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Introducció
Es pretén que aquests materials servisquen per a saber un poc més sobre el què és la ciència i
com treballa, en particular sobre la física i la química, de forma fonamentalment pràctica i que
resulte atractiva a l’alumnat. Tots els fenòmens que estudien aquestes disciplines són molt
importants  per  a  nosaltres,  i  la  forma  de  vida  actual  seria  impensable  sense  la  seua
contribució.

A pesar que certes aplicacions de la ciència presenten alguns inconvenients, no podem oblidar-
nos del gran avanç en: la producció d'aliments, l'obtenció de fàrmacs per a combatre malalties,
la  innovació  en  els  diversos  materials  de  la  indústria  tèxtil,  les  investigacions  sobre
combustibles ecològics i energies renovables…

Cada capítol es presenta com un conjunt d’activitats seqüenciades que pretenen adquirir, de
forma  progressiva,  els  diferents  coneixements  que  constitueixen  el  contingut  que  allí  es
desenvolupa.  Algunes  activitats  pretenen  despertar  l’interès  per  un  problema  i  la  seua
resolució; unes altres introdueixen conceptes bàsics del tema o es refereixen a la resolució
d’exercicis numèrics o a les implicacions entre la física i la química, la ciència i la societat.
També hi ha moltes activitats que plantegen la realització de treballs experimentals.

Respecte al treball experimental veurem que els gasos ocupen un volum i que pesen, així com
el càlcul de densitats; els efectes de la pressió atmosfèrica en diferents situacions; la separació
de mescles utilitzant diferents tècniques; la preparació de dissolucions ; la comprovació de la
llei  de  la  conservació  de  la  massa  en  les  reaccions  químiques;  la  realització  de  diverses
reaccions químiques com per exemple: la descomposició del dicromat d’amoni, la reacció del
sodi amb l’aigua, la descomposició del peròxid d’hidrogen en presència d’una catalitzador, etc.
A més realitzarem senzills experiments de triboelectrització i de moviment.

Al llarg del material es presenten textos que pretenen complir diversos objectius: aprofundir en
les  aplicacions  dels  conceptes  estudiats;  conèixer  l’evolució  i  desenvolupament  històric
d’alguns conceptes i  el  treball  d’alguns científics; reflexionar sobre els problemes lligats al
desenvolupament tecnològic i tipus de contaminació, etc.
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Tema 1 Estudi del comportament dels gasos

L’estat gasós és aquell en què les substàncies presenten un comportament més senzill i el seu
estudi ajuda molt a la comprensió de la naturalesa de les substàncies i, com veurem, aporta
proves de què la matèria està formada per partícules.

Per  començar,  ens  plantegem  la  revisió  de  les  propietats  dels  gasos  i  la  realització
d’experiments  que  ens  ajuden  a  la  seua  comprensió  i  mostrarem  la  validesa  el  model
corpuscular per a la seua justificació. En tota aquesta trajectòria revisarem els conceptes de
densitat, pressió i pressió atmosfèrica i les unitats internacionals que utilitzem per a la pressió
i la temperatura. Treballarem amb les lleis del gasos i arribarem a l’extensió del model a l’estat
sòlid i líquid, i l’utilitzarem per a la justificació dels canvis d’estat.

A.1 Posa exemples de substàncies que es troben en estat gasós i recorda les seues propietats

Hi  ha  una  gran  varietat  de  substàncies  gasoses,  l’oxigen,  nitrogen,  heli,  vapor  d’aigua,
hidrogen. Algunes tenen un olor característic com el butà i l’amoníac i altres són acolorides
com el vapor de iode. 

A més d’aquesta diversitat  hi  ha una sèrie de propietats  comunes a tots  ells  com ara: la
tendència  a  ocupar  tot  el  volum disponible,  el  fet  de  poder-se  comprimir  i  la  facilitat  de
mesclar-se uns amb altres. Els gasos exerceixen pressió sobre les parets del recipient que els
conté i si aquest té alguna paret mòbil (com ara un èmbol), s’observa que en calfar el gas es
dilata espentant l’embol (augmenta el seu volum). Si totes les parets del recipient són fixes i el
recipient és hermètic, en calfar el gas augmenta la pressió que exerceix sobre les parets.

Ara  ens  plantegem la  realització  d’experiments  senzills  que  ens  ajuden  a  l’estudi  de  les
propietats dels gasos que acabem d’assenyalar.

1. Els gasos ocupen volum i tenen massa
A.2 Proposa  algun  experiment  senzill  que  permeta  observar  la  facilitat  d'arreplegar  i
emmagatzemar un gas, i al mateix temps ens mostre el volum que ocupa el gas.

Per arreplegar un gas podem fer el següent experiment: s’ompli d’aigua una garrafa de 5 L,
prèviament calibrada, es tapa amb la mà, es gira i s’introdueix el seu extrem dins d una safa
amb aigua, amb molta cura de no traure de l’aigua l’extrem de la garrafa, es lleva la mà. Què
observeu? Per què no cau l’aigua de la garrafa? A continuació s’introdueix una goma dins de la
garrafa i per l’altre extrem procedim a bufar amb força. Aquesta és una forma senzilla de
mesurar la nostra capacitat pulmonar, és a dir, la quantitat màxima d’aire que podem introduir
als nostres pulmons en una inspiració i, posteriorment expulsar en una expiració. Mesura la
vostra capacitat pulmonar. Realitza un dibuix de tot el muntatge. 

En invertir-la la garrafa no es buida ja que actua la pressió atmosfèrica en la superfície del
aigua de la  safa,  si  bufem per  la  goma aconseguim que entre  aire  i  les  seues partícules
desplacen a les d’aigua.

A.3 Proposa una forma d'evitar  que l'aigua vessada sobre un embut entre en un matràs.
Realitza l'experiment i explica els resultats.

Es  tracta  d’aconseguir  que  el  matràs  quede  ple  d’aire  i  que
aquest no puga eixir per cap orifici,  observareu que no hi ha
possibilitat d’introduir l’aigua dins. 

Com  es  pot  aconseguir  que,  de  sobte,  entre  tota  l’aigua?
Senzillament deixant eixir l’aire de l’interior, per la qual cosa es
pot introduir per l’embut una palleta amb l’orifici tapat amb un
dit  i  observar  com,  en  deixar  lliure  l’extrem  de  la  palleta,
comença a caure l’aigua. 

1
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Realitza l’experiment i explica els resultats. Són les partícules d’aire a l’interior del matràs les
que impedeixen l’entrada de les d’aigua, sols si les partícules d’aire poden eixir caurà l’aigua.

A.4 Idea algun experiment senzill que mostre que els gasos no sols ocupen un espai sinó que
a més a més tenen massa, i en conseqüència, pesen.

A.5 Per a comprovar que tots els gasos tenen massa i  que, per tant,  pesen,  realitza els
següents experiments: 

a) Agafa una botella de plàstic gran i feu-li un forat en un lateral, i introdueix un
tros de paper enrotllat, com s’indica a la figura. 

S’encén un extrem del paper i s’apaga immediatament. Observa com ix el fum
per la part exterior i interior de la botella. Com es pot explicar aquest resultat? 

b) Pesa amb una balança un globus buit i anota la seua massa. A continuació unfla’l i torna’l a
pesar. S’observa alguna diferència? Calcula la massa de l’aire a l’interior del globus.

c) Col·loca un got amb un poc d’aigua sobre una balança electrònica i a continuació afegiu a
l’aigua una pastilla efervescent. Mesura la diferència de massa en afegir la pastilla. Què ocorre
a mesura que es desfà la pastilla? Quina massa de gas ha escapat del got? De quin gas es
tracta? 

Hem observat que el fum descendeix per l’interior de la botella, el globus pesa més quan està
ple d’aire i què en escapar-se el diòxid de carboni del got la massa va disminuint, i es pot
concloure què els gasos tenen massa, i pesen 

2. La densitat
A.6 La massa és la mesura de la quantitat de matèria d’un cos, es mesura amb una balança i
a l’acció de mesurar-la s’anomena pesar. Pesa un trosset de marbre i a continuació la mateixa
quantitat però de serradures. Observa quina d’aquestes quantitats ocupa major volum.

Si tenim masses iguals de marbre i de serradures, el volum del tros de marbre serà menor que
l’ocupat per les serradures. Direm doncs, que el marbre és més dens que les serradures. 

En  els  materials  o  substàncies  molt  denses  la  massa  està  molt  concentrada  (ocupa  poc
volum), al contrari en els materials de baixa densitat, la massa està poc concentrada (ocupa
molt volum).

La densitat es defineix com una propietat de la matèria que pren un valor característic
per  a cada substància  o material  determinat.  Aquest  valor  coincideix  amb el  de la
massa corresponent a una unitat de volum. Per a calcular-la cal  agafar un tros de
material i dividir la seua massa entre el seu volum. 

Un valor elevat vol dir que la massa està molt concentrada, que hi molta massa en poc volum.
Un material poc dens és aquell que, tenint poca massa ocupa molt espai, té molt volum. Així
1kg  de suro blanc ocupa molt més espai que 1kg  de ferro o de mercuri.

La densitat es representa: d=m
V

La seua unitat en el sistema internacional és el Kg/m3. També són habituals altres unitats com
g/cm3 i kg/L 

Mesura experimental de la densitat

A.7 Explica el procediment que cal seguir per tal de determinar la densitat d’un  sòlid
regular com un cilindre de metall, paral·lelepípede de fusta...

A.8 Determina  la  densitat  dels  sòlids  regulars  que  et  proporciona  la  professora  o  el
professor. Has d’anotar al teu quadern totes les mesures que realitzes i les fórmules que
utilitzes.
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A.9 Explica el procediment que cal seguir per tal de determinar la densitat d’un  sòlid
irregular.

A.10 Determina la densitat dels sòlids irregulars que et proporciona la professora o el
professor. Has d’anotar al teu quadern totes les mesures que realitzes i les fórmules que
utilitzes.

A.11 Explica el procediment que cal seguir per tal de determinar la densitat d’un líquid.

A.12 Determina la densitat dels líquids que et proporciona la professora o el professor.
Has d’anotar al teu quadern totes les mesures que realitzes i les fórmules que utilitzes.

Taula de densitats (kg/m3) a temperatura ambient i a la pressió normal (1 atm)

Sòlids Líquids Gasos

Plom 11340 Gasolina 700 Hidrogen 0,089

Fusta 600/900 Alcohol 789 Vapor d'aigua(100ºC) 600

Gel(0ºC) 900 Oli 900 Oxigen 1,43

Alumini 2700 Aigua(4ºC) 1000 Diòxid de carboni 1,96

Ferro 7870 Glicerina 1600 Butà 2,6

Or 19300 Mercuri 13600 Aire 1,29

Suro 250 Aigua de mar 1027 Heli 0,2

A.13  Calcula quina serà la massa en quilograms d'un litre de mercuri i compareu-la amb la
massa en kg d'un litre d'aigua a 4ºC. (Obté les dades necessàries de la taula anterior).

Experimentalment es comprova que, perquè un sòlid flote sobre un líquid, el primer ha de ser
menys dens que el segon. El mateix ocorre amb líquids no miscibles (per exemple oli sobre
aigua) i amb els gasos.

Disminució de la densitat de l’aigua en solidificar-se

L’aigua té un comportament diferent a la majoria dels líquids, quan passa a estat sòlid
augmenta el seu volum, la qual cosa significa que la densitat del gel és menor que la de
l’aigua, i com a conseqüència d’aquest fenomen el gel sura en l’aigua. 

Per aquest motiu l’aigua es congela de dalt cap a baix. En llocs on la temperatura és
inferior a 0ºC, l’aigua del mar i dels llacs es gela i comença a congelar-se, l’aigua en
compte de precipitar-se al fons queda en la superfície i sura. Això permet que l’aigua i els
éssers vius del fons queden protegits de les extremes temperatures exteriors 

A.14 Quina importància té per a la naturalesa que el gel siga menys dens que l'aigua?

A.15 Per què en la mar es sura millor que en l'aigua dolça?

A.16 Què cal fer perquè un globus aerostàtic ple d'aire s'eleve en l'aire?

A.17 Un alumne ha escrit com a fórmula per a la densitat: d = V/m. Explica per què eixa
expressió resulta incoherent amb el concepte de densitat tal com aquest ha sigut definit.

A.18 Explica un procediment per a calcular la massa d’aire que conté una habitació. Aplica’l
per a esbrinar la massa d’aire de la teua habitació. És molta o poca la que has trobat? Quin
pes suposaria? Utilitza les dades de la taula.

A.19 Si disposem de tres globus iguals, un conté heli, un altre oxigen i un tercer, butà. Com
podríem esbrinar quin gas conté cadascun?.

Una vegada hem posat de manifest que l’aire pesa caldrà què ens plantegem els efectes de
tota aquesta massa d’aire atmosfèric sobre nosaltres i com calcular la seua pressió. 

3
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3. Què és la pressió d’un gas?

Mesura de la pressió atmosfèrica

El primer científic que va mesurar el valor de la pressió atmosfèrica va ser
Torricelli (1608-1647). Va omplir de mercuri un tub d’1 m de llarg i el va
col·locar verticalment en un recipient que contenia també mercuri (com hem
fet amb la garrafa d’aigua). Va comprovar que el mercuri del tub descendia
fins  arribar  als  760  mm  i,  aleshores,  la  pressió  que  exercia  l’aire  de
l’atmosfera sobre la superfície del mercuri del recipient era igual a la pressió
de tota la columna de mercuri dins del tub. 

Per a calcular la pressió de la columna de mercuri hi ha que calcular el seu
pes i dividir per la superfície del tub. 

Així la pressió de la columna de mercuri es calcula amb la seua altura, la
densitat del mercuri i el valor de g (acceleració de la gravetat) 

P=pes
S

=m⋅g
S

=V⋅ρ⋅g
S

= S⋅h⋅ρ⋅g
S

=h⋅ρ⋅g (pascals)

A.20 Després de llegir  amb atenció el  text sobre l’experiment de Torricelli  contesta a les
següents preguntes: 

a) Per què creus que Torricelli va emprar mercuri i no aigua? 

b) Què hi ha en la part de dalt del tub, una vegada ha baixat el mercuri? 

Torricelli va utilitzar mercuri per la seua elevada densitat, la qual cosa suposava que l’altura de
la columna fora xicoteta. Si hagués utilitzat aigua, com la seua densitat és 13,6 voltes menor li
correspondria una altura 13,6 voltes més gran. 

En la part superior del tub, una vegada ha baixat el nivell del mercuri, es fa el buit. 

Abans d’aprofundir en l’estudi de la pressió dels gasos, revisarem el concepte de pressió i les
seus unitats. 

A.21 Per què punxen les puntes de les agulles o dels claus? Per què s’esmolen els gavinets per
a tallar? Per què s’usen raquetes o esquís per a desplaçar-se sobre la neu? 

L’efecte que produeix una força depèn de la superfície sobre la qual s’aplica. Per exemple, quan
exercim una força sobre una superfície xicoteta, com la punta d’un clau, produeix més efecte
que si s’aplica la mateixa força sobre una superfície més gran, com el cap del clau. Això explica
que per a disminuir l’efecte deformador de les forces augmentem la superfície d’aplicació: per
aquest motiu, podem caminar per la neu sobre raquetes sense afonar-nos; al contrari, si volem
incrementar l’efecte d’una força disminuïm la superfície d’aplicació (per aquest motiu esmolem
els ganivets disminuint-ne la superfície de contacte) 

La pressió és la magnitud que relaciona la força que s’exerceix i la superfície sobre la
qual s’aplica. El seu valor s’obté: 

P= F
S

A.22 Quines  són les  unitats  al  sistema internacional  per  a  la  pressió  i  quina  és  la  seua
equivalència amb els mmHg i les atm? 

Per la definició de pressió:  P
S

→ 1Pa= 1N
1m2  Pa  es llig “pascal”. Un pascal és la pressió que

exerceix una força d’ 1 N sobre una superfície d’ 1 m2

L’equivalència: 1atm=760mmHg=0,76m×13600 Kg /m3×9,8m /s2=1,013×105Pa“ pascals ”
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A.23 Justifica on és major la pressió atmosfèrica, en la base o al cim d’una muntanya. 

A.24 Per què no sentim els efectes de la pressió atmosfèrica? Com poden mostrar aquests
efectes? 

A.25 Per a mostrar els efectes de la pressió atmosfèrica realitzarem els següents experiments:

a) Ompli totalment un matràs amb aigua, tapa’l amb un paper i comprova que l’aigua no cau
en invertir el got. Per què ocorre això? 

b) Col·loca sobre la taula una regla i damunt un full de paper de diari, de tal manera que
quede un extrem lliure. Agafa un martell i colpeja la regla, què ocorre? Com es pot explicar? 

c) Es tracta d’introduir un ou dur a l’interior d’un matràs sense trencar-lo, prèviament es calfa
l’aire a l’interior, es tapa la boca del matràs amb l’ou i en refredar-se l’aire es veu com entra
l’ou. Quina penses què és l’explicació?

d) Agafa dos ventoses o dos desembossadors i junta-les , es tracta de
prémer-los  per  a  que  isca  l’aire  de  l’interior.  Intenta  separar-los,  què
ocorre? Per què? 

En  tots  aquests  experiments  podem  trobar  la  mateixa  explicació.  La
pressió exercida per les partícules d’aire (pressió atmosfèrica) manté a les
partícules d’aigua en l’interior del got invertit sense caure, dificulta el moviment de la regla que
es troba baix el paper, impedeix separar les ventoses quan s’extrau l’aire del seu interior i fa
entrar l’ou en el matràs. 

Aquest  darrer  experiment  va ser  realitzat  per  Von Guericke en 1645, es van utilitzar  dos
semiesferes  de  bronze  buides  de  les  quals  es  va  extraure  l’aire  amb un  bomba de  buit,
diversos cavalls tirant en sentits oposats no van poder separar-les per la pressió atmosfèrica
que actuava en totes direccions sobre les semiesferes. 

Una vegada mostrat que els gasos posseïxen volum i massa, i que exerceixen pressió sobre les
parets del recipient que els conté, podem entrar a analitzar altres propietats que tenen relació
amb la possibilitat d'augmentar i disminuir el seu volum segons ens convinga, bé pressionant-
los o bé calfant-los i refredant-los.

