtual”, és en aquest apartat del “Campus vitual” de 
l’assignatura Mineralogia on l’alumne ha utilitzat la base de dades de preguntes amb imatges 
filmades per anar desenvolupant l’avaluació continuada. Per tal d’avaluar els continguts dels 
minerals observats al microscopi, repassats a casa mitjançant el CD objecte del projecte, 
l’alumne realitzarà una prova d’avaluació a l’ordinador per cada sessió pràctica. En cada 
sessió l’alumne haurà treballat amb una sèrie de minerals concrets, per tal de finalitzar el 
curs coneixent els principals minerals formadors de roques. 
 
La finalitat d’aquest projecte és facilitar a l’alumne un material d’autoaprenentatge, en el ben 
entès de que les hores presencials davant d’un microscopi real és imprescindible. En 
definitiva aquest material ha de servir per a reforçar el coneixement de l’assignatura de 
mineralogia com a pas previ a les matèries de petrologia. 



 

 

 

 

 

La proposta de projecte sorgeix d’una necessitat real de temps de repàs i autoaprenentage 
per part de l’alumne en el camp de les observacions dels minerals en el microscopi 
petrogràfic, coneixements que li seran imprescindibles en altres assignatures al llarg de la 
carrera i així com en l'exercici de la professió. A la vegada, aquest tipus de material pot ser 
una eina útil en l’ensenyament de secundària per tal d’introduir als alumnes al funcionament i 
observacions a través del microscopi petrogràfic, ja que si tenim en compte l’elevat preu del 
microscopi així com la dificultat de realització de làmines primes, es fa difícil que els instituts 
puguin disposar d’aquests aparells.  
 
Normalment els alumnes tenen de temps per l'estudi de la teoria de les diverses assignatures 
en les biblioteques, o bé mitjançant la recerca realitzada a traves d'internet per a completar 
les explicacions que en les classes teòriques i presencials els hi ha impartit el professor de 
l'assignatura. 
 
En el cas de les pràctiques d’identificació microscòpica dels minerals, la possibilitat 
d’autoaprenentatge es impossible. A la nostra facultat disposem intermitentment "d'un becari 
d'aula de microscopia" que ens permet obrir-la alguns dies, es en aquest temps quan els 
alumnes poden fer aquest autoaprenentatge. La possibilitat de trobar la xarxa material 
d'aquest estil que pogués suplir aquesta necessitat en aquests moments no hi es. Aquesta 
problemàtica posa de manifest que l'alumne pot aprofundir en l'estudi més teòric de 
l'assignatura amb un gran recull de recursos que la Universitat li posa al seu abast, però en el 
cas de les pràctiques aquestes queden restringides a les hores presencials. En aquest 
projecte proposem la elaboració d'un programa interactiu a on es simula el que l'estudiant 
realitza en la pràctica presencial, com es l'estudi i identificació dels minerals en làmina prima 
mitjançant el microscopi petrogràfic. Al mateix temps se li subministrarà informació 
complementària referent a les característiques òptiques i cristal·logràfiques del mineral que 
està estudiant. Amb això, s'aconseguiria que l'alumne disposes d'una eina d'estudi, un 
simulador, per a poder estudiar i repassar les pràctiques d’òptica mineral, només amb l’ajuda 
d’un equip informàtic. 
 
RESULTATS 
 
A partir de la maqueta o "prova pilot" realitzada amb un projecte d’Innovació Docent de la 
Universitat de Barcelona s’ha elaborat aquest nou CD interactiu que és presenta com a 
resultat d’aquest projecte. En aquest nou producte s’ha modificat el llenguatge de 
programació, així com el disseny d’introducció de les dades; d’aquesta manera els autors 
avui dia tenen una certa autonomia, poden manipular directament la base de dades i només 
els informàtics realitzen la compilació final del programa. Una proposta de futur immediat és 
la de implementar part d’aquest material de manera directa al Campus Virtual (Moodle) de la 
Universitat de Barcelona.  
 
En aquest projecte s’ha realitzat la traducció del text en Castellà i Anglès, s’han desenvolupat 
fitxes complementaries per cada mineral, des d’un punt de vista cristal·logràfic, camp 
d’estabilitat del mineral, diagrames de fases i característiques morfològiques del mineral a 
observar, les quals marquen els trets determinatius d’aquell mineral per tal de facilitar el seu 
reconeixement. Per tal de complementar les dades cristal·logràfiques i morfològiques, s’han 
introduït enllaços directes amb la planes web: “webmineral” i “mindat” on hi ha les 
corresponents estructures i morfologies “interactives” de cadascun dels minerals que 
apareixen en el programa. 
 
Els requeriments informàtics pel correcte funcionament del programa són WINDOWS 2000 o 
posteriors, i una resolució mínima de pantalla 1024 x 768. 
 
