
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que 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  
MQD 
 
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. 
PRODUCCIÓ DE MATERIAL DOCENT PER A CIÈNCIA DE MATERIALS MITJANÇANT MICROSCÒPIA 
ELECTRÒNICA DE RASTREIG I LÀSER CONFOCAL 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Maria Dolors 

Cognoms 
Baró Mariné 

Correu electrònic 
Dolors.baro@uab.cat 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD 00036  

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Microstructura, cristal·lització, identificació fases cristl.lines, diagrames de fase,deformació plàstica, fractura  

Data de presentació de la justificació  
31-03-2009 
 

 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

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) 
Aquest projecte s'ha realitzat al Servei de Microscòpia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha tingut una durada 
de dos anys (2006-2008). 
La finalitat d’aquest projecte ha estat l’elaboració de material didàctic basat en la captació d’imatges i l’edició de 
recursos pedagògics de suport digital aplicats a la ciència de materials. Es pretén millorar així la qualitat docent de les 
pràctiques de diverses assignatures dels ensenyaments de Física i d’Enginyeria de Materials utilitzant tècniques 
d’anàlisi actuals com són la Microscòpia Electrònica de Rastreig (MER) i la Microscòpia Optica (MO).  
Amb aquest projecte es vol fomentar també el treball interdisciplinari en equip entre professionals (docents i tècnics 
superiors de recerca) i acostar la teoria de les assignatures a la realització pràctica, facilitant el suport digital necessari 
per aconseguir un màxim aprofitament a les aules. Les imatges de MER i MO ajudaran als alumnes a familiaritzar-se 
amb el món de la recerca i la indústria. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
      

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
This project has been carried out at the Microscopy Service of the Universitat Autònoma de Barcelona, and has 
had a duration of two years (2006-2008). 
The purpose of this project has been the elaboration of didactic material based on the recording of images and 
the edition of pedagogic resources of digital support applied to the science of materials. It is intended to 
improve like this the educational quality of the practices of several subjects of the education of both Physics 
and  Engineering of Materials using current techniques of analysis such us the Scanning Electron Microscopy 
(SEM) and the Optical Microscopy (OM). 
With this project it is wanted to foment also the interdisciplinary work among professionals (teachers and 
superior research technicians) and to bring over the theory of the subjects in the practical realization, 
facilitating the necessary digital support to achieve a maximum exploitation to the classrooms. The images of 
SEM and OM  will help to the students to familiarize oneself with the world of the research and the industry. 

 
 
 
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. 
 
Introducció 

 Des de fa anys, el Servei de Microscòpia de la UAB té com un dels seus 
objectius principals el suport a la docència, en paral•lel al suport a la recerca 
que realitza. 

  L’experiència assolida en l’assessorament científico-tècnic que donem 
als investigadors en la seva recerca, ens permet apreciar el potencial 
extraordinari de l’ús dels diferents microscopis per millorar les condicions 
d’aprenentatge de diverses assignatures. Malauradament, la manca de temps 
i de recursos econòmics fa que no s’aprofiti el potencial didàctic d’aquests 
estudis, quedant molt limitats a l’àmbit de la recerca. Com a conseqüència, en 
molts casos el material didàctic de què disposen els professors és molt reduït, 
amb poca variabilitat, no s’ajusta exactament als seus objectius o, en el millor 
dels casos, es tracta d’imatges a nivell de microscòpia òptica.  

  En aquest sentit, en moltes universitats s’han creat unitats d’elaboració 
de material didàctic associades a Serveis de Microscòpia, basades en la 
captació d’imatges i l’edició de recursos pedagògics de suport digital. En el 
nostre cas, i gràcies als tres ajuts concedits per l'AGAUR en convocatòries 
anteriors (MQD03, MQD04 i MQD05), hem elaborat diferents programes 
informàtics interactius. Un d'ells basat en la cèl·lula com a unitat de vida ha 



 
 

 

permès als alumnes conèixer diferents estructures cel·lulars. Mitjançant 
transfeccions per posar de manifest determinats components cel·lulars i la 
seva observació al microscopi làser confocal han permès visualitzar un gran 
ventall d'estructures a nivell de microscòpia òptica i electrònica. 