4. Altres propietats dels gasos

4.1 Els gasos es poden comprimir?

A.26 Per  a  comprimir  un gas  cal  pressionar  l’émbol  d’una xeringa que conté aire  tapant
l’eixida, a poc a poc la disminució de volum va fent-se cada vegada més difícil. Si soltem
l’émbol  observem  que  aquest  retrocedeix  fins  a  la  seu  posició  inicial.  Com  s’explica  la
resistència de l’aire a comprimir-se més i el fet que l’èmbol recupere la posició inicial en deixar
de pressionar-lo? Què s’observa en intentar comprimir un líquid? 

4.2 Com varien la pressió i el volum d’un gas en calfar-se o refredar-se?

Tot seguit estudiarem un altra de les propietats més conegudes dels gasos: la variació del
volum (dilatació i contracció) i de  la pressió  (augment i disminució) que experimenten els
gasos quan es calfen o es refreden. 

A.27 Per a mostrar la variació del volum amb la temperatura es tapa la boca d’un matràs amb
un  globus,  es  col·loca  el  matràs  sobre  la  placa  calefactora  i  es  calfa  amb suavitat.  Què
observes? Què passa en refredar-se l’aire que conté el matràs? 
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A.28 Agafa una botella de plàstic gran i afig una quantitat d’aigua molt calenta (ens serveix
per a calfar  l’aire a l’interior  de la  botella),  buida-la i  tapa-la  ràpidament.  Què creus que
passarà? 

En calfar l’aire interior, les seues partícules es mouen més ràpidament, augmenta la pressió i ix
aire  fora de la  botella,  a  continuació  es tapa,  i  en refredar-se l’aire  interior  disminueix la
pressió interior i la pressió atmosfèrica (exterior) serà major, suficient per esclafar la botella. 

Es pot fer un experiment semblant amb una llauna d’alumini. 

A.29 Col·loca una vela subjecta amb plastilina sobre un plat que conté aigua, s’encén la vela i
es tapa amb un got invertit. Realitza l’experiment i justifica raonadament els resultats.

4.3 Què entenem per difusió d’un gas?

Finalment, veurem la propietat dels gasos coneguda com a difusió, és a dir, la capacitat de
mesclar-se amb molta facilitat. 

A.30 Com podríem provar que els gasos es mesclen molt fàcilment entre si? 

Un gas s’expandeix per tot el recinte que el conté, així en qualsevol zona del mateix podem
detectar l’existència d’aquest gas. Pensem, per exemple, en una ampolla de perfum que es
deixa oberta i en els aromes que ixen de la cuina quan estem preparant menjar. 

Són possibles distints dissenys utilitzant gasos que siguen perceptibles pel seu color o per la
seua olor.

Un d'ells consistix a prendre dos recipients interconnectats
per una clau de pas, com se mostra en la figura i introduir
en un d'ells un gas amb color (per exemple, l'obtingut al
calfar suaument uns cristalls de iode) i en l'altre aire. La
difusió s'observarà fàcilment a l'obrir la clau. 

Un altre assaig, prou espectacular,  consistix a introduir  en cada un dels extrems d'un tub
col·locat horitzontalment, dos cotons empapats en àcid clorhídric i amoníac respectivament. Els
gasos incolors de clorur d'hidrogen i d'amoníac, es difonen per el tub i, al reaccionar, produïxen
un núvol de color blanc de clorur d'amoni.

5. Elaboració d’un model capaç d’explicar les propietats dels 
gasos: model cinètic-corpuscular. 
Un model consisteix en un conjunt d’idees per explicar els fets observats.  El model cinètic
dels gasos es construeix en base a unes hipòtesis, aquestes són les següents: 

a) Els gasos estan formats per partícules en continu moviment i de grandària increïblement
xicoteta. 

b)  El  nombre  de  partícules  dels  gasos  és  molt  gran.  A  temperatura  ordinària  en  cada
centímetre cúbic  hi  ha milions de milions de partícules així  en un cm3 d'aire  a la  pressió
atmosfèrica sabem que existixen més d'un trilió (un milió de milions de milions) de partícules
corresponents als diferents gasos que el formen. Entre aquestes partícules no hi ha res. 

c) Les partícules es mouen totalment a l'atzar, sense direccions privilegiades, perquè no hi ha
forces d'unió entre elles. 

d) Les partícules xoquen constantment entre si i amb les parets del recipient que les conté, i
produïxen una força al xocar, és a dir exercixen una pressió interna. En els xocs no hi ha
pèrdues d'energia 
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A.31 Utilitza el model anterior per explicar les principals propietats dels gasos, és a dir, per
què els gasos es poden comprimir molt, es mesclen tan fàcilment uns amb altres, exerceixen
pressió sobre les parets del recipient on es troben, en calfar-se es dilaten i si el volum del
recipient no pot canviar augmenta la pressió interna que exerceixen sobre les parets. 

Com les  partícules  tenen  un  tamany  extremadament  xicotet,  encara  que  hi  haja  moltes
existeixen grans espais buits (en comparació sempre amb el tamany de les partícules), la qual
cosa explica que es pugen comprimir tant (les partícules s’aproximen unes a altres).

En haver milions de partícules movent-se i en totes direccions, cada segon es produiran milions
de xocs contra totes les parets del recipient (als costats, dalt i baix). El resultat d’aquests xocs
és que sobre totes les parets el gas exerceix una pressió. 

En calfar el gas, se li comunica energia i les partícules es mouen en general més ràpides del
que ho feien abans. El resultat és que els xocs són més violents, per la qual cosa si el recipient
té una paret mòbil, el gas l’empenyerà augmentant el volum (diem que el gas es dilata). Si el
recipient no té cap paret mòbil sinó que totes són rígides fixes, com els xocs contra les parets
seran més nombrosos i més violents (hi ha moltes partícules que es mouen més ràpidament
que abans de calfar) la pressió que exerceix el gas sobre les parets augmentarà. 

3. Les lleis dels gasos 
Tot seguit, comprovarem que el model elaborat permet establir unes lleis capaces de predir el
comportament del gasos. El model, basat en el moviment de les partícules, justifica que la
pressió interna siga conseqüència del xoc d’aquestes sobre les parets del recipient. Així la
pressió  del  gas  serà  funció  del  volum  del  recipient,  de  la  temperatura  i  del  nombre  de
partícules de gas. 

P= f(V, T i nombre de partícules) 

La pressió serà major quan menor siga el volum, quan major siga la temperatura i quan més
partícules de gas hi haja, ja que en tots aquests casos augmenta el nombre i la intensitat de
les col·lisions. 

A.32 Planteja un experiment que permeta estudiar la relació entre la pressió
i el volum d’un gas en un recipient a temperatura constant. Fes el disseny i
procedeix a la seua realització. Recull  les dades en una taula de valors i
representeu els valors de la pressió front al volum. Quina forma té la gràfica?

Per  a  la  seua realització  utilitzarem xeringues  a  les  quals  caldrà  taponar
l’eixida quan estiguen plenes d’aire (fins a l’última divisió). Que s’ha de fer
per a clausurar el forat?. L’augment de la pressió s’aconsegueix amb peses
totes del mateix tamany. 

Com es pot observar a partir de la representació gràfica, la pressió que exerceix el gas (la
mateixa que fem amb les peses més la pressió atmosfèrica) és inversament proporcional al
volum que hi ocupa, si mantenim constant la temperatura i la quantitat de partícules de gas.
Aquesta llei enunciada en 1660, es coneix com la llei de Boyle-Mariotte per als gasos. 
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Matemàticament aquesta relació s’expressa: 

V= constant
P

P⋅V=constant

Si el gas evoluciona entre dos estats (dos valors diferents per la seua pressió i el seu volum)
s’acompleix la relació: 

P1⋅V 1=P2⋅V 2

A.33 En una experiment per esbrinar la relació entre el volum que ocupa un gas i las seua
temperatura s’obtingueren els resultats de la taula. 

T(ºC) 0 10 20 30 40 50 60

V(L) 9,1 9,43 9,77 10,1 10,4 10,8 11,1

a) Representa els valors de la taula en una gràfica V(L) front T(ºC) (és important que a l’eix de
temperatures representes des de -300ºC fins a 100ºC). 

b) Quina forma té la gràfica? 

c) Si extrapolem la recta que hem obtingut (la qual cosa significaria que és possible refredar
qualsevol gas sense liquar-se o solidificar-se), a quina temperatura s’anul·laria el volum del
gas? 

L’extrapolació del comportament d’un gas a volum zero ens permet establir la temperatura a la
qual  les  partícules  deixen  de  moure’s.  És  la  temperatura  més  baixa  possible  i  equival  a
-273,16ºC. La qual cosa va permetre al físic anglès Lord Kelvin establir una nova escala de
temperatures, prenent com a origen el denominat zero absolut; aquesta escala rep el nom
d’escala absoluta o escala Kelvin: T(K)=273,16+t(ºC) 

Després d’una sèrie d’acurats experiments, el químic francès Josep Gay-Lussac (1778-1850),
i Jacques  Charles  (1746-1823), tenint en compte la definició de temperatura absoluta, van
establir la llei empírica que porta el seu nom: “el volum que ocupa un gas és directament
proporcional a la seua temperatura, mantenint constant la pressió i la quantitat de partícules
de gas” 

Matemàticament aquesta relació s’expressa: V=constant×T

Si el gas evoluciona entre dos estats diferents: 

V 1

T 1
=

V 2

T 2

Llei general dels gasos Quan es combinen les dos lleis anteriors s’obté una relació entre el
volum, la temperatura i la pressió, d’una quantitat determinada de gas 

Si el gas evoluciona entre dos estats diferents: 

P1⋅V 1

T 1
=

P2⋅V 2

T 2

A.34 Utilitza la simulació https://goo.gl/8ojHqk per comprovar les lleis anteriors. Afegint una
determinada quantitat de gas amb l’unflador, pot veure com varien el volum i la pressió amb
la temperatura, mantenint l’altra constant.(lleis de Gay-Lussac). També es pot variar la pressió
amb el volum, mantenint constant la temperatura (llei de Boyle i Mariotte)

A.35 Una quantitat de gas ocupa 20 litres a 1 atm de pressió i 27ºC de temperatura. Quin
volum ocuparà la mateixa quantitat de gas a 2 atm i 227ºC? 

A.36 Una massa de gas ocupa 5 litres a una pressió de 760 mmHg i una temperatura de 20ºC
Quin volum ocuparà si l’escalfem a 60ºC i el comprimim fins 1,5 atm? 
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4. Extensió del model als líquids i sòlids 
A diferència dels gasos, els sòlids i líquids són incompressibles, però es dilaten amb el calor. Els
sòlids i líquids estan formats per partícules, però a diferència dels gasos, estan unides per
forces d’atracció i situades a curtes distàncies, si bé tenen moviments de vibració l’amplitud
dels quals s’incrementa amb la temperatura produint-se una dilatació. 

Alguns líquids es poden mesclar fàcilment i en alguns casos (com en l’aigua i l’alcohol) resulta
que al addicionar dos volums V1 i V2 , el volum resultant és menor que la suma dels volums.
Les partícules es mesclen completament i les d’un líquid poden ocupar buits existents entre les
partícules de l’altre. El fet que un líquid puga difondre’s en un altre (exemple, tinta en aigua) i
modificar la seua forma segons el recipient que el conté, suggereix forces atractives entre les
partícules de menor intensitat que entre els sòlids i l’existència de buits entre elles de manera
que, a més de vibrar, poden desplaçar-se ocupant alternativament aquest buits. 

Alguns sòlids com el sucre, la sal comuna, el sulfat de coure, etc, es poden dissoldre amb
aigua fent extensiva a totes les parts de la dissolució la seua presència amb el color, sabor, etc.
Les partícules del sòlid es poden separar per l’acció de les partícules del líquid que trenquen les
unions entre les partícules del sòlid i es mesclen entre elles. 

Pel que fa als canvis d’estat, podem entendre, per exemple que un gas es puga transformar en
un  líquid  (sense  deixar  de  ser  la  mateixa  substància)  si  admetem que  en  refredar-lo  o
comprimir-lo fem que les seues partícules s’aproximen el suficient com per a que comencen a
actuar les forces d’atracció entre aquestes i s’unisquen. De la mateixa manera quan un sòlid es
calfa, les vibracions de les partícules es fan més intenses, augmenta la distància entre elles, es
trenquen alguns enllaços passant a l’estat líquid. Si  es continua calfant l’energia d’algunes
partícules pot ser suficient per a escapar al medi que rodeja la substància, convertint-se en
gas. 

Al llarg del tema hem mostrat que el model cinètic corpuscular explica les propietats del gasos
i també dels sòlids i líquids, en el pròxim tema l’aplicarem per a justificar la classificació de la
matèria i més endavant a l’estudi de les transformacions químiques. 

A.37 Visita la pàgina següent sobre les propietats dels diferents estats de la matèria i dels
canvis d'estat i realitza les activitats finals. https://goo.gl/ceiW5u

A.38 A la següent simulació pots practicar amb els diferents estats de la matèria i amb els
canvis d’estat:https://goo.gl/qHrqei 
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5. Activitats complementàries
A.39 En la  taula següent es donen les masses i  volums de diferents  materials  (a 20ºC).
Calcula la densitat corresponent a cadascun d’ells en g/cm3 i després ompli l'última filera.

A.40 Si 1 cm3 de plom té una massa de 11,4 g i 1 m3 de formigó una massa de 2400 kg,
quina substància té més densitat? Raona la resposta.

A.41 Explica de manera raonada què té més densitat: tota l’aigua de la mar o l’aigua de la
mar que conté un poal de platja.

A.42 Un bloc de fusta d’1 dm3 té una densitat de 0,65 g/cm3 i un altre bloc de suro del mateix
volum una densitat de 0,24 g/cm3. Quin dels dos té més massa?

A.43 Si el mercuri és més dens que l’aigua, què ocupa més volum, 1 kg de mercuri o 1 kg
d’aigua? Per què? 

A.44 Esmenta al menys tres raons per les quals el model corpuscular elaborat per als gasos es
pot estendre també a tota la matèria ordinària, tant si està en fase líquida com sòlida.

A.45 Contesta les següents preguntes (busca la resposta al text):

a) El pas de sòlid a gas s’anomena .............................................................

b) El pas de líquid a gas s’anomena ..........................................................

c) El pas de líquid a sòlid s’anomena .........................................................

d) El pas de gas a líquid s’anomena ..........................................................

A.46 Si tots els gasos pesen, ¿per què un globus ple d’hidrogen o simplement d’aire calent
puja quan l’amolles? Què passaria si l’amollarem a la Lluna?

A.47 Un globus conté 10L d'un gas a pressió atmosfèrica i 0ºC. Si el globus pot duplicar el seu
volum abans d'esclatar, arribarà a explotar si ho calfem fins a 50ºC? Si no arribarà a explotar
a eixa temperatura indica a quina temperatura esclataria?

A.48 Un recipient conté un gas a 5,25 atm i 25ºC. Si la pressió no ha de sobrepassar 9,75
atm, ¿fins a quina temperatura es podria calfar sense perill?

A.49 Calcula  a  quina  temperatura  ha  de  calfar-se  un  gas  tancat  en  un  recipient  a  una
temperatura de 30ºC i 2 atm de pressió, perquè la seua pressió es duplique.

A.50 Un recipient que pot variar el seu volum conté 12L d'un gas a 3,2 atm i 43ºC. Quin
volum aconseguirà si augmentem la temperatura fins als 185ºC mantenint constant la pressió?
I si mantenim el volum constant, quina pressió aconseguirà?
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A.51 Si escalfem 10 litres d’un gas que està a 27ºC de temperatura i mantenim la pressió
constant, i el gas es dilata fins a 15 litres, a quina temperatura final s’ha arribat? 

A.52 Revisa  els  resultats  de  la  llei  de  Boyle  Mariotte  en  la  següent  simulació:
https://goo.gl/dXEbNB 

A.53 Practica el que has après sobre els canvis d’estat amb la següent web:

https://goo.gl/xtUwQf 

5.1 Canvi d'unitats de densitat

A.54 Quants g/cm3 són?

a) 3 g/L

b) 5 Kg/L

c) 6 Kg/cm3

d) 0.03 g/dm3

e) 0.2 Kg/m3

A.55 Quants g/L són?

a) 0.2 g/cm3

b) 4 Kg/L

c) 3.1 Kg/dm3

d) 0.7 g/dm3

e) 0.5 Kg/m3

f) 2.6 Kg/cm3

A.56 Quants Kg/m3 són?

a) 0.3 g/cm3

b) 3.1 g/L

c) 1.2 Kg/L

d) 3.4 Kg/dm3

e) 0.7 g/dm3

f) 0.9 Kg/cm3

A.57 Quants g/cm3 són?

a) 0.3 Kg/cm3 

b) 3.1 g/L

c) 1.2 Kg/L

d) 3.4 Kg/dm3

e) 0.7 g/dm3

f) 0.9 Kg/cm3
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A.58 Quants g/L són?

a) 3 g/cm3 

b) 5 Kg/L

c) 6 Kg/cm3

d) 0.03 g/dm3

e) 0.2 Kg/m3

A.59 Quants Kg/m3 són?

a) 0.2 g/cm3

b) 4 Kg/L

c) 3.1 Kg/dm3

d) 0.7 g/dm3

e) 0.5 Kg/m3

f) 2.6 g/L
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Tema 2 La matèria: substàncies i mescles

1. Les mescles
La matèria és tot allò que ens rodeja i està caracteritzada per unes propietats generals com
la massa, el volum, la temperatura; i unes propietats característiques o específiques, com
ara la densitat, les temperatures de canvis d’estat (punts de fusió i d’ebullició), la conductivitat
elèctrica i tèrmica, junt amb altres tantes 

Una gran part d'aquesta matèria es presenta com a mescles de substàncies. L'aire és una
mescla de gasos (nitrogen, oxigen, diòxid de carboni, argó); l'aigua del mar és una mescla
d'aigües, sals i alguns gasos dissolts. La matèria es pot classificar en substàncies pures i en
mescles.

Mescla  heterogènia  és  un  sistema  material  en  el  que  distintes  parts  del  mateix  tenen
diferent composició i, per tant, distintes propietats. Els components d’un sistema heterogeni es
poden distingir  a  simple  vista  o  bé  amb ajuda  d’una  lupa o  un  microscopi.  Exemples  de
mescles heterogènies són el granit i la llet. Per exemple a la mescla d’argila i aigua s’anomena
suspensió. Si la deixarem reposar el temps suficient, tota l’argila acabaria dipositant-se al
fons del got i, per damunt, quedaria la dissolució de sal en aigua.