En l’aplicació informàtica hi ha 169 filmacions corresponents a 43 dels principals minerals 
que formen les roques. S’ha intentat sempre, i s’ha aconseguit en la majoria dels casos, que 
hi hagués diferents exemples d’un mateix mineral en diverses paragènesis, buscant que els 
exemples dels minerals es corresponguin a diferents paragènesis típiques, en les quals es 
poden trobar.  
 



 

 

 

 

 

Amb aquest CD que simula les pràctiques de manera virtual, cada estudiant podrà reproduir 
d'un forma interactiva, a través de l'ordinador, l'observació dels minerals com si estigués 
treballant amb un microscopi real. L'estudi de les propietats òptiques i les característiques 
morfològiques dels minerals a través del microscopi petrogràfic és molt important per a un 
geòleg. Malgrat l'antiguitat de la tècnica, la informació que subministra és fonamental per a 
qualsevol estudi mineralògic o petrològic que efectuem, ja que no només podem identificar el 
mineral, sinó que també podem veure la relació que hi ha entre tots els minerals que formen 
la roca. 
 
En el material que hem preparat es pot trobar el nom del mineral, la seva fórmula química, 
els paràmetres cristal·logràfics, el grup puntual, l'estructura i les característiques òptiques 
més importants, així com les possibles confusions amb altres minerals. 
 
Per a cada mineral hi ha una imatge fixa al microscopi on hi ha les abreviacions de cadascun 
dels minerals que l'acompanyen. Les abreviacions són a l'annex corresponent. 
 
També es presenten dues gravacions de vídeo, una corresponent a la filmació només amb el 
polaritzador (P), i l'altre a la del polaritzador més l'analitzador (P+A). Cadascuna d'aquestes 
filmacions es presenta amb un gir de 360º; es pot aturar i després continuar girant, simulant 
el que veuríem i faríem al microscopi. D'aquesta manera es pot determinar el pleocroisme, la 
presència de macles, el color d'interferència i l'angle d'extinció. 
 
També s'incorpora una fitxa que l'usuari pot omplir amb les característiques texturals i 
òptiques del mineral agrupades segons les observacions que es fan, bé amb el polaritzador, 
amb el polaritzador i l'analitzador o bé amb les condicions específiques per veure la figura 
d'interferència i el signe òptic (totes dues no estan disponibles en tots els minerals). Aquesta 
fitxa, un cop plena, es pot imprimir. 
 
En tot moment hi ha un menú d’ajuda on l’usuari pot remetre i fer la consulta adient per poder 
continuar. 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
  
 
Quan s’inicia el procés d’instal·lació del programa l’usuari selecciona quin idioma vol utilitzar 
per a realitzar-la: català, castellà o anglès. En la Figura 1 s’observa una copia de la pantalla 
que apareix en aquest procés d’instal·lació. 
 

 Figura 1. Pantalla inicial d’instal·lació del programa. 
 
Al realitzar la tria el programa salta a la pantalla de benvinguda, en ella surten els 
suggeriments pertinents per a realitzar correctament la instal·lació, tal i com es pot veue en la 
Figura 2. A partir d’aquí s’inicia el procés automàtic d’instal·lació. 
 



 

 

 

 

 

 Figura 2. Pantalla de benvinguda i recomanacions d’instal·lació.  
 
Una vegada s’ha finalitzat la seva instal·lació, la següent pantalla del programa que surt és 
on l’usuari te l’opció de triar en quin idioma vol continuar treballant, aquesta opció la triarà en 
una imatge tal i com es veu en la Figura 3. Aquesta opció és totalment independent del 
idioma en que s’hagi realitzat d’instal·lació, manera que si el programa està a l’accés de 
l’alumne en un aula d’estudiants, cadascú podrà triar l’idioma segons la seva conveniència. 
És doncs una eina més per facilitar l’aprenentatge dels alumnes d’altres països, que avui dia 
ens arriben a les nostres aules, i que en principi ha de ser un fenomen a anar-se incrementat. 
 

 
Figura 3. Pantalla on l’usuari tria la versió en que vol fer servir el programa. 
 
Tanmateix, independentment del idioma triat, recorda que malgrat que estigui el programa 
instal·lat, les imatges les llegirà del CD utilitzat en la instal·lació (Figura 4). Cal remarcar que 
el programa pot funcionar també sense les filmacions i llavors no cal tenir el CD col·locat; 
llavors l’usuari pot accedir a tota la informació escrita i gràfica de forma estàtica. 
 

      
Figura 4. Pantalla en la qual es recorda a l’usuari que necessita el CD per accedir a les filmacions. 
 