  La bona acceptació per part dels professors implicats en els projectes, 
i l'interès que han mostrat els usuaris del Servei ajudant-nos en tot moment 
en l’obtenció de les mostres, ha fet que decidíssim ampliar el camp 
d'aplicació d'aquestes eines de suport pedagògic. Tot el que s'havia fet fins 
ara havia estat enfocat a les ciències de la vida (biologia, veterinària, 
medicina), deixant a banda el camp de la ciència de materials.  

  L’Enginyeria de Materials és una titulació de segon cicle amb 
estudiants provinents d’ensenyaments diversos: Física, Química, Enginyeria 
Tècnica Industrial, Arquitectura Tècnica, etc. El fet de que la base dels 
coneixements dels alumnes sigui tan diversa, dificulta l'organització i 
planificació de les assignatures teòriques I també de les classes pràctiques. 
Les noves tecnologies juguen un paper clau en els processos de síntesi i 
estudi de materials, i aquestes no sempre es poden implementar a l’aula. El 
professors es troben amb un buit entre la teoria i la pràctica que difícilment 
poden cobrir amb els esquemes i imatges de microscòpia òptica de què 
disposen avui en dia. En aquest sentit, creiem que seria molt últil poder 
disposar d’una col•lecció d’imatges reals tant de microscòpia electrònica com 
de microscòpia laser confocal per poder comprendre millor les classes de 
teoria i, a la vegada, per familiartizar-se amb el mon de la recerca i la 
indústria.  

  La finalitat d’aquest projecte és l’elaboració de material didàctic basat 
en la captació d’imatges i l’edició de recursos pedagògics de suport digital 
aplicat a la ciència de materials. Es pretén millorar així la qualitat docent de 
les pràctiques de diverses assignatures dels ensenyaments de Física i 
Enginyeria de Materials utilitzant tècniques d’anàlisi actuals com són la 
microscòpia òptica (MO)  i la microscòpia electronica de rastreig (MER).  

  Amb aquest projecte es vol fomentar també el treball interdisciplinari 
en equip entre professionals (docents i tècnics superiors de recerca) i acostar 
la teoria de les assignatures a la realització pràctica, facilitant el suport digital 
necessari per aconseguir un màxim aprofitament a les aules. Les imatges de 
MER i MO ajudaran als alumnes a apropar-se amb més facilitat en els àmbits 
de la recerca I de la indústria. 

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROPOSATS  



 
 

 

Els objectius generals assolits en aquest projecte són els següents: 

• Obtenció de mostres segons la metodologia descrita per realitzar 
observacions mitjançant MER i MO, tant per la obtenció d’imatges com per a 
la realització posterior de pràctiques. 

• Obtenció de les diferents imatges segons els objectius marcats pels 
professors. 

• Producció de material docent en suport digital, per les classes de teoria i per 
actuacions de suport no presencial. 

• Possibilitat de realització de pràctiques al SM amb les mostres obtingudes. 

Els objectius concrets són els següents: 

 L’objectiu és el de fer una introducció bàsica a les tècniques de 
processat de materials, indicant com aquestes poden modificar l’estructura i 
les propietats dels mateixos. Es pretén que els alumnes assoleixin una visió 
general de les possibilitats que la MER i la MO ofereixen per a la 
caracterització experimental de les propietats dels materials.  