Mescla homogènia és un sistema constituït per dues o més substàncies químiques, de forma
que, si agafem una mostra qualsevol del sistema, la composició i propietats són les mateixes
independentment de la grandària i la zona del sistema que escollim. Els components d’una
mescla homogènia no poden distingir-se ni tan sols amb ajuda d’un microscopi convencional.
Les dissolucions són mescles homogènies. Exemples de dissolucions són el vi i l’aigua de mar.

Entre una suspensió i una vertadera dissolució pot haver-hi altres casos intermedis en els que
les partícules de la fase dispersa tenen una mida intermèdia. En aquests casos sí que poden
travessar el paper de filtre i no sedimenten (o ho fan després de molt de temps). Es tracta de
dispersions col·loïdals. Aquestes, a simple vista, tenen l’aspecte de mescles homogènies,
però amb ajuda d’una lupa (en alguns casos), o amb un microscopi convencional (en altres),
és possible veure que no es tracta realment d’una dissolució.

La majoria de líquids orgànics (com per exemple la sang) són dispersions col·loïdals. Altres
exemples són la maionesa, clara d’ou, gelatines, pintures, llet, etc. Existeixen distints tipus de
dispersions, segons siga la fase dispersa i el medi en què es trobe. Quan la fase dispersa és un
sòlid o un líquid i el medi és un gas (fum, boira, etc.) es parla d’aerosols  (com són, per
exemple, el fum o la boira). Quan tant la fase dispersa com el medi son líquids que no es
poden  mesclar  (no  miscibles)  s’anomena  emulsió.  Existeixen  substàncies  que  faciliten  la
formació  d’emulsions  (s’anomenen emulsionants),  com per  exemple  el  rovell  de  l’ou,  que
s’utilitza per preparar maionesa, i la caseïna de la llet.

A.1 A continuació s’enumeren alguns termes d’ús habitual. Separa’ls en dos grups, segons es
tracte o no de substàncies:  aigua d’ullal, alumini, aire de muntanya, vinagre, alcohol
etílic, llet acabada de munyir, amoníac, ferro, sofre.

A.2 Classifica les següents mescles en homogènies o heterogènies: sal dissolta en aigua, sal i
sorra, sorra i llimadures de ferro, vi, alcohol de farmàcia, granit. Com pot distingir-se una
mescla homogènia d’una heterogènia?

Exemple d’una mescla heterogènia: la sang

La  sang és  una  mescla  heterogènia.  Al  microscopi  es  poden  apreciar  cèl·lules  en
dispersió,  com  els  glòbuls  rojos  i  els  glòbuls  blancs,  sobre  una  mescla  homogènia
(plasma). En el plasma estan dissoltes sals, gasos (oxigen, O2, i diòxid de carboni, CO2) i
altres substàncies orgàniques, com a sucres. La composició de la sang d'un individu sà es
manté  quasi  constant;  quan  canvia,  és  símptoma  que  s'ha  produït  una  malaltia.  Per
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exemple,  si  augmenta  molt  la  proporció  de  sucre,  és  probable  que  la  persona  tinga
diabetis.

Exemples de dissolucions

A l'afegir fertilitzants a l'aigua de reg estem fent dissolucions. 

L'aigua  de  pluja  al  filtrar-se  en  la  terra  dissol  moltes  sals,  això  fa  que  l'aigua dels
brolladors tinga diversos continguts en sals.

L'aigua de mar té moltes sals dissoltes, sobretot clorur de sodi i clorur de magnesi. En
les salines s'evapora l'aigua del mar per a obtindre la sal de taula.

L'aire és  una mescla  de  gasos.  Els  més abundants  són el  nitrogen (78%) i  l'oxigen
(21%).

El  lleixiu és  una  dissolució  d'hipoclorit  de  sodi  (va  nàixer)  en  aigua.  Dissol  altres
substancies al entrar en contacte amb elles.

Els refrescos són mescles el component principal dels quals és l'aigua. Els refrescos amb
gas són dissolucions de diòxid de carboni en aigua.

El sèrum fisiològic, quan cal injectar líquid a una persona, en compte d'aigua destil·lada
se li injecta sèrum fisiològic: aigua amb clorur de sodi al 0,9%.

Les  monedes de 10, 20 i 50 cèntims d'euro estan fetes d'un  aliatge de coure (88%),
alumini (5%), zinc (5%) i estany (2 %). Han de ser resistents i més barates que el valor
que representen.

Molts  medicaments es prenen en forma de dissolució: xarops,  pastilles  efervescents,
etc.). 

El vi,  suc,  caldo,  etc.  són dissolucions. La suor porta sals dissoltes. Molts  productes
comercials que es manegen habitualment es troben en dissolució; l'amoníac (dissolució de
gas en aigua), certes pintures i tints. 

Exemples de dissolucions segons l'estat dels seus components:

Estat físic Dissolvent Solut Exemples

Sòlid Sòlid
Sòlid Acer (ferro i carboni)

Gas Oxigen en aigua

Líquid Líquid
Líquid Alcohol en aigua

Sòlid Sucre en aigua

Gas Gas Gas Aire

La  teoria cinètica  de  la  matèria ens
permet  explicar  el  procés  de  dissolució:
Les  partícules  que  componen  les
substàncies  estan  en  continu  moviment,
més ràpid a mesura que passem de l'estat
sòlid (on només vibren) al líquid i després
al gasós.

Este moviment és el  responsable que es
vagen mesclant, a poc a poc, en un entorn
comú, les partícules de solut i dissolvent.
Fins  que  s'obté  un  sistema  homogeni on  totes  les  seues  parts  tenen  les  mateixes
propietats.
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2. La concentració d’una dissolució
La importància de la concentració d'una dissolució la veiem, per exemple, en el cos humà
on la sang ha de tindre una determinada concentració de glucosa (un tipus de sucre), les
begudes han de tindre la concentració constant per a mantindre el sabor, les mescles per a
realitzar tints i metxes en les perruqueries han de tindre una concentració constant si es vol
reproduir un determinat color. 

La  concentració d'una  dissolució  indica  la  quantitat  de  solut  que  hi  ha  en  una
quantitat determinada de la dissolució

A.3 Explica com prepararies  100 mL d'una dissolució  aquosa de sal  que continguera 2 g
d'aquesta substància. Dibuixa els materials que cal d'utilitzar i indica els passos a seguir. A
continuació prepara aquesta dissolució al laboratori.

A.4 Si a la dissolució preparada anteriorment li afegeixes 2 g més de sal. Com seria aquesta
nova dissolució: més diluïda o més concentrada? Què succeiria si continuares afegint sal?

Si  dissolem  2  g  de  sucre  en  100  mL  d'aigua
obtindrem una dissolució diluïda. 

Si  anem afegint  més  solut,  la  concentració  de  la
dissolució  anirà augmentant,  tenim una dissolució
concentrada. 

Al continuar afegint solut, arribarà un moment en
què  la  dissolució  estarà  tan  concentrada  que  si
afegim  un  poc  més  de  sal,  aquesta  ja  no  es
dissoldrà. Diem que la dissolució està saturada.

La solubilitat d'una substància es pot definir com una magnitud el valor de la qual ens
indica la màxima quantitat de la dita substància que pot dissoldre's en una quantitat
donada de dissolvent.

S'anomena dissolució sobresaturada a aquella que conté més quantitat de solut dissolt del
que pot dissoldre.

A.5 Imagina que tens una dissolució saturada. Com creus que podries afegir més solut i que
es continuara dissolent? 

En general,  La solubilitat d'una substància solida en un dissolvent líquid augmenta amb la
temperatura. Si es refreda una dissolució saturada, la solubilitat disminuirà i l'excés de sòlid
precipitarà. 

A.6 Si representem gràficament la solubilitat del sulfat de coure (II), CuSO4 , en funció de la
temperatura  obtenim  la  gràfica  següent
(corba de  solubilitat).  Es  prepara  una
dissolució que conté 40 g  de sulfat de coure
(II) en 100 g  d'aigua a  60 ºC . Contesta les
preguntes següents:

a) La dissolució obtinguda està saturada? 

b)  Calcula  la  massa dissolta  de  sulfat  de
coure (II) a 20 ºC  

c) Calcula la massa de sulfat de coure (II)
que  precipitarà  al  refredar  una  dissolució
des de 60 ºC  fins a 20 ºC
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La concentració d'una dissolució es pot expressar de diverses formes. Algunes d'elles són les
següents:

Percentatge en massa (grams de solut que hi ha en 100 g de dissolució)

percentatge enmassa= m(g)solut
m(g)dissolució

×100

A.7  La riquesa de sucre en les magdalenes és del 51,5 %. Calcula la quantitat de sucre que
ingerixes al menjar una magdalena si té una massa de 60 g.

Percentatge en volum (volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució)

percentatge en volum= V (mL)solut
V (mL)dissolució

×100

A.8 Calcula la quantitat d'alcohol que ingerix una persona al prendre un got de 150mL de vi
que conté un 12% (en volum) d'alcohol. 

A.9 Suposem que fabriquem les dissolucions de sal comú (NaCl) en aigua que s’indiquen a la
taula  següent.  Analitzeu  la  informació  que  ens  dóna,  per  tal  de  contestar  les  següents
preguntes:

dissolució A B C D

massa solut (g) 50 80 80 40

volum de la dissolució (L) 1 1 2 0,5

a) Quina dissolució posseeix major concentració? Ordeneu-les de menor a major concentració.

L’ordre de menor a major concentració és: ........................................................

b) Penseu el que acabeu de fer i proposeu una fórmula general que ens permeta calcular la
concentració  d’una  dissolució  expressada  en  grams  de  solut  per  cada  litre  de
dissolució. (Designeu la concentració com “C”, la massa de solut com “ms” i el volum de la
dissolució com “V”).

La fórmula que es demana és:.........................................................................

c) Esbrineu la concentració de les dissolucions anteriors en grams solut/litre dissolució

A.10 Un sèrum fisiològic és una dissolució de sal (clorur de sodi) en aigua destil·lada. Es
prepara  dissolent  3  g  de  sal  en  330  mL  d'aigua.  Calcula  la  concentració  en  g/L  d'esta
dissolució. 

A.11 Suposem que  fabriquem dues dissolucions  de sal  en aigua.  La  primera  d’elles  (que
anomenarem A) la preparem col·locant 100 g de sal  comú o clorur de sodi (NaCl) en un
recipient  i  després afegint  aigua fins  aconseguir  un volum total  de dissolució  de 2’5L.  La
segona (que anomenarem B), la fem col·locant 150 g de sal comú en altre recipient i després
afegint aigua fins aconseguir un volum total de dissolució de 3L. Quina és la concentració de
cadascuna d’elles en g/L?

A.12 Calcula la concentració expressada en percentatge de volum d'una dissolució preparada
amb 200 mL d'alcohol etílic a què hem afegit aigua fins a completar 500 mL de dissolució.

A.13 Quants grams d'una dissolució de clorur sòdic (NaCl) al 10 % en massa són necessaris
per a tindre 20 g de NaCl pur?

A.14 La solubilitat del iodur de potassi (Kl), a 60 ° C , és de 200 g/L, quina quantitat de iodur
de potassi hem de prendre per a preparar 350 mL de dissolució saturada a eixa temperatura?
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3. Separació de mescles homogènies
En la seua majoria les mostres de matèria són mescles complexes. Poques són les substàncies
que es troben en estat pur en la naturalesa com l'or, el diamant i el sofre. No obstant això, la
química  ha  aconseguit  obtindre  substàncies  pures  a  partir  de  mescles  naturals.  Ha  ideat
mètodes  de  separació  de  mescles  i  ha  procedit  a  transformar  unes  substàncies  en altres
diferents amb les propietats desitjades en cada moment i econòmicament rendibles, moltes de
les quals no es troben en la naturalesa. A continuació estudiarem els distints mètodes de
separació  de  mescles  per  procediments  físics.  El  mètode  emprat  per  a  això  depén
fonamentalment de la grandària de les partícules i de les propietats de les substàncies que
volem separar. 

La cristal·lització és el mètode adequat per a separar un sòlid dissolt en un
líquid amb impureses. Si es dissol la major quantitat possible d'un sòlid en aigua
calenta i es deixa refredar, a l'evaporar-se el dissolvent el sòlid dissolt formarà
vidres.

A.15  En un got de precipitats aboca 20 ml d'aigua i afig 1,5 g de sulfat de coure (II) i tracta
de  dissoldre-ho amb una  vareta. A continuació filtra la dissolució amb un embut i paper de
filtre. El filtrat s’arreplega en un cristal·litzador i ho deixes en repòs durant uns dies. Observa
els vidres formats. 

La destil·lació és el  procediment indicat per a separar dos líquids miscibles que bullen a
temperatures molt distintes o un líquid que té un sòlid dissolt. La mescla s'introduïx en un

recipient i  es calfa. Quan s'aconseguix la temperatura
d'ebullició  del  primer  liquid,  aquest  es  convertix  en
vapor que es fa passar per un tub refrigerat en el que es
refreda i  condensa.  S'arreplega en estat  líquid com a
substància pura.

A.16 El vi conté fonamentalment etanol (bull a 78ºC),
aigua  (bull  a  100ºC)  i  xicotetes  quantitats  d'altres
substàncies  dissoltes.  Obtin  etanol  a  partir  de  la
destil·lació de vi.

La cromatografia és  un mètode que ens permet separar  els  distints
components d'una mescla homogènia aprofitant la seua distinta afinitat
per un dissolvent. En un paper de cromatografia s'aboca una gota que
conté els components que es desitgen separar. Aquest paper es col·loca
en un recipient que conté una xicoteta quantitat de dissolvent. Aquest
flueix cap a la part superior del paper, els components més solubles es
dissolen millor  i  es  desplacen ràpidament  cap  amunt.  Les  substàncies
menys  solubles  es  mouen  més  lentament.  D'aquesta  manera
s'aconseguixen separar els diferents components.

A.17  Separa els components de la tinta negra d'un bolígraf. Per a això agafeu una tira de
paper de filtre i a mig centímetre de l'extrem dibuixa un punt gran amb el bolígraf. Posa un
poc d'etanol en una proveta que arribe fins a un nivell d'1 cm. Introdueix la tira de paper amb
la marca i espera a què l'etanol ascendisca pel paper. Observa la separació que s'ha produït. 
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4. Activitats complementàries
A.18 Quin és l'estat físic de cada una de les següents substàncies a 20ºC?

Substància TF TE

Alumini 660ºC 2400ºC

Clor -101ºC -34ºC

Coure 1078ºC 2580ºC

Mercuri -39ºC 357ºC

Amoníac -77,7ºC -33,3ºC

A.19 Donades les substàncies següents: aigua destil·lada, coure, clorur de sodi (sal comuna),
or,  oxigen,  sucre,  hidrogen  i  amoníac;  classifica-les  en  substàncies  simples  i  compostos
químics. Explica la diferència que hi ha entre una substància simple i un compost.

A.20 A continuació s’enumeren alguns sistemes: aire, xocolata pura, diòxid de carboni, llet,
sofre,  sorra de platja, ozó, aigua de mar. Assenyaleu quin o quins són: substància simple,
compost, mescla homogènia i mescla heterogènia.

A.21 És possible que, a partir d’una sola substància simple puguem obtindre altra substància
simple diferent a la primera? En cas afirmatiu, posa algun exemple i assenyala què tindrien en
comú.

A.22 Posa dos exemples de mescles de distints sòlids, dos de mescles de sòlids i líquids, dos
de mescles de líquids, dos de mescles de líquids i gasos i dos de mescles de gasos. Tot seguit,
classifica-les com homogènies o heterogènies.

A.23 Explica com separaries les següents mescles en el laboratori: 

a) sucre i aigua; b) aigua i acetona; c) els components dels espinacs 

A.24 Indica quin és el solut i quin el dissolvent en les dissolucions següents:

a) aigua de mar

b) una dissolució d’etanol en aigua

c) vinagre (dissolució d’àcid acètic 5%)

d) aire (78% N2, 21% O2)

A.25 Indica  dos  mètodes  per  separar  els  components  d’una  dissolució,  explicant  en  què
consisteix cadascun d’ells.

A.26 Quina concentració té una dissolució que conté 50 g de solut en 500 ml de dissolució?

A.27 En un litre de dissolució al 20 % en massa hi ha: 

a) 20 g de solut i 100 g de dissolvent 

b) 20 g de solut i 80 g de dissolvent 

c) 20 g de solut i 100 g de dissolució.

Tria la resposta correcta.

A.28 Determina la concentració en g/L d’una dissolució obtinguda en dissoldre 5 g de sal
comuna en aigua, sabent que el volum total de la dissolució és de 250 mL (R.  C= 20 g/L)

A.29 A una persona li diuen que té 1,060 g de glucosa per litre de sang. Els valors normals (es
mesuren en dejú) de concentració de glucosa en sang estan compresos entre 70 mg/dL i 110
mg/dL Té motius per estar preocupada?
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A.30 Tenim una dissolució de nitrat de potassi en aigua, de concentració 12 g/L

a) Quin volum d'aquesta dissolució conté 39 g de nitrat de potassi?

b) Si deixem evaporar totalment l'aigua de 50 mL d'aquesta dissolució, quant solut quedarà?
(R. a) 3'25 L de dissolució, b) 0'6 g)

A.31 Calcula la concentració, expressada en % en massa, d’una dissolució preparada dissolent
30 g de sucre en 130 g d’aigua. (R. C = 17'75 % ó 17’75 g de sucre/100 g de dissolució)

A.32 Calcula la massa de bicarbonat de sodi necessària per preparar 350 g d’una dissolució
aquosa al 20 % en massa. (R. 70 g)

A.33 Una ampolla de vi té un volum de 450 mL i porta la següent indicació: 12°. Explica el
significat i calcula el volum d’alcohol que conté l’ampolla. (R. 54 mL)

A.34 Calcula la concentració (en tant per cent en volum) d’una dissolució formada per 18 mL
d’alcohol etílic en 60 mL de dissolució. (R. 30%)

A.35 Un alumne afirma que, si afegeixes 160 g de sal comuna a 0'5L d'aigua i després remous
fins que es dissolga totalment, la concentració de la dissolució resultant serà de 320 g de sal
per cada litre de dissolució (320 g/L). Explica en què s'equivoca.

A.36 Calcula la concentració, expressada en g/L, que té una dissolució preparada al mesclar
25g de sal comuna amb 500 g d'aigua, sabent que el volum total resultant és de 511 mL.
Quina seria la seua densitat?

A.37 Si una cullerada de sucre són 3 g i un got d'aigua té una capacitat de 200 mL, quantes
cullerades cal afegir per a tindre una dissolució de concentració de 75 g/L?