Un cop s’accepta la pantalla de la Figura 4 s’accedeix a la caràtula d’inici del programa i 
seguidament a la presentació del mateix. La següent pantalla important a la que s’arriba és 
pròpiament a l’accés dels minerals (Figura 5).  
 

  Figura 5. Presentació de l’aplicatiu. 



 

 

 

 

 

La següent pantalla important a la que s’arriba és pròpiament la d’accés a la base de dades 
dels minerals (Figura 6). Tal i com veiem en aquesta pantalla hi ha dues maneres d’accedir a 
la informació, buscant en la finestreta pel nom del mineral o bé prement sobre la 
“Classificació de Strunz”, en aquest darrer cas s’obre un desplegable (Figura 7) on hi ha 
l’opció de triar el mineral que desitges. 
 

 Figura 6. Accés a la base de dades dels minerals a treballar. 
 

  
Figura 7. Accés a la base de dades a partir de la classificació de Strunz. 
 
Continuant amb el procés interactiu, un cop hem triat el mineral, automàticament s’arriba a 
una pantalla on hi ha la classificació del mineral, la formula química; la seva estructura i les 
propietats òptiques del mineral (en qualsevol fitxa es segueix la mateixa seqüència) Figura 8. 
 

Figura 8. Característiques òptiques del mineral. 
 
En la Figura 8 quan és prem sobre l’estructura s’accedeix a la fitxa amb els paràmetres 
cristal·logràfics, els diagrames d’estabilitat de la fase mineral amb relació amb altres 
minerals, i algunes característiques diferencials del propi mineral en forma de dibuix (Figura 
9).  
 



 

 

 

 

 

    
 
Figura 9. Dos exemples de la fitxa amb dades del mineral. 
 
A la part inferior de la pantalla de la Figura 9 apareixen dos botons, el de l’esquerra 
correspon a l’enllaç cap a l’estructura (Figura 10) i el de la dreta a la morfologia (Figura 11), 
no es tracta d’imatges estàtiques sinó que en ambdós casos són figures que poden girar i 
treure o posar elements.  
  

 
Figura 10. Enllaç amb l’estructura interactiva. 
 

 
Figura 11. Enllaç amb la morfologia interactiva. 
 
En el següent pas accedim a la pantalla on trobem al costat del dibuix d’un microscopi, totes 
les opcions possibles del mineral en les diferents circumstàncies en que el podem trobar a 
les roques (Figura 12). Per tant cal decidir i triar quin és l’exemplar que es vol veure i prémer 
sobre ell. 

 Figura 12. Llistat dels exemplars que hi ha en l’aplicació del mineral. 



 

 

 

 

 

Un cop feta la selecció s’accedeix al punt on l’usuari ha de fer la simulació amb el microscopi, 
decideix quines condicions posa a l’aparell per tal de poder obtenir una imatge (Figura 13).  
 

 
Figura 13. Cal col·locar les condicions per tal de poder observar la imatge al microscopi. 
 
Un cop triades les opcions cal prémer “comprovar”, si és correcte apareix la pantalla de la 
Figura 14 on hi ha la primera fotografia que correspon a la filmació. En la Figura 14 la imatge 
fitxe- segons si ho requereix les circumstàncies- va acompanyada d’unes “segetes” amb unes 
abreviacions indicant de quin mineral es tracta i de quins minerals l’acompanyen. Per a cada 
mineral hi ha una filmació de la preparació amb llum polaritzada (Figura 14a) i una altre amb 
polaritzador i analitzador Figura 14b), cal treballar amb ambdues alhora d'identificar els 
minerals. 
 

 
 
Figura 14a. Imatge amb polaritzador. Al prémer la P de platina s’activa el vídeo. 
 

 
 
Figura 14b. Imatge amb polaritzador i analitzador. Al prémer la P de platina s’activa el vídeo. 



 

 

 

 

 

És en aquest moment (Figura 14) és quan cal activar el gir de la platina (P de color blau de la 
Figura 14) és posa en marxa el vídeo i el programa salta a una fitxa desplegable buida 
(Figura 15), la qual ha de ser emplenada per l’usuari. Prement sobre la filmació s’atura i pot 
tornar-se a activar.  
 

Figura 15. Fitxa a omplir per la alumne. 
 
En cas de que es col·loquin incorrectament les condicions de la Figura 14 surt una 
advertència vermella indicant error Figura 16. Es tracta doncs d’un primer estadi 
d’autoavaluació, on l’usuari por comprovar si te clar la marxa analítica del microscopi, o sigui 
si enten per a que fa servir cada part del microscopi, per tal de poder fer les observacions 
escaients a la identificació dels minerals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 16.  Quan les condicions d’observació són incorrectes surt error. 
 
 
 



 

 

 

 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons    i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00200, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 7 de 04 de 2010 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