  Així doncs, la finalitat d’aquest projecte és aportar una descripció 
simple però comprensiva de la metal·lografia pràctica. Està dissenyat per 
alumnes que estiguin fent cursos de metal·lografia, o per enginyers i altres 
estudiants que necessitin una introducció concisa a l’estructura dels metalls. 
Les estructures dels metalls són classificades en diferents grups en funció de 
la seva formació o fabricació. Cada grup conté mostres típiques d’aquests. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA EMPRADA 

La metodologia que s'ha utilitzat per obtenir el material docent ha estat la 
següent: 

1-Obtenció de les diferents mostres: 

  Les 28 mostres metàl·liques presentades al projecte ha estat 
embotides en resina polimèrica conductora per tal de fixar-les per poder fer 
una bona observació microscòpica. A continuació s’han polit amb paper de 
carbur de silici des de mides de partícula gran per els primers polits (~ 50 μm) 
fins a mides de 5 μm, per continuar amb una solució col·loïdal de diamant de 
fins a 1 μm. Un cop es tenen les mostres fixades i polides es procedeix a fer 
l’atac químic, que consisteix en submergir la mostra en una dissolució de 
diferents tipus d’àcids, en funció del tipus de metall o aleació. S’han utilitzat 6 
tipus de dissolucions àcides: 



 
 

 

1. 50% HCl en aigua 

2. Clorur de ferro en alcohol: 5 g FeCl3 + 2 mL HCl + 95 mL ethanol 
96% v/v 

3. Clorur de ferro en aigua: 10 g FeCl3 + 20 mL HCl + 80 mL d’aigua 

4. Hidròxid d'amoni / Peròxid d’hidrogen: 2 parts d’aigua + 1 part de 
peròxid d’hidrogen  + 1 part d’hidròxid d'amoni 

5. Mescla d’àcids: 95 mL d’aigua + 1.5 mL HCl + 2.5 mL HNO3 

6. 2% Nital: 2% en volum d’HNO3 en ethanol 96% v/v 

 

  Un cop fet l’atac químic, que variarà en la seva duració segons el 
metall, es pot procedir a fer l’observació microscòpica. 

 

2-Preparació de les mostres per a la seva observació al microscopi: 

  L’observació microscòpica s’ha efectuat amb dos tipus de microscopis:  

 -    Lupa estereoscòpica Leica MZFL III 

- Microscopi electrònic de rastreig JEOL JSM-6300 

  En funció de la mida de la microestructura del metall a observar s’ha 
utilitzat un, l’altre o ambdós microscopis. Per microestructures grans utilitzem 
la lupa estereoscòpica Leica MZFL III i, per microestructures petites, el 
microscopi electrònic de rastreig JEOL JSM-6300. 

3-Observació de les mostres al MER i al MO i adquisició de col•leccions 
d’imatges. 

4-Edició i emmagatzematge de les imatges. 

5-Elaboració dels recursos pedagògics. 

6- Avaluació del material elaborat. 

  La microscòpia electrònica de rastreig és una eina molt útil que permet 
conèixer i entendre la microestructura dels diferents materials que s’estudien 
mitjançant l’observació. Permet obtenir una imatge tridimensional de la 
mostra observada gràcies a la seva gran profunditat de camp. El fonament 
físic de la microscòpia electrònica rau en utilitzar electrons accelerats en lloc 
de llum blanca (com passa en el cas de la microscòpia òptica). Així doncs, el 
que aconseguim és que, utilitzant una font d’il·luminació d’una longitud d’ona 
molt menor, ens proporciona un elevat poder resolutiu i imatges a més 



 
 

 

augments. En aquest instrument el feix d’electrons s’absorbeix sobre la 
superfície de la mostra en comptes de travessar-la, com passa en el 
microscopi electrònic de transmissió. La mostra és escombrada per un feix 
focalitzat d’electrons. Quan el feix xoca amb la mostra es produeixen 
electrons secundaris a la superfície metal·litzada i aquests són captats per un 
detector i convertits en imatge sobre una pantalla del monitor. Donat que el 
grau de dispersió depèn de l’angle relatiu entre el feix i la superfície, la imatge 
tindrà punts brillants i ombres fosques que li confereixen un aspecte 
tridimensional.  

