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Introducció 
El tema que hem escollit estudia els productes de neteja de casa i intenta trobar 

productes menys corrosius que els puguin substituir. L'àrea del coneixement del treball 

seria la química i la biologia. Ens interessa aquest tema perquè volem descobrir els 

productes nocius que tenim a casa, per què ho són i per quins els podem substituir. 

Creiem que aquest tema pot ser interessant perquè així podrem saber quins productes 

perillosos tenim a prop, sense ser-ne conscients. 
Hipòtesi i objectius 
Les nostres hipòtesis inicials són: 

• La majoria de persones de la nostra edat tenen productes 

perillosos/nocius/irrespectuosos amb el medi ambient a casa  

• La majoria de productes de neteja naturals o respectuosos amb el medi 

ambient no tenen la mateixa capacitat de desinfectar que els productes que no 

ho són.  Els productes de neteja respectuosos amb el medi ambient, per molt 

naturals o respectuosos que siguin no desinfectarien igual que els no 

respectuosos.  

Els nostres objectius són : 
• Conèixer quins productes nocius acostuma a tenir la gent a casa. 

• Estudiar la possibilitat de bescanviar productes nocius per altres menys 

perillosos amb igual, o similar capacitat de neteja i desinfecció. 
Metodologia 
Per començar el treball, vam buscar informació dels productes de neteja de la llar 

perillosos, ja fossin barrejats entre sí o individualment. Vam veure que la majoria de 

vegades, les reaccions perilloses, es feien amb el lleixiu i qualsevol altre producte de 

neteja i vam buscar informació particular del lleixiu (els seus components químics, què 

era exactament, com desinfecta,...) i així vam veure que el lleixiu, el principal problema 

que tenia (d’entre molts d’altres) era que era una base molt potent que conté clor. I com 

les bases i els àcids sempre fan reacció i molts productes de neteja o desinfectants son 

àcids, llavors per això el lleixiu gairebé no es pot barrejar amb res, perquè pot generar 

compostos nocius per la salut. De fet, pot arribar a ser tan perillós que, com vam llegir 

en una pàgina web que es diu “El Mueble”, en el 2020, l'Institut Nacional de Toxicologia 



i Ciències Forenses explicava que van haver 1846 consultes telefòniques sobre 

intoxicacions per utilitzar lleixiu i altres desinfectants i un 26% d’aquestes consultes, van 

ser per barrejar lleixiu i altres productes nocius.  
Vam fer una llista dels productes que no es podien barrejar, i vam buscar les causes  i 

quins efectes produeixen aquestes barreges i vam trobar-ne de molt diversos, encara 

que totes les mescles perilloses eren amb el lleixiu .Després d’acabar amb això, vam 

decidir que faríem una enquesta mitjançant els formularis de google per esbrinar quins 

productes de neteja fa servir la majoria de la gent. També volíem saber, el grau de 

consciència sobre la perillositat d’aquests. Després vam voler investigar sobre els 

productes de neteja biosostenibles i vam anar a fer una entrevista a la propietària a 

d’una botiga de productes de neteja naturals. Com ens quedaven dubtes sobre alguns 

temes en concret, vam decidir fer una entrevista a un químic analític, expert en anàlisi 

de productes desinfectants. Finalment vam dissenyar un experiment amb bacteris del 

iogurt per comparar l’ eficàcia desinfectant del lleixiu i altres productes de caràcter més 

tradicional, amb altres més respectuosos amb el medi ambient.  
Resultats 
A les enquestes que vam enviar a través dels formularis de google, la majoria de la gent 

no sabia respondre si els productes que tenien eren perillosos, ni tampoc els seus usos 

concrets. Quan vam voler comprovar la segona hipòtesi, vam veure que, en sí, els 

productes ecosostenibles, desinfectaven menys que els productes perillosos però el cas 

és que els productes nocius, desinfectaven en excés, i no feia falta un nivell de 

desinfecció tan elevat. Vam poder complir els nostres objectius ja que vam arribar a 

poder saber per què la gent s’intoxicava amb els productes de neteja. També vam 

comprovar quins productes perillosos utilitzava la gent i vam investigar per quins els 

podríem substituir. 
Conclusions 
La nostra primera hipòtesi, segons els resultats, de l’enquesta és certa, ja que a la 

majoria de les llars es fan servir productes de neteja perillosos o poc respectuosos amb 

el medi ambient. 

Per la segona hipòtesi de moment  no tenim resultats concrets ja que  en aquests 

moments estem en la fase experimental, però els tindrem molt aviat. 
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