A.38 El calci es un element fonamental per als nostres ossos. En una caixa d’un litre de llet
llegim que conté 120 mg de calci per cada 100 ml de llet. Calcula la concentració de calci en
g/L. Quina quantitat de calci ingerim en beure un got de llet de 250 cm3?

A.39 En un matràs buit es col·loquen 10 cm3 d’alcohol etílic (r = 0’8 g/cm3) i, tot seguit,
s’afegeix  aigua  fins  aconseguir  un  volum  total  de  dissolució  de  250  cm3.  Calcula  la
concentració de la dissolució en g/L.

A.40 Un malalt necessita prendre un medicament diluït en aigua. Per a que siga efectiu, la
concentració  ha  de  estar  compresa  entre  els  5  g/L i  els  8’5  g/L.  En  uns  laboratoris  es
fabricaren diferents  dissolucions d’aquest  medicament amb les  quantitats  que figuren a la
taula següent. Explica quines d’eixes dissolucions hauria de refusar.

dissolució A B C D

massa de solut 11 g 2,1 g 3,6·10-2 kg 4,75·10-4 kg

volum de solut 2,75 300 cm3 9 40 cm3

A.41 Es dissolen 20 g de clorur de sodi (NaCl) en 140 g d’aigua. Calcula la concentració de la
dissolució en tant per cent en massa.

A.42 Volem preparar 200 cm 3 d’una dissolució de sal comú en aigua, de concentració 20 g/L
Indica detalladament les passes a seguir.

A.43 Volem preparar 500 g d’una dissolució de nitrat de potassi al 15%. Indica detalladament
les passes que cal seguir.

A.44 Es disposa d’una dissolució de sulfat de potassi  al  5%. Calcula quina quantitat hem
d’agafar per a que, en evaporar-la totalment, ens queden 80 g de sulfat de potassi.

A.45 Què significa que un vi tinga 13º?

19



Física i Química 3r d’ESO

A.46 Una persona ingereix 2 copes de conyac de 40º. Si en cada
copa caben 100 mL, calcula:

a) Quants ml d’alcohol s’ha begut?

b) Quina serà la concentració (en g/L ) d'alcohol en sang?

c) Podrien posar-li una multa si condueix?

Dades: la densitat de l’alcohol etílic és de 790 g/L, la concentració
màxima  permesa  en  sang  és  de  0’25  g/L.  Es  suposa  que  tot
l’alcohol ingerit va a la sang i que el volum total de la dissolució
(sang i alcohol) és de 5 L.

A.47 Disposem de 200 ml de dissolució d'un refresc que té una concentració de 10 g/L. Si
s'afig aigua a la dissolució fins a completar  mig litre. Quina serà la nova concentració de la
dissolució expressada en g/L?

Els nitrats són unes sals que els agricultors utilitzen com adob. Són solubles en l’aigua
de rec i, per això, les plantes les poden absorbir a través de les arrels. El problema és
que, si s’abona en excés, part d’eixes sals passen a les aigües del subsòl, contaminant
l’aigua potable.

A.48 La solubilitat del nitrat de sodi (NaNO3) en aigua a 20ºC és de 90g de NaNO3/100 g
d’aigua.  Esbrineu la  massa de nitrat  de sodi  en grams que quedarà sense dissoldre quan
afegim 135 g del compost a 120 ml d’aigua, a una temperatura de 20 ºC.

A.49 La solubilitat del nitrat d’amoni en aigua a 0 ºC és de 118 g de NH4NO3/100 g d’aigua. Si
tenim 80 litres de dissolució saturada de la sal a 0 ºC, quina massa (en grams) de nitrat
d’amoni hi haurà en total?

A.50 Per determinar la solubilitat d’un cert compost químic en aigua, un estudiant ha procedit
a vessar-lo a poc a poc en un got que conté 750 g d’aigua destil·lada a 20º C, comprovant que
s’arriba a la saturació quan ha afegit 487’5 g de compost. Quina és la solubilitat d’aquest
compost?

A.51 Representa gràficament la solubilitat del nitrat de potassi en funció de la temperatura, a
partir de les següents dades:

S (g /100mL) 10 30 65 110 170

T ( ºC) 0 20 40 60 80

A partir de la gràfica representada contesta a les següents qüestions:

a) A quina temperatura la solubilitat del nitrat de potassi és de 90 g/100 g d'aigua? 

b) Quina és la solubilitat del nitrat de potassi a 25ºC i a 65ºC?

c) Calcula la massa de nitrat de potassi que precipitarà al refredar una dissolució saturada des
de 65ºC fins a 25ºC.
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Tema 3 La teoria atòmica molecular

L’establiment de l’estructura atòmica de la matèria és el resultat bàsicament, de l’estudi del
comportament del gasos i de la gran quantitat d’informació química que hi havia acumulada en
l’ època de Dalton (segle XIX). 

En  aquest  tema estudiarem la  teoria  atòmica,  enunciada  per  Dalton  en 1802,  ampliada  i
modificada  amb  les  investigacions  de  uns  altres  científics  de  l’  època  com  Gay-Lussac  i
Avogadro.  Gràcies a aquesta  teoria  la  ciència  inicia  un desenvolupament  espectacular  que
continua  en  l’actualitat.  La  teoria  de  Dalton  suposa  un  intent  d’explicació,  a  nivell
submicròscopic, de fets experimentals com el comportament dels gasos, vist al primer tema, i
les lleis ponderals que estudiarem en aquest tema. 

1. Canvis físics i químics
En la naturalesa estan produint-se contínuament canvis. Aquests poden ser físics o químics. 

Els canvis químics es denominen reaccions químiques, van acompanyats per transformacions
profundes de les propietats dels cossos reaccionants i en ells unes substàncies (reactius) es
transformen en altres (productes). 

Exemples de canvis químics

En un canvi físic no es produïxen alteracions  en la  composició  de les  substàncies,  no es
produïxen substàncies noves, només s'altera l'estat original de les mateixes. En general els
canvis físics solen ser reversibles i els químics no.

Exemples de canvis físics

En alguns casos no és senzill determinar si una transformació és física o química encara que hi
ha alguns fets que són indicatius de que s'ha produït una reacció química,  per exemple:
producció de bambolles, formació d'un precipitat, canvi de color, despreniment de
llum, despreniment o absorció de calor, explosió...

A.1 Classifiqueu els següents processos com químics o físics, assenyalant els criteris utilitzats:
a) obtenció del vi a partir del most,
b) dilatació d’un gas,
c) evaporació de l’aigua,
d) combustió del gas butà,
e) corrosió del ferro,
f) dissolució de sal comuna en aigua,
g) obtenció de ferro a partir dels seus minerals.
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En la destil·lació del vi s’obté alcohol (etanol) però eixa substància no és nova, sinó que ja
estava present (dissolta) en el vi. (Un vi que tinga, per exemple, 12º significa que conté 12 mL
d’alcohol per cada 100 ml de vi). El vi és una mescla de distintes substàncies i, una d’elles, és
l’alcohol.

Quan  un  gas  es  dilata,  té  lloc  un  augment  de  volum  però  sense  que  es  produïsca  cap
substància nova. Anàlogament ocorre en els canvis d'estat físics. Quan, per exemple, l‟aigua
líquida  passa  a  vapor,  la  substància  continua  sent  aigua  (algunes  persones  pensen,
erròniament, que el vapor d’aigua és una mescla d’hidrogen i d’oxigen).

La combustió del gas butà (o de qualsevol altra substància), sí que és una reacció química en
què el butà (o la substància que siga) es combina amb l’oxigen de l’aire per donar substàncies
noves (en l’exemple del butà es produeixen CO2 i H2O).

Anàlogament ocorre en la corrosió del ferro, on es produeix una nova substància que no hi
havia abans (òxid de ferro).

Una dissolució de sal comuna en aigua no es considera cap reacció química, perquè la sal es
pot recuperar si s’evapora l’aigua amb cura. En aquest cas es tractaria, doncs, d’un canvi físic.

L’obtenció del ferro a partir dels seus minerals és una reacció química semblant a la que hem
proposat sobre l’obtenció de plom a partir d’òxid de plom i carboni actiu. És cert que els àtoms
de ferro  estan presents  en el  mineral  de ferro  del  que partíem al  principi,  però no estan
simplement mesclats amb altres sinó que es troben enllaçats amb altres àtoms formant
compostos químics (per exemple òxids de ferro). Es tracta d’una reacció de descomposició.

2. Lleis ponderals 
En  el  S-XVIII,  Lavoisier,  va  utilitzar  la  balança,  de  forma  sistemàtica,  en  l'estudi  de  les
transformacions químiques el que va donar lloc al descobriment de les anomenades lleis de les
combinacions químiques o lleis ponderals, i a l'establiment de la Química com a ciència.

2.1 Llei de conservació de la massa. Llei d’Antoine i Marie-Anne Lavoisier

En una reacció química la massa de les substàncies que reaccionen és igual a la massa
de les substàncies obtingudes, o el que és el mateix , en una reacció química la massa
es conserva.

A.2 Si es calfen 2 g de sofre i 4 g de coure no sobra ni sofre ni  coure i es forma sulfur de
coure. Quina és la massa de sulfur de coure que s'obtindrà?

A.3 Quan es calfa fortament 10 g de carbonat de calci s'obté 5,6 g òxid de calci, sòlid, i diòxid
de carboni, gas. Calcula la massa de gas que es forma.

Antoine Laurent Lavoisier 

Lavoisier  es  llicencià  com  advocat  però  va  dedicar  gran  part  de  la  seua  vida  a  la
investigació química. Abans de complir els vint-i-cinc anys ja havia dissertat en l'Acadèmia
Francesa sobre temes com l'hipnotisme, la construcció de cadires per a invàlids, etc. 

Va ser el primer que va reconèixer que l'aire està format per dos gasos de què un sustenta
la  combustió  (oxigen)  l'altre  no  (el  nitrogen).  Es  va  advertir  de  la  importància  de  la
precisió en les mesures quantitatives i, al determinar de forma precisa les masses de les
substàncies produïdes en les  reaccions  va  poder  formular  la  llei  de conservació  de la
massa. 

Igual que fera Galileu dos segles abans amb la física, va establir les bases de la química.
També va ser un dels primers a demostrar amb claredat la naturalesa dels elements i
compostos. 

Treballà com a recaptador d'impostos i, encara que va recolzar la Revolució Francesa, en
1974 va ser injustament acusat de traïció i sentenciat a mort.
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Breu Biografia de Marie-Anne Lavoisier

Marie-Anne  Lavoisier,  va  nàixer  com  Marie-Anne  Pierrette  Paulze,  en  1758  a  França.
Química i il·lustradora francesa.

Òrfena de mare als tres anys, son pare, advocat parlamentari, la va enviar a un convent
on va rebre una excel·lent educació: era molt intel·ligent, sabia diversos idiomes i era una
bona dibuixant.

Als catorze anys, en 1771, son pare la va casar amb Antoine Lavoisier (1743-1794) un
noble advocat de 28 anys, geòleg i químic. Abans del seu casament, els primers treballs
d'Antoine  van  tindre  com a  objectiu  la  mineralogia  i  per  a  això  va  realitzar  diverses
excursions geològiques, també feia xicotetes experiències químiques. 

Encara que Marie-Anne no tenia formació com a química, prompte va aprendre amb el seu
espòs  i  li  ajudava  en  el  laboratori  que  havien
muntat en la seua pròpia casa. Es va interessar
en  les  investigacions  científiques  i  anotava  les
observacions, dibuixava esquemes i diagrames i
gravava i tallava els instruments del laboratori.

Marie-Anne  era  l'encarregada  de  la
correspondència  científica  del  seu  espòs.  Com
sabia llatí i anglés, traduïa al francés, els tractats
de  química  de  diversos  investigadors.  El  més
important  va  ser  la  “Teoria  del  flogist”  del
científic irlandés, químic i geòleg Richard Kirwan.
Marie-Anne no sols va traduir el treball, sinó que
va  agregar  comentaris  molt  precisos  sobre  els
errors químics que trobava. 

En 1789 Lavoisier va publicar el primer text de
química moderna, “Tractat elemental de Química”
on  detallava  els  23  elements  coneguts  com  a
base  de  totes  les  reaccions  químiques.  Marie-
Anne va realitzar els gravats a coure d'esta obra,
a més de dibuixos i aquarel·les. 

El matrimoni també va realitzar treballs científics
sobre els aliments, perquè els consideraven com
a  combustible  per  a  reposar  les  energies
perdudes.

Marie-Anne va organitzar un saló intel·lectual en sa casa amb els científics i naturalistes de
l'època, on era molt admirada per la seua intel·ligència.

En 1794, durant la Revolució Francesa, en plena etapa del Regnat del Terror, el pare de
Marie-Anne i després el seu espòs, van ser acusats de traïció, i executats a París: Lavoisier
tenia 50 anys. 

Després de la seua mort Marie-Anne, va organitzar tots els treballs que havien fet junts i
en 1805 va publicar “Memòries de Química” amb el nom del seu marit.

Es va casar novament en 1804 amb el científic Benjamin Thompson (1753-1814) però la
seua intolerància  pel  seu saló  cultural  i  el  seu rebuig  per  incloure-la  en la  seua vida
d'experimentador, els va portar als pocs anys a divorciar-se. 

Marie-Anne va mantindre el cognom del seu primer espòs, la seua personalitat va estar
eclipsada per la figura d'ell,  pocs van reconèixer la seua vàlua i el seu aportació a la
ciència, sempre va ser l'esposa del científic Lavoisier.

Marie-Anne Lavoisier va morir en 1836 en sa casa de París, als 78 anys d'edat.
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A.4 En  molts  llibres  la  llei  de  conservació  de  la  massa  s’anomena  llei  de  Lavoisier.  Els
historiadors de la ciència proposen que és més correcte anomenar-la com nosaltres hem fet:
Llei d’Antoine i Mari_Anne Lavoisier. Quina és la teua opinió?

2.2 Llei de les proporcions constants o definides. Llei de Proust.

En  estudiar  les  transformacions  químiques,  els  científics  s’adonaren  d’altre  fet  d’especial
importància, consistent en què:

Sempre que  es combinen dues  substàncies,  reaccionant  per  donar  altra  substància
nova  determinada,  les  masses  que  reaccionen  estan  en  la  mateixa  proporció.
Anàlogament ocorre en descompondre una substància en altres.

El resultat anterior es coneix com:  Llei de les proporcions constants  i  fou enunciat per
primera vegada a principis del segle XIX, pel químic francès Marcel Proust.

A.5  L'aigua està formada per hidrogen i oxigen en la proporció d'1 g d'hidrogen per cada 8 g
d'oxigen. Calcula:

a) la massa d'oxigen que es combina amb 40 d'hidrogen per a formar aigua

b) la massa d'oxigen i hidrogen que hi ha en 90 g d'aigua. 

A.6 Si  32 g de sofre reaccionen amb 32 g d'oxigen per a formar diòxid de sofre. Calcula la
massa de sofre que reaccionarà amb 9 g d'oxigen i la massa de diòxid de sofre que s'obtindrà.

A.7 En el diòxid de carboni per cada 12 g de carboni hi ha 32 g d'oxigen .Es mesclen 3 g de
carboni amb 10 g d'oxigen.

a) Calcula els grams d'oxigen que reaccionaran amb els 3 g de carboni

b) Quants grams de diòxid de carboni s'obtindrà?

c) En sobra d’algun reactiu?

3. Teoria atòmica de Dalton
Com ja hem vist el model cinètic corpuscular es basa a suposar que totes les substàncies estan
formades per partícules en constant moviment.

L'existència  de  gran  nombre  de  substàncies  diferents  ens  fa  pensar  que  hi  ha  partícules
distintes entre si.

En l'antiga Grècia, segles V i IV a.C.  Leucip, Demòcrit i els seus deixebles van desenvolupar
una teoria segons la qual la matèria estava formada per partícules diminutes indivisibles: els
àtoms, i que l'existència de distintes substàncies es devia a distintes ordenacions d'aquells.

En la mateixa època aquesta teoria  va ser criticada per Plató i Aristòtil i a causa del prestigi
d'aquests fins a molts segles després no va haver-hi
avanços  significatius  en  el  coneixement  de  la
naturalesa de la matèria.

En el segle XIX, Proust i  Dalton, van reprendre la
teoria atomista per a intentar explicar la naturalesa
de la matèria.

John Dalton arreplega les idees atomistes gregues i
en 1808 enuncia la seua teoria atòmica. 

La  imatge de  l'àtom exposada per  Dalton en la  seua teoria  atòmica  és  la  de  minúscules
esferes, indivisibles i immutables.
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Els postulats de Dalton 

Postulat 1
La matèria està constituïda per

unes partícules indivisibles i
indestructibles anomenades àtoms 

Postulat 2 Tots els àtoms d'un mateix element
són iguals en massa i propietats 

 

 

Postulat 3 
Els àtoms de distints elements

tenen diferent massa i propietats 
    

Postulat 4 

Els compostos estan formats per
molècules constituïdes per la unió

d'àtoms de distints elements
sempre en la mateixa proporció

senzilla en número 

Compost aigua: dos àtoms
H i un àtom O

Compost clorur d'hidrogen:
un àtom de Cl i un àtom de
H

Postulat 5

Dos o més tipus d’àtoms poden
unir-se en diferents proporcions per
donar lloc a diferents molècules i,

per tant, a compostos distints.      SO            SO2          SO3

Postulat 6

En les reaccions químiques no es
creen ni es destrueixen àtoms; el

que ocorre és que els àtoms
existents es reorganitzen, trencant-
se unes unions i formant-se d’altres

noves.

Posteriorment, aquesta teoria ha patit importants modificacions, per exemple hui sabem que
els àtoms es poden dividir ja que estan formats per partícules més xicotetes, també hi
ha  àtoms d'un  mateix  element  que  es  diferencien  en  la  massa,  hi  ha  molècules
formades  per  àtoms  iguals,  etc.  no  obstant  això,  les  idees  de  Dalton  van  permetre
desenrotllar la teoria atòmic- molecular de la matèria.

En diferents apartats d’aquest tema anem a vore com la teoria de Dalton es capaç d’explicar
molts aspectes de química.
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4. Substància simple i composta
Al separar per complet els components d'una mescla obtenim les substàncies pures que la
formen.

Una substància pura, o simplement substància, és aquella de què no es poden separar altres
substàncies utilitzant procediments físics.

Cada  substància  té  unes  propietats  característiques  que  servixen  per  a  identificar-la.  Les
característiques d'una substància són les mateixes siga quin siga el lloc on s'ha obtingut.

