
                                        

  

DESTIL·LACIÓ DE TREMENTINA 
Extracció de trementina a partir de resina de pi roig mitjançant el procés de destil·lació per                
arrossegament de vapor amb un alambic. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Educació Secundària Obligatòria.  
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
4h 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic. 

Competència en la indagació de fenòmens 
naturals. 

 
 
 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

Àmbit coneixement del medi - C.1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes. 

Àmbit matemàtic -C.4 Fer conjectures matemàtiques adients 
en situacions quotidianes i comprovar-les. 
-C. 9 Usar les diverses representacions 
dels conceptes i relacions per expressar 
matemàti- cament una situació. 

Competències específiques secundària 

Àmbit cientificotecnològic -C. 1 Identificar i caracteritzar els sistemes 
físics i químics des de la perspectiva dels 
models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 
- C.2 Identificar i caracteritzar els sistemes 
biològics i geològics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 



                                        

- C.11 Adoptar mesures amb criteris 
científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana. 
-C.10 Prendre decisions amb criteris 
científics que permetin preveure, evitar 
o minimitzar l’exposició als riscos naturals 

 
 

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
- El procés de destil·lació. 
- Propietats i usos de les plantes remeieres. 
- Raonament científic: hipòtesi, experimentació i conclusions. 

 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

raonament i prova -Estadística / atzar. 
-Tècniques, instruments de mesura. 
 

Ecosistemes -Plantes de l’entorn, propietats, usos. 
 

Fases d’una 
investigació 

- Els instruments d’observació i mesura, normes per al seu ús, 
mesures de seguretat. 
- La recollida de dades: rigor i fiabilitat. 
- L’anàlisi de resultats. 
- L’elaboració de conclusions, síntesis. (dintre de les fases d’una 
investigació) 
 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Interès per la observació i la generació de preguntes 
científiques... 
-Relació entre funcions vitals i estructura d’algunes plantes. 
-Classificació dels diferents grups de plantes de l’entorn proper. 
-Ús de claus dicotòmiques senzilles. 
-Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de 
l’entorn proper. 
 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: SECUNDÀRIA 



                                        

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit 
cientificotecn
ològic 

Fases d’una 
investigació. 
Disseny d’un 
procediment 
experimental. 

-Investigació i experimentació.  
-El treball dels científics. 
-Els procediments científics. 
-El treball al laboratori. 
-Projecte d’investigació. 

Model 
d’ecosistema 

-Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana 
-Activitat humana i medi ambient. 

Objectes 
tecnològics de la 
vida quotidiana. 

-Disseny i construcció d’objectes. 
-Materials. 
 

 
 

5. OBJECTIUS 

 
- Obtenir Trementina/aiguarràs i colofonia/pega grega a partir de la destil·lació de resina de pi roig. 
- Entendre el procés de destil·lació. 
- Participar activament en el treball en grup. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
La destil·lació de la trementina es realitza amb un alambic al laboratori del Centre de Flora, no obstant,                  
recomanem iniciar l’activitat a Planells de Sastró, un itinerari de 4km on podrem observar el               
procediment d’extracció de resina per a la destil·lació de trementina. Es tracta d’una activitat científica               
amb quadern de treball en el qual haurem de completar el procediment i anar anotant observacions,                
hipòtesi, experimentacions i conclusions.  
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar tot l’any. Es recomana realitzar l’activitat “arborètum” a Planells de Sastró al matí per                 
observar el procés d’extracció de resina i preparar l’alambic abans de dinar. A la tarda continuariem                
l’activitat amb el quadern de treball de camp i les conclusions de l’experimentació de destil·lat de resina. 
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any.  
Precaució en quant al·lèrgies. 
Ús de material delicat i amb cert risc. 
 