 

DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 

   El patró bàsic de la microestructura dels metalls és una xarxa de grans 
o cristalls enganxats uns amb els altres, formant el metall sencer. Les 
dimensions dels grans poden anar des d'uns centímetres, fins a milers de 
cops més petits, en funció de les condicions de fabricació del metall. En 
general, els grans es troben orientats de manera aleatòria en tot metall. 

  Els grans poden presentar diferents estructures i poden ser d’una sola 
fase (un sol metall) o de més d’una fase (d’un o mes metalls). Aquest segon 
grup, de més d’una fase, poden presentar a més diferents estructures. Les 
aleacions poden estar formades per tot tipus de mescles de grans monofàsics 
o bifàsics, que explicarem i veurem més endavant. En funció de com han 
estat fabricats els metalls tindrem unes estructures o altres. Per saber quines 
estructures es formen quan es fabrica un metall utilitzem els diagrames de 
fases, que ens ajuden a comprendre el perquè de les estructures que tenim 
presents.  

  El treball que és presenta s’està desenvolupant en el marc del projecte 
d’innovació docent interdisciplinari de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
que pretén ser d’utilitat per a l’adaptació de diferents assignatures – que 
tenen en comú la utilització de les tècniques de microscòpia electrònica 
òptica i de rastreig– a les directrius del futur Espai Europeu d’Educació 
Superior. Aquestes assignatures corresponen a diferents departaments de les 
titulacions de Física i d'Enginyeria de Materials. 

  En l’aplicació s’ha recopil·lat material de naturalesa variada que 
permeti a l’alumne arribar a diferents objectius a partir de la realització de les 
activitats acadèmicament dirigides i mitjançant un treball individual tutelat. En 
funció de les assignatures en les que s’imparteix, els objectius principals són: 
conèixer els fonaments bàsics de la tècnica inclosa en l’aplicació 
(microscòpia òptica i electrònica de rastreig), accedir de forma virtual, 



 
 

 

quantes vegades es desitgi a tota la informació i conèixer els diversos 
mètodes de preparació de mostres. 

Els resultats concrets esperats són: 

1- Una col·lecció d’imatges pels professors. 

2- Recursos pedagògics interactius amb format imprès i/o de suport digital, 
per aprenentatges no presencials. 

3- Una col·lecció de diferents mostres per observar a les sessions pràctiques 
de les assignatures. 

Amb aquest material s’han aconseguit els següents resultats: 

1- millorar la qualitat del material docent dels professors. 

2- augmentar la diversitat d'imatges del material docent dels professors. 

3- donar als alumnes una visió a grans augments i alta resolució dels 
diferents materials i estructures. 

4- donar als alumnes una visió tridimensional real dels materials i processos 
que estudien a teoria. 

5- interrelacionar la teoria i la pràctica, en poder observar els propis alumnes 
les mostres al SM. 

6- establir un equip de treball entre els membres del SM i els professors de 
tres departaments de la UAB, que pugui seguir actuant en el futur preparant 
nous recursos pedagògics. 

  La realització de pràctiques al SM per observar mitjançant MER i MO 
les  mostres processades és un indicador de l'interès per part dels professors 
de la utilitat docent del material. Aquestes imatges han estat muntades dins 
un suport digital amb la finalitat de facilitar la docència als professors en la 
realització de diverses classes pràctiques, permetent un contacte més directe 
de l’alumne amb el món de la recerca actual. D’una banda, s’ha elaborat un 
DVD amb totes les imatges obtingudes, el qual s’ha repartit als professors de 
les diferents assignatures dels ensenyaments de Física i Enginyeria de 
Materials per tal que el puguin fer servir lliurement per a la seva docència. 
D’altra banda, s’ha elaborat un dossier amb la finalitat de que els alumnes el 
puguin utilitzar durant les pràctiques de les diferents assignatures.  



 
 

 

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 2006MQD 00036 , 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, 30 de marzo de 2009 
 
 
 
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. 
 
 