Així, l'aigua té una temperatura o punt de fusió de 0 °C i una temperatura o punt d'ebullició de
100 °C, a la pressió d'1 atm. Dona el mateix que s'haja obtingut descongelant gel de l'Antàrtic
o evaporant aigua del mar o de qualsevol altre brollador.

4.1 Hi ha dos tipus de substàncies pures: substàncies simples i compostos 
químics.

Una  substància  simple  és  una  substància  que  no  es  pot  descompondre  en  altres.  Les
substàncies simples estan constituïdes per un sol element químic. Exemples: hidrogen; sofre;
oxigen; coure; ozó. Veiem que l'element oxigen dóna lloc a dos substàncies simples distintes,
el gas oxigen i l'ozó, que posseïxen propietats diferents.

Existixen poc més de 100 elements (alguns d’ells són artificials). A vegades, els elements es
troben lliures en la naturalesa, és a dir, no combinats amb altres (per exemple  l'or, carboni
diamant).  Però la  majoria  de les vegades els  elements es troben combinats  químicament,
formant compostos.

Els  compostos  químics són  les  substàncies  que  poden  descompondre's  per  mitjà  de
procediments químics en substàncies més simples, estan formats per dos o més elements
químics que es combinen en una proporció fixa. 

En la naturalesa hi ha molts milions de compostos químics distints.

Per a separar els elements que formen un compost cal descompondre-ho. Els procediments
empleats  s’anomenen  mètodes químics,  perquè transformen  la  substància  en  altres
substàncies diferents, amb distintes propietats. 

Així, si es descompon l'aigua per acció del corrent elèctric, s'obtenen l'hidrogen i l'oxigen per
separat. L'aigua, l'hidrogen i l'oxigen són tres substàncies diferents, cada una amb les seues
propietats característiques.

A.8 L'aigua és un compost que està format per hidrogen i oxigen, H2O. El següent experiment
és per a comprovar que l'aigua es pot descompondre en substàncies més simples (els gasos
hidrogen i oxigen). Es disposa una cubeta  plena d'aigua amb un poc de sal comuna perquè
conduïsca la electricitat. S'introdueix en ella dos tubs d'arreplega de gasos invertits,  plens
d'aigua. Dins de cada tub s'introdueix un elèctrode que es connecta a una pila per mitjà de
cables. Observa el que succeeix en els tubs i si s'obté la mateixa quantitat de gasos en cada
un d'ells. 

4.2 Un compost és diferent d'una mescla

Un compost és una substància formada per dos o més elements que es combinen en una
proporció fixa.

Les  propietats  del  compost  són  diferents  de  les  propietats  dels  elements  que  el  formen.
Exemple: aigua formada per oxigen i hidrogen

Una mescla està  formada per dos o més substàncies (simples o compostes) que es poden
combinar  en qualsevol  proporció.  Les propietats  de  cada substància  no  canvien per  estar
mesclades.
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Convé reflexionar respecte dels compostos per diferenciar-los de les mescles. Per exemple, si
ens fixem en l’aigua destil·lada, encara que estiga formada sols per hidrogen i oxigen, no és
una mescla de les dues substàncies. Es tracta d’una combinació en la que l’hidrogen i l’oxigen
han perdut  les  propietats  que  els  caracteritzen per  donar  lloc  a  una substància  nova (un
compost), diferent, de propietats molt diferents.

A la taula següent es poden apreciar les diferents propietats de l’hidrogen i l’oxigen respecte
de l’aigua. Aquestes propietats són úniques i definides per a cadascun d’ells, el que evidència
que es tracta de substàncies.

D’altra banda, la simple mescla d’hidrogen i oxigen no produeix aigua; per formar aigua a
partir d’ells no és suficient la mescla, sinó que cal aconseguir que es combinen íntimament, de
manera que desapareguen les partícules aïllades d’oxigen i hidrogen i es formen les noves
partícules d’aigua.

A.9 Un alumne afirma que l’aigua de mar és un compost químic, perquè, segons ell,  per
evaporació, la podem separar en sal i  aigua, que son les dues substàncies simples que la
formen. Critica aquest raonament i explica què és en realitat l’aigua de mar.

A.10 Explica amb poques paraules les diferències entre: 

• Substància pura i substància simple.

• Substància pura i compost.

• Substància simple i compost.

• Element i compost.

A.11 Com és possible que existisquen milions de compostos si en la natura hi ha menys de
cent elements diferents?

A.12 Una substància pura pot estar formada per més d'un element químic?

A.13 Completa l’esquema amb les explicacions que el model atòmic molecular dona per cada
concepte.
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A.14 Els següents esquemes representen mostres de diferents materials. Indiqueu en cada
cas si es tracta d’una substància simple, un compost o una mescla. Sabent que les substàncies
representades  són:  heli  ( He ),  aigua  ( H2O ),  hidrogen  ( H2 ),  diòxid  de  carboni  ( CO2 ),
amoníac ( NH3 ), monòxid de carboni ( CO ) i oxigen ( O2 ). Digueu també quina és cadascuna
d’elles.

5. Àtoms, molècules i cristalls
D'acord  amb  el  model  atòmic  molecular,  les  substàncies  es  presenten  en  la  naturalesa
constituïdes per àtoms aïllats, molècules o cristalls. 

Exemples d'àtoms aïllats, l'heli ( He ), el
neó ( Ne ), l'argó ( Ar ), el criptó ( Kr ), el
xenó  ( Xe )  i  el  radó  ( Rn ).  Aquests
elements  s’anomenen gasos nobles.  Són
les úniques substàncies simples formades
per àtoms aïllats.

Les  molècules són  agrupacions  d'uns  quants  àtoms  iguals  o  diferents  que  es  combinen
sempre en la mateixa proporció. 

L'aigua ( H2O ), el diòxid de carboni ( CO2 ), l'oxigen ( O2 ), l'hidrogen ( H2 ), i nitrogen ( N2 ) són
exemples  de molècules.

Les molècules es poden trobar en la natura de diferents formes: 

Es  poden  trobar  com  a  molècules  aïllades (ja  siguen  d’un  sol  element  o  de  diferents
elements

2 àtoms d'oxigen (O) 4 àtoms de fòsfor (P) 2 àtoms d'hidrogen (H) i 1
àtom d'oxigen (O)

1 àtom de nitrogen (N) i 3
àtoms de clor (Cl)

Es poden trobar en forma de  cristall (aquell les partícules del qual formen una estructura
interna perfectament ordenada).

C Cu SiO2 NaCl

Diamant: àtoms de C Coure: àtoms de Cu 1 àtom de silici (Si) per cada
dos àtoms d'oxigen (O)

1 àtom de sodi (Na) per
cada 1 àtom de clor (Cl)
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A.15 Assigna  en el teu quadern cada una de les següents representacions a la substància
apropiada i explica per què la tries. a) Cl2      b) Ag     c) Ar     d) S8

A.16 Escriu la fórmula de les següents substàncies.

• Un cristall format únicament per àtoms d’alumini

• Una substància amb molècules formades per 2 àtoms d'hidrogen i 2 d'oxigen

• Un gas format per àtoms de neó

• Un cristall en què hi ha 2 àtoms de brom per cada àtom de calci

A.17 Indica en el teu quadern quina de les representacions de baix correspon a:

• Una substància simple (cristall).

• Un compost (molècula).

• Una substància simple (molècula).

• Un compost (cristall).

6. Massa atòmica relativa
La teoria de Dalton va permetre explicar les lleis bàsiques de la química i va obrir la possibilitat
d'establir una massa als àtoms dels distints elements. 

A.18 La balança de la figura està equilibrada amb àtoms d'hidrogen i
de carboni. Expressa la massa d'un àtom de C en funció de la massa
d'un àtom de H

A causa de la xicoteta grandària dels àtoms i de les molècules, per a
mesurar la seua massa no servia cap de les unitats utilitzades fins al
moment per això es va prendre com a unitat per a mesurar la massa d'àtom i molècules a
l'àtom d'hidrogen  per  ser  el  menor  de  tots  ells.  Així  la  massa  d'un  àtom  d'hidrogen  és
A(H )=1u

L'equivalència: 1u=0,000000 000000 000 000000 000001 66kg=1,66×10−27 kg

D'esta manera es va establir una taula de masses atòmiques relatives dels elements. A 

D'acord amb açò si la massa atòmica relativa del nitrogen és 14 podem dir que la
massa  d'un  àtom  de  nitrogen  és  14  vegades  major  que  la  massa  d'un  àtom
d'hidrogen. Ar (N )=14u

De la mateixa manera, la massa molecular de l'aigua és 18 el que significa que la massa d'una
molècula d'aigua és 18 vegades major que la massa d'un àtom d'hidrogen. Com Ar (H )=1u   i
A(O)=16u , llavors M (H 2O)=1+1+16=18u

Per a calcular la massa molecular relativa, M d'una substància se sumen les masses dels àtoms
que la formen.
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A.19 La molècula d'amoníac està formada per un àtom de nitrogen i tres d'hidrogen, calcula la
massa molecular  relativa  de  l'amoníac  ( NH3 ) sabent  que  A(H )=1u  i  A(N )=14u  Quantes
vegades és major la massa d’una molècula d’amoníac que la d’una molècula d’hidrogen?

A.20 Què significa que la massa molecular relativa de l’aigua és 18?

a) Que una molècula d’aigua té una massa de 18 g.

b) Que la massa d’una molècula d’aigua és 18 vegades major que la d’un àtom d’hidrogen.

c) Que en 1 g d’aigua hi ha 18 molècules.

d)  Que  la  massa  d’una  molècula  d’aigua  és  18  vegades  major  que  la  d’una  molècula
d’hidrogen.

A.21 Calcula la massa molecular relativa de l'ozó, O3  , del diòxid de carboni, CO2 , i del nitrat
de coure (II), Cu(NO3)2
Dades: A(O)=16u ; A(C)=12u ;  A(N )=14u  i A(Cu)=63,54u

7. Interpretació atòmic molecular de les reaccions químiques
La teoria atòmica - molecular suposa que les substàncies estan formades per àtoms, molècules
o ions. Les reaccions químiques s'interpreten com una conseqüència de la ruptura dels enllaços
que mantenen unides les partícules en els reactius al xocar entre ells i la formació d'enllaços
nous en els productes. 

7.1 Com es produïx la reacció?

Perquè  una  reacció  tinga  lloc  es  necessita  una  ruptura  dels  enllaços  existents  en  les
substàncies  reaccionants que permeta la formació de nous enllaços, és a dir, la formació de
noves substàncies (productes de la reacció). El xoc entre partícules (que ja sabem que no són
boles  massisses)  fa  possible  tant  la  ruptura  d'enllaços  (si  l'energia  del  xoc  és  prou)como
l'establiment de noves unions. El model que estem manejant permet pensar que açò ocorre
perquè les  partícules que xoquen amb una direcció  favorable  han de superar  una energia
mínima necessària perquè es puguen trencar uns enllaços i formar altres (és a dir, perquè el
xoc siga "efectiu").

En l'exemple considerat hi ha molècules de H2 i  d'O2 que, després de reaccionar, produïxen
molècules de H2O. En el nostre cas, l'àtom d'oxigen solt podria reaccionar amb una molècula
d'hidrogen i obtindre així una altra molècula d'aigua tal com es mostra a continuació:

L'aigua és una substància que, encara que està formada per àtoms d'hidrogen i d'oxigen, té
unes propietats molt diferents de les substàncies hidrogen (H2) i oxigen (O2). L'aigua fon a
0ºC, bull a 100 ºC, i té una densitat d'1 g/cm3, mentre que l'hidrogen, per exemple, és una
substància que fon a -259 ºC, bull a -253ºC, té una densitat de tan sols 0’0007 g/cm3 (a
temperatura ambient i 1 atm de pressió) i a més és inflamable.
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Així doncs: 

En una reacció química els àtoms són els mateixos en els reactius i en els productes
però, el fet d'estar units de forma diferent, fa que els productes de la reacció siguen
substàncies de propietats diferents de les que tenien les substàncies de partida.

Este model elemental de reacció química ens indica que en una reacció, a nivell microscòpic,
la  qual  cosa  té  lloc  és  una  "reorganització"  dels  àtoms  que  constituïxen  les  substàncies
reaccionants, per a donar lloc a noves substàncies. 

El procés es pot esquematitzar globalment (és a dir, encara que no sapiem els possibles passos
intermedis) dient que cada molècula d'oxigen que reacciona, ho fa amb dos d'hidrogen per a
formar dos molècules d'aigua:

A.22 Com explica la teoria atòmica de Dalton la llei de conservació de la massa?

Si en una reacció química té lloc una reordenació d'àtoms està clar que els mateixos àtoms
que estaven formant els reactius han d'estar en els productes i per tant la massa s'ha de
conservar

A.23 Justifica la llei de les proporcions constants a partir de la teoria atòmica de Dalton 

Les  molècules  d'una  substància  determinada  sempre  estan  formades  pel  mateix  nombre
d'àtoms dels elements que la constitueixen. Si ens fixem en la molècula d'aigua està formada
per un àtom d'oxigen i dos d'hidrogen. Sempre que l'oxigen i l'hidrogen es combinen per a
donar aigua ho fan en aquesta proporció. 

8. Equacions químiques
Les reaccions químiques es poden representar escrivint els noms dels reactius a l'esquerra i els
noms dels productes a la dreta, separats per una fletxa. Per exemple:

C(s)+O2(g)→CO2(g)

Aquesta  forma  de  representació  es  denomina  equació  química.  Les  equacions  químiques
mostren:

a) Les fórmules químiques de les substàncies que intervenen 

b) La proporció en què reaccionen les partícules que constitueixen els reactius i la proporció de
partícules de productes que es formen. 

Aquesta informació s'indica en l'equació per mitjà dels coeficients que s'escriuen davant de les
fórmules. En aquest cas, per cada àtom de carboni reacciona una molècula d'oxigen i forma
una molècula de CO2 . 

Els coeficients no han d'interpretar-se com el nombre de molècules que realment hi ha sinó
com la proporció en què reactius i productes participen en la reacció. El nombre de molècules o
partícules, en general, que participen en una reacció és gran. 

L'equació química també proporciona informació en grams així direm que per cada 12 g de
carboni (que correspon a la massa atòmica del carboni) reaccionen 32 grams d'oxigen (que
correspon a la massa molecular de l'oxigen) per a formar 44 g de  CO2  (que correspon a la
massa molecular del CO2 ). 
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D'acord amb el principi de conservació de la massa, en les reaccions químiques ha d'aparèixer
el  mateix  nombre d'àtoms de cada element en els  reactius  i  en els  productes.  Així,  hem
d'ajustar les reaccions químiques col·locant els coeficients estequiomètrics necessaris perquè
açò es complisca. 

A.24 Escriu i ajusta l'equació química que correspon a la reacció següent: 

clor (g) + hidrogen (g) ® clorur de hidrogen (g) 

i dibuixa un diagrama molecular per a la mateixa.

A.25 Escriu les equacions químiques que corresponen a les reaccions següents: 

a) Clor (g) + sodi (s) ® clorur de sodi (s) 

b) nitrogen (g) + hidrogen (g) ® amoníac (g) 

c) monòxid de nitrogen (g) + Oxigen (g) ® diòxid de nitrogen (g)

A.26 La combustió és una reacció química en què una substància es combina amb l'oxigen i
desprèn llum i calor.  La reacció de combustió de l'etanol dóna com a productes diòxid de
carboni i aigua i es pot representar per l'equació següent, procedeix a ajustar-la.

C2 H6O (l)+O2(g)→CO2(g)+H 2O(g)

9. Experimenta amb algunes reaccions químiques i la seua 
velocitat
A continuació realitzarem algunes reaccions químiques al laboratori:

A.27 El sodi és un metall alcalí que reacciona molt vigorosament amb
l'aigua segons la reacció Na+H 2O→NaOH+1 /2H 2  

Pren  un tros xicotet de sodi en un paper de filtre i  ho aboques en un
erlenmeyer que conté aigua i un indicador, fenolftaleïna. Observa el que
succeeix  i  escriu  un  breu  informe.  Precaució,  ha  de  realitzar  aquest
experiment en vitrina de gasos.

El sodi s'ha de guardar en èter de petroli, ja que reacciona ràpidament amb la humitat de l'aire
formant diversos compostos. És un sòlid brillant prou tou per ser tallat amb un ganivet. Quan
s'afig  una porció  de sodi  sobre aigua,  el  metall  flota,  té  menor  densitat  que l'aigua,  i  es
desplaça  ràpidament  sobre  la  superfície  de  forma  espectacular  impulsat  per  l'hidrogen
alliberat. La calor alliberada en la reacció fon el sodi que forma una xicoteta bola metàl·lica
brillant que flota sobre l'aigua i fa cremar l'hidrogen (les llampades observades). La coloració
rosa que presenta la dissolució és deguda a l’hidròxid de sodi format en la reacció, que amb
l'indicador fenolftaleïna dóna una coloració rosa indicant que el pH del medi és bàsic.

A.28 El peròxid d’ hidrogen es descompon en oxigen i aigua, l'equació que
representa aquesta reacció és:

H2O2→O2+H 2O .

En una proveta col·locada dins d'una palangana es col·loquen 30 mL de H2O2

del  30  %, i  s'afig  una  punta  d'espàtula  de  iodur  de  potassi  (que  és  un
catalitzador).Un  catalitzador és una substància que augmenta la velocitat

de la reacció. Descriu el que succeeix i compara aquesta reacció amb la que té lloc en absència
de catalitzador.

Si es vol fer més espectacular la reacció amb el catalitzador afegir-li unes gotes de detergent
líquid.
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A.29 Reacció d’àcid clorhídric amb el zinc.  En introduir un tros de zinc (menys d’1 g) en un
erlemmeyer que continga àcid clorhídric concentrat, es desprèn un gas (hidrogen), que podem
arreplegar si realitzem un muntatge com el que es mostra a la figura següent:

En el  muntatge proposat la cubeta conté aigua i  la
proveta  s’ha  omplert  prèviament  d’aigua  abans  de
donar-li  la  volta  (tapant  perquè  no  se  n’isca)  i
col·locar-la com s’indica. Podem comprovar que el gas
arreplegat  a  la  proveta  és  hidrogen:  després
d’extraure-la de la cubeta amb aigua (sense inclinar-
la, per no perdre el gas), li acostem una flama a la
boca.  S’observa  que  es  produeix  una  xicoteta
explosió,  resultat  de la  ràpida reacció de l’hidrogen
amb  l’oxigen  de  l’aire  per  produir  aigua,  que  es

diposita sobre les parets interiors de la proveta (s’observarà com s’entelen). És important no
inclinar la proveta per evitar que l’hidrogen es mescle amb l’aire, donant lloc a una mescla
explosiva. Si es fa així, no hi ha cap perill. Malgrat tot, es tracta d’una experiència que cal
realitzar en presència del professor o professora i amb les adequades mesures de precaució
(entre d’altres, col·locar-se unes ulleres protectores).

A.30 En dos tubs d'assaig col·loca un poc de vinagre i en un d'ells afiges un trosset de marbre
( CaCO3 ) i en l'altre tub afiges CaCO3  en pols. L'equació que representa ambdós reaccions és:

CH3COOH (vinagre)+CaCO3(s)→(CH3COO)2Ca (aq)+CO2(g)

a)Compara la velocitat amb què procedeixen ambdós reaccions i tracta d'explicar-ho

b) A continuació introdueix el tub d’assaig que conté el trosset de marbre dins d’un got amb
aigua calenta, què observes en augmentar la temperatura de la reacció?

Totes les reaccions químiques com has pogut observar no es desenvolupen amb la mateixa
velocitat. Com una reacció química es produïx per xoc entre les partícules, tots aquells factors
que afavorisquen aquests xocs augmentaran la velocitat de reacció.

Si triturem un sòlid augmentem la superfície de contacte entre els reactius, per la qual
cosa hi haurà mes xocs i augmentarà la velocitat de reacció. Si incrementem la temperatura
augmentarà la intensitat i el nombre de xocs per tant augmenta la velocitat de reacció.

Quant major siga la concentració d'un reactiu, més possibilitats tenen les partícules de xocar
entre  si,  i  augmentarà  la  velocitat  de reacció.  També dependrà de  la  naturalesa de les
substàncies que reaccionen. 

10. Càlculs en les reaccions químiques 
L'equació química ajustada indica en quina proporció intervenen les substàncies que participen
en la reacció.

Aquestes proporcions permetran calcular la quantitat de reactiu necessari per obtindre una
quantitat de productes determinats, o la quantitat de producte que s'aconseguirà a partir d'una
determinada quantitat de reactiu. 

A.31 El magnesi reacciona amb l'oxigen per formar òxid de magnesi. 

a) Pren una cinta de magnesi amb unes tenalles, prèviament polida
per eliminar l'òxid format sobre ella.  Crema aquesta cinta en la
flama d’un encenedor Bunsen. Escriu i ajusta la reacció. Anota les
observacions realitzades. Realitza aquest experiment en vitrina de
gasos. 

b) Disposem de 10 g d'oxigen. Calcula: quants grams de magnesi
faran falta per a reaccionar amb tot l'oxigen disponible? i quants
grams d'òxid de magnesi s'obtindran?
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La reacció del magnesi amb l'oxigen es pot representar per l'equació següent:

2Mg+O2→2MgO

La cinta de magnesi al cremar-la, reacciona amb l'oxigen de l'aire i es transforma en pols
blanca que és l’òxid de magnesi. En aquesta reacció es desprèn llum.

Per portar a terme aquesta reacció, sols ens  caldrà un tros de cinta de
magnesi no massa gran i unes pinces llargues de fusta amb què subjectar-
la. Una vegada que s’ha fet açò, haurem d’allunyar al màxim possible la
cinta del cos i, mantenint-la així, encendre-la per l’extrem de cinta lliure.
Comprovarem que es crema de forma ràpida i violenta, produint una llum
molt  intensa  (aquesta  reacció  s’ha  vingut  utilitzant  en  fotografia  per
obtindre la il·luminació necessària). Convé deixar caure les cendres de la
combustió  sobre  una  càpsula  de  porcellana  i  no  mirar  directament  al
magnesi durant la combustió.

Per a realitzar càlculs estequiomètrics en una reacció química en primer lloc s'ha d'escriure
l'equació de la reacció i ajustar-la.

En segon lloc s’estableix la proporció en què reacciona l'oxigen amb la substància que volem
calcular i per a això s'ha de tindre en compte els coeficients estequiomètrics.

Així l'equació indica que cada dos àtoms de magnesi reaccionen amb una molècula d’oxigen i
la proporció en massa s’escriurà:

massamagnesi
massaoxigen

=2×24u
32u

= 2×24×1,66×10
−24g

32×1,66×10−24 g
= 2×24g

32g

En aquesta relació es pot observar que la proporció entre les unitats de massa atòmica relativa
i els grams és la mateixa, a més a més una reacció química intervenen una quantitat molt
elevada d’àtoms i  de molècules  (més d’un milió  de  bilions  d’àtoms o de molècules)  però
sempre en la mateixa proporció, en aquest cas de 2 àtoms de magnesi per cada molècula
d’oxigen.  Així  en  els  càlculs  que  es  realitzen  en  les  reaccions  químiques  utilitzarem  les
proporcions en grams.

A.32  Quan es tira aigua a la calç viva (òxid de calci) es forma calç apagada (hidròxid de
calci):

a) Escriu l'equació de la reacció i ajusta-la.

b) Calcula els grams d'hidròxid de calci que es formaran si tenim 10 g d'òxid de calci ( CaO ).

c) Calcula la quantitat d'aigua que es necessita per a reaccionar amb els 10 g de CaO .

11. Un èxit de la teoria atòmica: el Sistema Periòdic dels 
elements.
Al llarg del segle XIX es va descobrir un gran nombre d'elements químics. També se van anar
coneixent  les  propietats  de  molts  d'ells  i  es  va  observar  que  alguns  elements  mostraven
propietats semblants, d'acord amb açò se'ls va agrupar en famílies. 

La major aportació en este sentit la va realitzar el científic Dimitri Ivanovich Mendeleiev (1834-
1907) El seu mètode de classificació dels elements químics va donar lloc al anomenat Sistema
Periòdic. Mendeleiev va ordenar els 63 elements llavors coneguts situant-los en files segons
l'orde creixent  de  la  seua massa atòmica  fins  que  arribava a  un element  amb propietats
semblants al primer de la fila i ho col·locava davall d'este començant una nova fila. Així els
elements que estaven situats en una mateixa columna presentaven propietats semblants i
constituïen un grup o família. A les files els va denominar períodes.

En l'actualitat  es coneixen més d'un centenar d'elements químics i  el  Sistema Periòdic  ha
canviat respecte a l'ideat per Mendeleiev.
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A.33 Indiqueu noms dels elements:

a) que corresponguen a noms de científics,

b) que estiguen relacionats amb el nom llatí,

c) que estiguen relacionats amb èssers mitològics

c) que es troben en la terra, en estat natural, com a substàncies simples i no com compostos,

d) més abundants en la corfa terrestre.

12. Activitats complementàries
A.34 Localitza en el teu entorn una transformació de cada tipus, física i química. Realitza un
experiment on comproves les teues hipòtesis, pren fotografies i elabora una breu exposició en
classe, mostrant les teues conclusions.

A.35 ¿ Què posseïx una massa major, un clau de ferro nou o el mateix clau de ferro oxidat?
Justifica raonadament la resposta, dibuixant la reacció amb àtoms.

A.36 Dividits per grups, es repartixen quatre elements per cada grup. Es tracta de preparar
una  xicoteta  presentació  on  es  tracten:  el  seu  descobriment,  les  seues  característiques,
propietats,  utilitats…  Després  el  treball  s'exposarà  en classe.  Utilitza  aquest  enllaç  per  al
treball. https://goo.gl/VUYx4F 

A.37 Explica els següents fets:

a) Un tros de ferro pesa més després de rovellar-se que abans.

b) En afegir una pastilla efervescent a un got amb aigua, el pes total va disminuint.

c) En cremar un tros de fusta, la cendra pesa menys que el tronc original.

A.38 Dins d’una esfera tancada i transparent hi ha un
tros  de  paper.  Amb  ajuda  d’una  lupa  fem  que
s’encenga el paper fins cremar-se totalment. Si pesem
tot el conjunt abans (1) i després (2) de la combustió,
resultarà que (assenyaleu l’opció correcta i expliqueu
per què):

a) Pes de (2) = pes de (1).

b) Pes de (2) > pes de (1).

c) Pes de (2) < pes de (1).

A.39 Què significa que la massa atòmica relativa de l’oxigen és 16?

A.40 Calculeu la massa molecular relativa del clorur d’hidrogen ( HCl ), de l’àcid nítric ( HNO3 )
i de l’àcid sulfúric ( H2 SO4 ).

A.41 Explica la diferència entre canvi físic i canvi químic.

A.42 Classifica els següents processos com físics o químics:

a) la dilatació d’una vareta metàl·lica en augmentar la temperatura;

b) la descomposició del carbonat de calci, en òxid de calci i diòxid de carboni, per escalfament;

c) un glaçó de gel que es transforma en aigua líquida;

d) la digestió dels aliments;

e) encendre una bombeta;

f) cremar un paper.
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A.43 Ajusta les equacions químiques següents:

a) SO2+O2→SO3

b) C2 H2+O2→CO2+H 2O

c) NO+O2→NO2

d) Ca+HCl→CaCl2+H 2

e) HCl+Ca (OH )2→CaCl2+H2O

f) Al+H 2 SO4→ Al2(SO4)3+H 2

A.44 Aju sta les següents equacions químiques:

a) Fe+O2→Fe2O

b) H2 S+O2→SO2+H2O

c) PCl 3+H 2O→H3 PO3+HCl

d) C5 H12+O2→CO2+H 2O

e) HCl+Zn→ZnCl2+H 2

f) HCl+CaCO3→CaCl2+CO2+H 2O

A.45 Explica com afecten en general a la velocitat de reacció (l’augmenten, la disminueixen o
no influeix res), els següents factors.

a) Descens de la temperatura.

b) Utilitzar reactius de major concentració.

c) Polvoritzar els reactius que es troben en estat sòlid.

A.46 Quants grams d’oxigen com a màxim es podran obtenir en descompondre totalment 18 g
d’aigua? Quants d’hidrogen?

A.47 L’alcohol etílic és un compost que reacciona amb l’oxigen, produint diòxid de carboni i
vapor  d’aigua. Experimentalment es comprova que, quan 46.0 g d’alcohol etílic reaccionen
exactament amb 96.0 g d’oxigen, es formen 54.0 g d’aigua i una determinada quantitat de
diòxid de carboni.

a) Calcula la massa (en grams) de diòxid de carboni que s’ha format.

b) Quina quantitat d’oxigen caldrà per reaccionar completament amb 8’0 g d’alcohol etílic?

A.48 Calcula la massa (en g) d’hidrogen ( H2 ) que reacciona completament amb 64 g d’oxigen
( O2 ) si s’obtenen 72 g d’aigua ( H2O ). (R. 8 g de H2 )

A.49 El ferro és un metall molt abundant i amb moltes aplicacions (s'utilitza, per exemple, per
fabricar acer). Un problema del ferro és que s'oxida fàcilment combinant-se amb l'oxigen de
l'aire. Així, a partir de ferro i oxigen es pot formar òxid de ferro (II). Es demana:

a) L'equació química ajustada de la reacció.

b) Proporció en que es combinen les masses de les substàncies que hi intervenen.

c) Massa de ferro que reacciona amb 3 g d'oxigen.

d) Massa d'òxid de ferro (II) que s'obté si reaccionen totalment 5 g de ferro.

Masses atòmiques: Ar (Fe)=56 ; Ar (O )=16 . (R. c) 10'46 g de Fe; d) 6'43 g de FeO )
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A.50 L'oxigen  reacciona amb l'hidrogen donant  aigua.  Escriviu  l'equació  química  ajustada
corresponent a aquesta reacció i a continuació calculeu la massa d'aigua que s'obtindrà en
reaccionar totalment 20 g d'hidrogen.

Masses atòmiques: Ar (O )=16 ; Ar (H )=1 . (R. 180g)

A.51 L'alumini igual que el ferro també s'oxida, però té la particularitat que la capa d'òxid que
es forma actua com a capa protectora de l'alumini recobert per ella, per la qual cosa en la
pràctica l'alumini és més resistent a la corrosió que el ferro. Donada la reacció següent:

Al+O2→ Al2O3

Ajusta-la i calcula la massa d' O2  necessari per a oxidar 7 g d’ Al .

Masses atòmiques: Ar ( Al)=27 ; Ar (O )=16 . (R. 6'2 g)

A.52 L'àcid clorhídric reacciona amb el zinc obtenint com a productes de la reacció clorur de
zinc i hidrogen. Escriu la corresponent equació química ajustada i després calcula la massa de
clorur de zinc que s'obtindrà si reaccionen totalment 13 g de zinc.

Masses atòmiques: Ar (Cl )=35 ' 5 ; Ar (Zn)=65' 4 . (R. b) 27'1 g)

A.53 El metà ( CH 4 ) és un gas hivernacle que es genera en terrenys inundats (com a cultius
d'arròs o zones pantanoses) i en l'aparell digestiu d'animals remugants. A més és el principal
component del gas natural. Com tot hidrocarbur, quan es crema en l'aire es produeix diòxid de
carboni i aigua. Es fan reaccionar 80 g de  CH 4  amb O2  en excés. Escriu l'equació química
ajustada corresponent a la reacció de combustió i calcula:

a) Massa d'oxigen que reacciona.

b) Massa d'aigua i massa de diòxid de carboni obtingudes.

Masses atòmiques: Ar (C)=12 ; Ar (O )=16 ; Ar (H )=1 . (R. a) 320 g; b) 180g de H2O  y 220 g
de CO2 )

A.54 Escriu i ajusta l’equació corresponent a la combustió total de la propanona ( C3 H 6O ), per
donar diòxid de carboni i aigua. A continuació, calcula la massa d’aigua i la massa de diòxid de
carboni que s’obtindran si cremem 200 g de propanona.

Masses atòmiques: Ar (C)=12 ; Ar (O )=16 ; Ar (H)=1 .

(R. 186’2g d’aigua i 455’17 g de diòxid de carboni)

A.55 Què són els catalitzadors? Com actuen en les reaccions químiques?
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Tema 4 L’augment de l’efecte hivernacle

A l’atmosfera existeixen gasos hivernacle que absorbeixen una gran part de l’energia que la
Terra emet cap a l’espai (mitjançant radiació infraroja) per a continuació re-enviar-la en totes
direccions.  Açò  té  com  a  conseqüència  que  la  superfície  del  planeta  gaudisca  d’una
temperatura mitjana de al voltant de 15ºC que el fa habitable en la seua major part (sense
aquest  efecte  hivernacle  ,  eixa  temperatura  mitjana  seria  d’uns  -18ºC  i  la  Terra  estaria
pràcticament coberta de gel). L’efecte hivernacle és, doncs, alguna cosa molt positiva per a la
vida. El  problema és  l’augment  que s’està produint en aquest efecte degut a la contínua
emissió de gasos hivernacle a l’atmosfera des de l’inici de l’era industrial. Aquest augment està
produint un reescalfament global que condueix a un canvi climàtic terrestre de gravíssimes
conseqüències.

1. Gasos hivernacle més importants
Els principals gasos d'efecte hivernacle són: vapor d'aigua ( H2O ), diòxid de carboni ( CO2 ),
metà ( CH 4 ), òxid de dinitrogen ( N 2O ), ozó troposfèric ( O3 ), i certs derivats halogenats com
els  clorofluorocarbonis  ( CFC ),  hidrofluorocarbonis  ( HFC ),  perfluorocarbonis  ( PFC )  i
hexafluorur de sofre ( SF6 ).

A.1 Quin és el gas que més contribueix a l’efecte hivernacle?

El vapor d'aigua és, amb gran diferència, el gas hivernacle més important, tant perquè és el
més abundant a l'atmosfera com perquè posseeix una banda d'absorció de la radiació infraroja
especialment  ampla.  El  segon  en  importància  és  el  CO2 ,  seguit  pel  CH 4 .  Els  tres  són
components naturals de l'atmosfera però també poden ser produïts per l'ésser humà i són els
gasos hivernacle que anem a estudiar ací.

1.1 El diòxid de carboni

És el  gas que més contribueix a l’increment de l’efecte hivernacle.  La seua persistència  a
l’atmosfera  és  variable  (aproximadament  el  50%  del  gas  emès  tarda  uns  30  anys  a
desaparèixer, un 30% diversos segles i  la resta 2000 anys). La taxa d’augment recent és
dràstica i sense  precedents ja que els increments de  CO2  a l’atmosfera des de fa al menys
600000 anys, mai  van  sobrepassar les 30 parts  per milió  (ppm), mentre que ara la seua
concentració s’ha elevat en 50 ppm en tan sol 23 anys (des de 1990 al 2013) i en unes 120
ppm des de mitjans del segle divuit (inici de l’era industrial) fins al 2015.

L’increment observat en la concentració de CO2  antròpic1 a l’atmosfera (des del 1750), és sol
de al voltant del 44% del total emès, ja que la resta ha estat absorbit pels oceans (el CO2  és
molt soluble en aigua) i per la vegetació (mitjançant la fotosíntesi) en parts aproximadament
iguals.

En termes de temperatura, el pas de la concentració preindustrial de  CO2  (280 ppm) a les
400ppm de 2015, ha suposat un increment directe de la temperatura mitjana en la superfície
del planeta, de l’ordre d’1 ºC.

A.2 Mitjançant quines accions, directes o indirectes, fem augmentar els éssers humans la
concentració de CO2  a l’atmosfera?

Una  primera  font  de  CO2  és  la  crema  de  combustibles  fòssils
(derivats del petroli, gas natural i carbó), que causa al voltant del
75 % de les emissions antròpiques de CO2 . Aquests combustibles
segueixen  subministrant  el  80%  de  l'energia  utilitzada  en  el
planeta pels éssers humans (i la demanda segueix augmentant),
estant associats sobretot a la indústria, la climatització d'edificis i
el transport.

1 Antròpic: provocat per l’acció de l’home
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A títol d'exemple: la producció i ús d'energia va generar quasi 27000 milions de tones de CO2

antròpic en 2004: 40% per electricitat i calefacció, 24 % per transport, 19% per la indústria i
17% per altres activitats.  Aquesta aportació es va veure incrementada a 30600 milions de
tones en 2010 (44% del sector del carbó, 36% del petroli i 20% del gas) i a 34000 milions de
tones en 2011.

La mitjana mundial d'emissions de  CO2  a l'atmosfera en 2007 va ser de 4'6 t per persona,
però les diferències entre uns països i uns altres eren (i continuen sent) enormes: l'emissió per
càpita a Estats Units va superar aquell any les 19 t, a Japó va ser de 9'8 t i a Espanya de 8 t,
mentre  que  a Índia  no  va  arribar  a les  1'5  t  (el  mateix  que en molts  altres  països  com
Nicaragua, Perú, El Salvador, Hondures, Guatemala, etc.).

En 2011 Xina va passar a ocupar el lloc de primer emissor de gasos hivernacle a l'atmosfera.
Durant eixe mateix any, les emissions per habitant van ser 6'8 t en Xina, 8'1 t a Europa en el
seu conjunt i 16'9 t als Estats Units.

La concentració de  CO2  també augmenta a causa de la desforestació per tales massives i
incendis. En els boscos i en els seus sòls es troba una gran part del carboni orgànic terrestre.
Per açò són tan importants les modificacions en els ecosistemes forestals i, especialment, en
els tropicals.

Les pràctiques  de  desforestació,  unides  a  l'erosió  dels  sòls,  solen suposar  una pèrdua de
biomassa  i la devolució a l'atmosfera, en forma de  CO2 , del carboni que prèviament havia
sigut captat en la fotosíntesi. El que hi haja extenses zones tropicals on després de la tala no
es regenera la coberta vegetal (que si ho fera recuperaria el carboni) augmenta la concentració
atmosfèrica del CO2 .

Els processos de pèrdua de vegetació i de sòls són variats i
difícils de quantificar. La principal causa de la desforestació
són els incendis provocats amb intenció d’augmentar les
terres de conreu agrícola i la ramaderia.

A manera d'exemple  podem destacar que els boscos de
Sibèria  contenen la  meitat  del  carboni  dels  ecosistemes
forestals  de  la  Terra.  Els  incendis  de  l'estiu  del  2003
cremaren  22  milions  d'hectàrees,  llançant  a  l'atmosfera
més de 700 milions de tones de CO2 .

A la fi de la primera dècada del segle XXI aproximadament
el 60% de l'àrea amazònica és massa humida perquè no

es puguen propagar incendis, no obstant açò, el canvi climàtic afavoreix la reducció d’aquesta
àrea. En els incendis s'emeten també altres gasos hivernacle (com el N 2O ) i aerosols (com la
sutja), que a més són contaminants atmosfèrics perillosos per a la salut.

Altra  causa important de desforestació és la  tala.  Els  boscos de Centre-Amèrica,  el  Carib,
l’Amazònia,  Àfrica  i  el  Sud-est  Asiàtic  l’estan  suportant  des  de  l’època  de  la  colonització
europea per a obtenir fustes valuoses. Tampoc es pot oblidar que en molts països pobres, la
fusta  segueix  sent  el  principal  combustible  d'ús  domèstic,  la  qual  cosa  ha  provocat  la
desaparició dels arbres en extenses zones del món subdesenvolupat (en el continent africà, per
exemple, més del 90 % de la població rural i al voltant del 70 % de la urbana, utilitzen la fusta
com a principal font d'energia).

També es forma CO2  en la fabricació de ciment. Un pas del procés de producció consisteix en
escalfar  la  pedra  calcària  (carbonat  de  calci)  per  produir  calç  (òxid  de  calci),  que  és  un
component del ciment, alliberant CO2 . En aquest procés s’emet a l’atmosfera al voltant del 4%
del CO2  antròpic.

1.2 El Metà

El metà és un gas hivernacle molt efectiu, amb una concentració atmosfèrica mitjana en 2011
que superava ja les 1,8 ppm, degut al seu increment des dels temps preindustrials, quan la
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concentració atmosfèrica era solament de 0,7 ppm. El seu potencial d’escalfament global és 21
(el que significa que cada kg de CH4 emès té un efecte d'escalfament acumulat en l'atmosfera
durant els següents 100 anys equivalent a l'emissió de 21 kg de CO2 ).

Alguns investigadors pensen que l'augment del metà en l'atmosfera és remunta a l'inici de
l'agricultura i, en especial, al del conreu de l'arròs fa 5000 anys.

Actualment les principals fonts d'emissió antròpiques d'aquest gas es centren en: producció
d'energia a partir de carbó i gas natural, eliminació de deixalles, cria d'animals remugants,
conreu de l'arròs, crema de biomassa i fuites de conduccions de petroli i gas. Les dites fonts
son les responsables d'entre el 50 i el 65% del total de metà emès a l'atmosfera en el present.

Cada  any  els  bacteris  que  viuen  en  condicions  anaeròbiques
degradant  la  matèria  orgànica  produeixen  uns  400  milions  de
tones de metà. Els mitjans en els quals actuen són molt variats:
l'estómac i tracte intestinal dels remugants, l'interior de femers,
camps  inundats  per  al  conreu  d'arròs  o  el  fons  de  zones
pantanoses.

Entre  el  5 % i  el  10 % de l'aliment que ingereix  una vaca es
transforma en metà. A Nova Zelanda, el metà produït per vaques i
ovelles suposa un 40% de l'emissió total de gasos hivernacle.

El conreu de l'arròs sobre enormes extensions a Àsia, afavoreix la
metanogènesi en els fangs de les terres inundades.

Altre factor emissor de metà és la crema de vegetació, especialment la crema de males herbes
en les sabanes tropicals, que es realitza com a pràctica agrícola per a fertilitzar el sòl. De
vegades, el metà procedeix del propi sòl de l'àrea cremada, sobretot en els incendis boreals,
per descongelació del permafrost2

Gran part de la matèria orgànica emmagatzemada als abocadors es degrada en condicions
anaeròbiques  i  es  converteix  en  metà.  En  alguns  països  avançats  ja  s’han  millorat  les
condicions d’emmagatzematge del fem. Segellar les instal·lacions permet la recuperació del
metà generat, que pot ser utilitzat com a combustible al temps que es redueixen les emissions.

Finalment,  esmentarem com font antròpica de metà les fuites:  en les  mines de carbó (el
perillós gas grisú), en les instal·lacions defectuoses d'extracció de gas natural (el 90 % del qual
és metà) i  en els centenars de milers de quilòmetres de gasoductes construïts per al  seu
transport. L'apogeu de la utilització energètica del metà farà necessària la construcció de més
pous  d'extracció  i  de  més gasoductes,  però  és d'esperar  que les  millores tècniques facen
disminuir el malbaratament i les fuites a l'atmosfera.

A.3 Si el vapor d'aigua és el gas d'efecte
hivernacle  més  important,  per  què  no
contribueix  especialment  a  l'augment  de
l'efecte  hivernacle?  (Tingues  en  compte
que  en  cremar  qualsevol  combustible
fòssil,  a més de  CO2  es produeix també
aigua).

El  vapor  d'aigua  és  el  gas  que  més
contribueix  a  aquest  efecte  hivernacle,
però  les  activitats  humanes  a  penes
incideixen  directament  en  un  augment
significatiu  de  la  seua  concentració  a
l'atmosfera i per tant, la seua contribució a

2 Permafrost:  Capa  de  sòl  o  substrat  congelat.  Pot  contindre  materials  orgànics  antics  semi-
descompostos, que al descongelar-se pateixen una serie de reaccions químiques alliberant diòxid de
carboni y metà
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l'augment  de  l'efecte  hivernacle  és  escassa.  Aquesta  escassa  incidència  es  deu,
fonamentalment, a dos fets:

a) La concentració del vapor d'aigua atmosfèric varia entre 0’01% i 5 % (a major temperatura
augmenta la concentració). Quan l’atmosfera es satura, el vapor condensa i cau de nou en
forma de pluja, fet que no ocorre amb els altres gasos hivernacle.

b) Els núvols tenen un efecte doble. Absorbeixen radiació infraroja (escalfament) però també
reflecteixen a l'espai part de la radiació solar (albedo dels núvols) produint un refredament. A
nivell global l'efecte net dels núvols, sembla ser de refredament.

2. Què ocorrerà si no prenem les mesures adequades?
Si  l'efecte  hivernacle  continua  augmentant,  la  temperatura  mitjana  en  la  Terra  seguirà
incrementant-se.  Podem esmentar  com a dada que la  temperatura mitjana mundial  en la
superfície de la Terra va augmentar en 0'89 ºC entre 1901 i 2012. Mentre que a Europa va
pujar 1ºC a Espanya ho va fer entre 1’2 ºC i 1’5 ºC. A llarg termini, els models utilitzats pel
IPCC3 prediuen per al 2100 una pujada mitjana de la temperatura entre 1'5 ºC i 4’5 ºC.

A.4 Quina importància pot tindre el fet de que la temperatura mitjana de la Terra puge uns
pocs graus?

Convé tindre en compte  que  estem parlant  de  valors  mitjans  de la  temperatura  de  l'aire
pròxim al sòl, obtinguts en milers de llocs diferents repartits per tot el planeta i durant molts
anys (el que inclou variacions estacionals i fenòmens meteorològics extrems). Per tant, allò
realment important no són dades particulars com la calor que va fer ací
l’estiu passat o si l’altre estiu en va fer més. El que importa realment és
la tendència general a escala global. L'hivern de 2010, per exemple, va
semblar  molt  gelat,  no  obstant  açò,  solament  ho  va  ser  a  Europa
Occidental i a la costa Est d'Amèrica del Nord. En realitat, fou l'hivern més
càlid a tot el món des que es tenen registres (1850). La dècada 2000-
2010 ha sigut la més càlida des de 1850; ha estat més càlida que la dels
90 i aquesta, al seu torn, més que la dels 80 ... (tendència general).

Els experts consideren que un augment de més de 2 ºC (respecte al seu
valor en el període pre-industrial) de la temperatura mitjana de la Terra
no  s’hauria  de  sobrepassar,  perquè  molt  probablement  provocaria
pertorbacions climàtiques catastròfiques i irreversibles, no solament per
als  ecosistemes  sinó  també  en  l'economia  i  la  salut  de  les  societats
humanes. No obstant açò, no cal que ens esperem a superar eixe límit
per  adonar-nos  que  l'escalfament  global  ja  ha  començat  a  provocar  una  sèrie  de
conseqüències.

A.5 Enumera algunes conseqüències del procés d'escalfament global

Entre  les  més importants  estan:  Fusió  del  gel  continental  i  marí,  acidificació  dels  oceans,
augment de la intensitat i freqüència de fenòmens meteorològics extrems, canvis en els ritmes
vitals de moltes espècies i disminució de la biodiversitat, augment de la probabilitat d’ocórrer
canvis importants i abruptes.

3. ¿Què podem i devem fer?
En primer lloc hem d'analitzar les causes profundes del problema. Si ho fem, ens adonarem
que  el  canvi  climàtic  no  és  un  fet  aïllat  sinó  que  està  intensament  lligat  a  altres  greus
problemes.  Cal  pensar,  doncs,  que  la  millor  estratègia  (i  segurament  l'única  efectiva)  per
enfrontar-nos al canvi climàtic ha de ser una estratègia global en la qual s'aborde conjunta i
simultàniament el tractament de tots ells.

3 Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic. Es tracta d'un organisme científic internacional creat
per les Nacions Unides i l'Organització Meteorològica Mundial, per a estudiar el canvi climàtic, avaluar
les seues consequencies i elaborar estratègies de resposta realistes.
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3.1 Mesures cientifico-tecnològiques

A.6 Quines  mesures  de  tipus  cientifico-tecnològic  convé  impulsar  per  a  afavorir  un
desenvolupament sostenible i poder fer front així al conjunt de greus problemes que suposen
una seriosa amenaça per a la vida en el planeta?

És necessari dirigir  els esforços d'investigació i  innovació cap a l'assoliment de tecnologies
afavoridores d'un desenvolupament sostenible incloent, entre d’altres:

✔ Major utilització de fonts d'energies netes i renovables.

✔ Increment de l'eficiència energètica (que possibilite el necessari estalvi d'energia). Açò
pot  fer-se  mitjançant  millores  tecnològiques  en  molts  camps  (per,  exemple,  en  la
construcció, il·luminació, electrodomèstics, automoció ...) i donant prioritat a sectors
com el ferrocarril i el transport marítim.

✔ Reducció de la contaminació amb la disminució i tractament de residus.

✔ Gestió sostenible de l'aigua i altres recursos essencials.

✔ Desenvolupament de tecnologies agràries i forestals sostenibles.

✔ Prevenció i tractament de malalties (en particular les que arrassen als països menys
desenvolupats).

✔ Assoliment  d'una  paternitat  i  maternitat  responsables,  evitant  els  embarassos  no
desitjats i fomentant taxes de natalitat adequades als recursos disponibles.

✔ Regeneració d'entorns danyats.

✔ Fabricació d'objectes amb materials biodegradables.

✔ Capturar i emmagatzemar CO2 .

Però també cal analitzar amb cura les noves mesures cientificotecnològiques abans de dur-les
a terme, per  evitar  que les  aparents  solucions generen problemes més greus,  com ja  ha
succeït altres vegades. Per exemple, podem esmentar l’increment de producció de les collites
després de la segona guerra mundial, gràcies als fertilitzants i pesticides químics com el DDT.
Aquesta revolució agrícola va satisfer les necessitats d'aliments d'una població mundial que
experimentava un ràpid creixement; però s’hagueren de denunciar els efectes perniciosos del
DDT  (càncer,  malformacions  congènites...)  i  aquest  i  altres  “Contaminants  Orgànics
Persistents” (COP) es varen prohibir en molts països.

Recordem també el que va ocórrer quan es tractà de resoldre el problema de les despulles
animals reutilitzant-les en forma de pinsos (farines càrniques) que va generar el problema,
molt major, de les “vaques boges”, obligant a sacrificar milions de caps de bestiar.

Recentment s'han suggerit solucions molt discutibles per a lluitar contra el canvi climàtic, tals
com tirar ferro als oceans (per a estimular el creixement d'algues marines que eliminen més
CO2 a través de la fotosíntesi), injectar sulfats en l'estratosfera (que reflectisquen la llum solar)
o impulsar l'ús de l'energia nuclear (que produeix només la sisena part de CO2  que el carbó,
per cada kWh d'energia elèctrica produït).

A.7 A més de no generar problemes més greus que els que pretenen solucionar quins altres
criteris convindria tindre en compte per a fer que les noves solucions cientificotecnològiques
puguen contribuir realment a un desenvolupament sostenible?

Per  a  què  les  solucions  cientificotecnològiques  puguen  contribuir  a  un  desenvolupament
realment sostenible4, caldria procurar també que:

✔ Les taxes d'explotació dels recursos naturals renovables no superen a les de la seua
regeneració (o, per als no renovables, a les de creació de substituts renovables).

4 No pot ser realment sostenible res que supose un creixement net continuat basat en el consum d'uns
recursos naturals no renovables.
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✔ Les taxes d'emissió de residus haurien de ser inferiors a les capacitats d'assimilació dels
ecosistemes als quals s'emeten eixos residus.

✔ Donar prioritat a tecnologies que augmenten la productivitat dels recursos, més que
incrementar  la  quantitat  de  recursos  extrets.  Açò  significa,  per  exemple,  formes
d'il·luminació més eficient, en compte de més centrals elèctriques.

✔ Afavorir el desenvolupament de les noves tecnologies que estiguen orientades a satisfer
necessitats bàsiques i que contribuïsquen a reduir les desigualtats entre els diferents
grups humans.

Cal  assenyalar  que  l'aplicació  de  noves  tecnologies  s'enfronta,  sovint,  amb  interessos
particulars a curt termini i també amb impediments de tipus ètic i polític. Açò ve a qüestionar
la  idea  simplista  que  les  solucions  als  problemes  amb  que  s'enfronta  avui  la  humanitat
depenen, únicament, de la disposició de tecnologies més avançades.

Entre les noves tecnologies, tenen un paper
essencial les que permeten utilitzar energies
renovables.  Per  energia  renovable  s'entén
aquella  que  s'obté  d'una  font  pràcticament
inesgotable i que es troba a la naturalesa. El
seu  caràcter  inesgotable  fa  referència  a  la
seua quantitat i durada (per exemple el Sol
va a durar bastant més que la Terra) o be al
fet  que  es  pot  reposar  de  forma  natural  i
tornar a ser usada (per exemple la fusta o
l'aigua).  Entre  les  energies  renovables  es
troben la solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica,
i la procedent de la biomassa (aquesta última
té greus inconvenients quan s'obté de cereals que podrien dedicar-se a l'alimentació en lloc de
cremar-los i no de restes vegetals).

Actualment,  l'esgotament de fonts  d'energia com el petroli  o l'urani i  els greus problemes
mediambientals que ocasiona el creixent consum d'eixes fonts d'energia, han obert un gran
debat al voltant de la necessitat de potenciar l'ús de les fonts d'energia renovables netes.

A Espanya, l'any 2010, les energies renovables en el seu conjunt suposaren un poc més del 9
% del  total  d'energies  primàries  utilitzades,  i  el  35  % de  la  generació  d'electricitat,  sent
l'energia  eòlica  (aerogeneradors)  el  sector  de  major  creixement.  Malauradament,  després
d'eixa  data,  el  suport  al  desenrotllament  de  les  renovables  s'ha  vist  dràsticament  reduït
(quelcom incomprensible en un país tan ric en sol i tan pobre en petroli).

Alguns  autors  projecten  un  futur  basat  en  les
energies renovables, el seu emmagatzemament,
distribució  i  aprofitament  usant  noves
tecnologies. Al maig de 2011 l’IPCC va publicar
un sòlid informe on es mostrava la viabilitat de
satisfer  les necessitats  energètiques del  planeta
comptant  únicament  amb recursos  renovables  i
nets.  En  aquest  informe s'expressava  també la
necessitat de realitzar les inversions necessàries
per a aconseguir aquest objectiu abans de 2050,
amb el que es podria evitar que la concentració

de gasos d'efecte hivernacle supere valors que impliquen canvis incontrolables.

Moltes de les mesures tecnocientífiques exposades estan ja disponibles però, per a la seua
implantació  efectiva  i  generalitzada,  precisen  d'una  sèrie  de  condicions  que  no  es
proporcionen, potser perquè afecten a plantejaments ideològics i a interessos econòmics. Tot
açò fa veure la importància de les mesures educatives i polítiques que han d'acompanyar-les.
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3.2 Mesures educatives

Es  precisa  d'una  educació  que  ajude  a  comprendre  els  problemes  ambientals  i  del
desenrotllament en la seua globalitat, tenint en compte les repercussions a curt, mitjà i llarg
termini, tant per a una col·lectivitat donada com per al conjunt de la humanitat i el nostre
planeta.

Però no es tracta només de comprendre, es precís conèixer, i sobre tot, posar en pràctica, el
que cadascú pot fer, junt a moltíssims altres, en els seus diferents àmbits.

A.8 Què podem fer  cadascun de nosaltres?  (Elabora una llista  amb les teues propostes i
argumenta-les posteriorment).

3.3 Mesures polítiques

La incidència del canvi climàtic podria limitar-se si s’emprenguera una acció conjunta mundial
per a facilitar el canvi d'una economia marró (basada en l'ús de combustibles fòssils) a una
economia verda (basada en l'ús d'energies més netes i el desenvolupament de tecnologies que
permeten  la  seua  implantació)  alhora  que  s'impulsen  altres  mesures  per  a  afavorir  el
desenvolupament sostenible, com les que hem comentat.  Per mostrar la importància de la
política podem fer referència, a títol d'exemple, a algunes mesures polítiques planetàries ja
adoptades, que constitueixen autèntics assoliments per a la sostenibilitat de l'espècie humana.

Protocol de Montreal. Tractat internacional per a evitar la destrucció de la capa d'ozó que ens
protegeix  de  les  radiacions  ultraviolades,  mitjançant  el  control  dels  compostos  clor-
fluorcarbonats (freons) responsables d'aquesta destrucció. (Entrà en vigor en 1989).

Cort Penal Internacional. Tribunal de justícia internacional amb seu a l'Haia, per jutjar als que
hagen comès crims de genocidi,  de guerra i  de lesa humanitat  com esclavitud, apartheid,
extermini i destrucció ambiental. (Vigent des de 2002).

Protocol de Kyoto. Tractat  internacional per a la disminució de l'emissió de gasos d'efecte
hivernacle, que contribueixen a l'escalfament global del planeta. (Adoptat en 1997, entrà en
vigor en 2005). Constitueix un exemple de l'existència de diferents polítiques enfrontades i de
la necessitat de recolzar la que defensa, fonamentadament, els interessos generals. Ratificat
per 132 països, només dos dels països desenvolupats no el van signar: Estats Units i Austràlia.
Finalitzà en 2012.

Després del protocol de Kioto s’han succeït diverses cimeres al voltant del clima com la de Bali
(2007), Copenhague (2009), Cancún (2010), Durban (2011), Varsòvia (2013), amb resultats,
en general poc destacables, és necessari, encara, un ampli acord internacional just i vinculant
per a la reducció dels gasos d‟efecte hivernacle, a escala planetària, més ambiciós que el
protocol  de  Kioto.  A  la  cimera  de  Varsòvia  (novembre  de  2013),  els  prop de  200 països
participants aconseguiren arribar a un acord d’última hora que, malgrat que modest, perfila
una fulla de ruta cap al pacte global i vinculant al voltant de la reducció d’emissions que hauria
d’aconseguir-se en París, en 2015.

A la cimera de París, tanmateix, els resultats, malgrat que encoratjadors, no han estat tot el
satisfactori que deurien ser. Des del punt de vista científic hi ha pocs dubtes respecte de que
l’acord de París és insuficient per a aconseguir els límits d’augment de temperatura mitjana
que en el propi acord es marquen.

A la Cimera per al Desenvolupament Sostenible, que es va dur a terme al setembre de 2015,
els  Estats  Membres  de  l‟Organització  de  Nacions  Unides  (ONU)  aprovaren  un  document
anomenat  “Agenda  2030  per  al  Desenvolupament  Sostenible”  en  el  qual  s‟inclouen  17
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a posar fi a la pobresa, lluitar contra la
desigualtat i  la injustícia,  i  fer  front al  canvi climàtic.  Convé que tots els coneguem i ens
impliquem activament en el seu aconseguiment.
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Què poden fer cadascun de nosaltres

A continuació, i a títol d'exemple, es detallen algunes propostes:

a) Reduir el consum de:

Aigua (utilitzar dispositius d'estalvi a casa, dutxes ràpides, control de fuites d'aigua, reg
per degoteig, no deixar aixetes obertes ...).

Energia  en  climatització  (aïllar  tèrmicament  la  llar;  no  programar  temperatures  ni
massa altes ni massa baixes; prioritzar altres mètodes com ventilació natural, tendals,
posar-se més o menys roba ...).

Energia en il·luminació (usar llums de baix o molt baix consum com la tecnologia LED,
aprofitar al màxim la llum natural, apagar sempre les llums innecessàries o dels llocs on
no anem a estar, no contractar una potència elèctrica major de la necessària o, si és el
cas, rebaixar l'existent...).

Energia en transport (desplaçar-se a peu o amb bicicleta, usar transport públic col·lectiu
com tren o autobús, organitzar desplaçaments de diverses persones en un mateix vehicle,
conduir a velocitat reduïda utilitzant marxes llargues i sense acceleracions brusques, pujar
i baixar per escales en compte d'usar ascensors, evitar viatges en avió sempre que siga
possible ...).

Energia en electrodomèstics  (comprar electrodomèstics de baix consum; carregar al
màxim  el  rentavaixelles  o  rentadora  abans  de  posar-los  en  funcionament;  mantenir
aparells en bon estat per a evitar sobre consums; no deixar televisor, ordinador o equips
de música en manera stand-by; utilitzar piles recarregables ...).

Energia en l'alimentació  (millorar l'alimentació incloent més fruites i verdures, sense
excedir-se  en  el  consum de  carns;  evitar  productes  exòtics  que  exigeixen  transports
llargs;  consumir  productes  de  temporada;  prioritzar  aliments  de  baixa  petjada
ecològica ...).

Paper (evitar imprimir documents que es puguen llegir en pantalla; escriure, fotocopiar i
imprimir a doble cara, sense utilitzar marges excessius ...).

Articles i productes innecessaris (anar a la compra amb una llista prèvia del que ens
cal, no deixar-se arrossegar per campanyes publicitàries ...).

b) Col·laborar en el reciclatge:

Separar  restes  produïdes  en  la  llar  per  a  la  seua  recollida  selectiva  (vidre,  paper,
orgànics...).

Portar  a  ecoparcs  o  altres  punts  de  recollida  tot  tipus  de  productes  contaminants
rebutjats (piles usades, oli,  ordinadors, productes tòxics, electrodomèstics, bateries de
cotxe, fluorescents ...).

Utilitzar productes reciclats (paper, cartutxos de tinta ...).

c) Utilitzar:

Productes  respectuosos  amb  el  medi  ambient  (materials  reciclables,  no  tòxics,
biodegradables, amb baixa petjada de carboni5...).

Energies renovables (panells solars..).

Sistemes  intel·ligents  (programadors,  llums  que  s'encenen  només  quan  panses  o
estàs ...).

5 Petjada de carboni  d'un producte  és un índex per a quantificar  la quantitat  de gasos  hivernacle
(mesurats en CO2 equivalent) emesos a l'atmosfera per causa directa o indirecta del dit producte al
llarg  de  tot  el  seu  cicle  de  vida,  des  del  seu  inici  o  fabricació,  manufacturació,  transport,
comercialització... fins al tractament final dels seus residus.
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Energia  elèctrica  d'origen  net  (contractant  amb  companyies  comercialitzadors  que
treballen només amb energia obtinguda a partir de fonts renovables).

d) Reutilitzar:

El paper ja escrit per una cara.

Aigua de pluja per a regar.

Roba i altres complements usats.

Oli usat per a fer sabó.

Portar  a  les  farmàcies  medicaments  sobrants perquè  els  puguen  utilitzar  altres
persones.

Donar roba, joguets, calcer ... a organitzacions que s'encarreguen de gestionar el seu
repartiment.

Tractar d'aconseguir el que necessitem en el mercat de segona mà.

Donar altres usos (convertir pots buits en contenidors de llapis i bolígrafs, bidons buits
en compostadors per a transformar restes vegetals en adobs ...).

d) Rebutjar els productes d’usar i tirar:

Substituir les  bosses de plàstic d'un sol ús (en particular en les compres), per bosses
d'ús continuat.

Reparar abans que rebutjar  i  canviar  (soles de les  sabates,  electrodomèstics  i  altres
aparells ...).

e) Participar activament en l’educació ciutadana i les decisions polítiques:

Col·laborar amb organitzacions ecologistes. 

Votar  a  partits  polítics que  en  els  seus  programes  incloguen  mesures  per  a  la
sostenibilitat

Realitzar tasques de divulgació (amics, família, etc.) ...

A.9 Alguns afirmen que la Comunitat Valenciana és una de les comunitats espanyoles que
emeten menys CO2  a l’atmosfera, degut a que gran part de l’electricitat que consumim prové
de la central nuclear de Cofrents, situada tan sols a 80 km de València. Pot l‟energia nuclear
ajudar a solucionar el problema del canvi climàtic? Per exemple, França, que té moltes més
centrals nuclears que Espanya ¿quant CO2  menys emet (per habitant i any) que altres països
semblants? Cerca informació actualitzada i debateu la qüestió donant arguments a favor i en
contra.

A.10 En la pel·lícula “El dia de mañana” el científic protagonista explica l‟entrada en una nova
era glaciar a l’hemisferi nord, per la incorporació massiva d‟aigua dolça procedent del desgel,
que paralitza el Corrent del Golf. Aquest mateix efecte, es suggereix que podria passar a la
realitat,  en el documental de Al Gore “Una verdad incómoda” si  es fongueren els gels de
Groenlàndia. ¿Podria succeir realment? Cerca informació al respecte i debat la qüestió a classe.

A.11 La substitució d'una pereta incandescent de 100 W per una altra de baix consum evita
l'emissió de 0'5 tones de CO2  a l'any. Calculeu quantes tones de CO2  es podria evitar emetre
a l'atmosfera cada any si se substituïren 10 milions de les dites peretes. (R. 5·106 t)
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A.12 Una persona canvia una pereta incandescent de 60 W per una altra equivalent de baix
consum d'11 W. Suposant que eixa pereta estiga encesa un total de 500 h a l'any i que cada
kWh es pague a 1'5 euros.

a)Quanta energia i quant de diners s'estalviaria per eixe xicotet canvi?

b) I si en compte d'una sola persona ho feren 100 milions?

(R. a) 24'5 kWh i 36'75 euros; b) 2450 000 000 kWh i 3675 000 000 euros)

A.13 D'acord amb la seua distància al Sol, la temperatura mitjana teòrica de Venus hauria de
ser 155 ºC i la de Mart de -63 ºC, mentres que les temperatures mitges reals són 447 ºC i -55
ºC.  D'altra  banda,  se  sap  que  l'atmosfera  de  Venus  és  molt  densa  i  està  formada
aproximadament per un 96% de CO2  i un 3'5% de N 2 , mentres que Mart té una atmosfera
molt tènue. A què poden deure's totes aquestes diferències?

A.14 Per què la desforestació afavorix l'efecte d'hivernacle?

A.15 Una persona gasta de mitja al mes: 300 kWh d'electricitat i 40 m3 de gas natural. A més
fa 20000 km amb el seu tot terreny a l'any. També ha realitzat un viatge turística d'anada i
tornada París-Shanghái amb avió. De quants kg de  CO2  a l'any es pot considerar que és
responsable a causa d'aquestes accions?

Dades: Suposeu que per cada kWh s'han produït 376 g de  CO2 .  Cada m3 de gas natural
cremat produïx aproximadament 2 kg de  CO2 . El cotxe emet 230 g de  CO2  per cada km
recorregut.  En  un  avió  de  passatgers  (el  vehicle  que  més  CO2  produïx)  s'emeten
aproximadament uns 94'2 g de CO2  per persona i quilòmetre. Distància Paris-Shanghái és de
19256 km.

(R. 10 544'4 kg)

A.16 Les dades següents han sigut extrets de l'annex II del V informe de l'IPCC. A partir
d'ells,  construeix  una  gràfica  que  mostre  l'evolució  històrica  de  la  concentració  de  CO2

atmosfèric i fes una predicció de quan podria aconseguir-se una concentració de 500 ppm si no
actuem i es seguix la tendència plasmada dita gràfica. Després busca en la bibliografia quins
efectes pot tindre aproximar-se o sobrepassar la dita concentració.

A.17 Cerca  a  Internet  informació  fiable  al  voltant  dels  Objectius  del  Desenvolupament
Sostenible (ODS), promoguts per les Nacions Unides (ONU) i, a continuació:

a) Enumera quins són aquests objectius i expliqueu breument en què consisteix cadascun

b) Argumenta quins us semblen més importants

c) Elabora propostes sobre com podeu contribuir a avançar en aconseguir aquests objectius
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Tema 5 Nomenclatura de química inorgànica 

La fórmula d’un compost és el resultat d’un treball experimental. Les normes de la IUPAC ens ajudaran
a escriure i anomenar els diferents composts.

1. Nombre d’oxidació
El nombre d’oxidació és el nombre de càrregues que tindria un àtom de trobar-se en forma d’ió. Els
metalls sols tenen estats d'oxidació positius, en tant que hi ha no metalls que poden tindre positius o
negatius.

En un compost els estats d'oxidació han d'estar compensats. H2O L'estat d'oxidació de H és +1 i el d'O
és -2 de forma que 2×(+1)+(−2)=0

2. Ordre d'escriptura i nomenclatura
S’escriurà primer el símbol de l’element que es troba més prop del final de la taula quan es recorre en
el sentit de les fletxes.

Representació dels elements segons l’ordre de col·locació
Al nom de l’element, el símbol del qual apareix en segon lloc, se li afig, en general, la terminació -ur,
excepte en les combinacions amb l’oxigen que reben el nom d’òxid.  A continuació s’indica el nom de
l’altre element.
Exemple:     CaH2  hidrur de calci,  BaO òxid de bari
Les proporcions en què es troben els elements en una fórmula poden indicar-se o suggerir-se per mitjà
de: 
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a) Prefixos grecs (mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc.).  Aquests prefixos poden ometre’s quan no hi
haja possibilitat de confusió, especialment quan es tracte d’elements de valència única. 
b)  Expressant  el  nombre  d’oxidació  amb  nombres  romans  i  entre  parèntesi  si  té  més  d’un  i
immediatament després del nom.

3. Combinacions binàries de l’hidrogen amb un metall
H actua amb estat d'oxidació (-1) i el metall amb estat d'oxidació positiu

fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes Estequiomètrica o sistemàtica
expressant el nombre d’oxidació

KH Hidrur de potassi Hidrur de potassi
FeH2 Dihidrur de ferro Hidrur de ferro (II)
AlH3 Trihidrur d’alumni Hidrur d’alumini 

4. Combinacions del hidrogen amb un no metall

4.1 Amb els grups 16 i 17

H actua amb estat d'oxidació (+1) i l'altre element amb estat d'oxidació negatiu
fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes

HF Fluorur d’hidrogen
HCl Clorur d’hidrogen
HBr Bromur d’hidrogen
HI Iodur d’hidrogen
H2S Sulfur de (di)hidrogen
H2Se Selenur de (di)hidrogen
H2Te Tel·lurur de (di)hidrogen

4.2 Amb els grups 13,14 i 15

H actua amb estat d'oxidació (-1) i l'altre element amb estat d'oxidació positiu
fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes

BH3 Trihidrur de bor
NH3 Trihidrur de nitrogen
PH3 Trihidrur de fòsfor

AsH3 Trihidrur d’arsènic
SbH3 Trihidrur d’antimoni
CH4 Tetrahidrur de carboni
SiH4 Tetrahidrur de silici

5. Combinacions binàries amb l’oxigen
O sempre actua amb estat d'oxidació (-2) i l'altre element amb estat d'oxidació positiu.

fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes Estequiomètrica o sistemàtica
expressant el nombre d’oxidació

K2O Monòxid de dipotassi Òxid de potassi
FeO Monòxid de ferro Òxid de ferro (II)

Fe2O3 Triòxid de diferro Òxid de ferro (III)
CO2 Diòxid de carboni Òxid de carboni (IV)
N2O5 Pentaòxid de dinitrogen Òxid de nitrogen (V)
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Respecte a les combinacions dels halògens amb oxigen, continuarem utilitzant el nom habitual com a
òxid.

Nom IUPAC Nom habitual
OCl2  diclorur d’oxigen Cl2O òxid de diclor

O3Cl2  diclorur de trioxigen Cl2O3 triòxid de diclor

A.1. Formuleu els composts següents: òxid de manganés (III), òxid de bari, pentaòxid de difòsfor,
nitrur d’alumini, sulfur de zinc, triòxid de dibrom, hidrur de sodi, hidrur de calci, amoníac, triòxid de
sofre, diòxid de nitrogen, triclorur de fòsfor, òxid d’alumini, clorur de zinc.
A.2. Anomeneu  els composts següents: N2O5, HCl, MnCl2, Cu2O, PCl5, N2O3, CaO, Na2O, LiH, H2S, Cr2O3,
CdS, Na3N, Cl2O, Cl2O5, CuCl, CrCl3, CuO.
A.3. Formuleu els composts següents: bromur d’hidrogen, clorur d’hidrogen, iodur d’hidrogen, fluorur
d’hidrogen, sulfur d’hidrogen, selenur d’hidrogen, àcid clorhídric, àcid sulfhídric, àcid bromhídric, àcid
fluorhídric.

6. Sals binàries
Són combinacions d’un metall amb un no metall i també les combinacions de dos no metalls (que no son
amb H ni amb O). En el primer cas el metall té estat d'oxidació positiu i el no metall negatiu. En el
segon cas el no metall que s'escriu a la dreta és el que té estat d'oxidació negatiu.

fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes Estequiomètrica o sistemàtica
expressant el nombre d’oxidació

NaCl (Mono)clorur de sodi Clorur de sodi
MgCl2 Diclorur de magnesi Clorur de magnesi
MnS (Mono)sulfur de manganés Sulfur de manganés (II)
PCl3 Triclorur de fòsfor Clorur de fòsfor (III)
PCl5 Pentaclorur de fòsfor Clorur de fòsfor (V)

A.4. Formula les següents sals binàries: pentabromur de fòsfor, fosfur de triplata, arsenur de ferro
(III), dinitrur de tricoure.
A.5.  Anomena les següents sal binàries: FeN, NI3, BN, CCl4, Ca2C, PbCl4
Nota important: es recomana utilitzar la nomenclatura amb prefixes en les combinacions de dos
no metalls, i la nomenclatura expressant el nombre d’oxidació (nomenclatura Stock) per a les
combinacions d’un metall amb un no metall

7. Hidròxids
Es poden formular com M(OH)n considerant que el grup OH té estat d'oxidació (-1) i que M és un metall
i n és el seu estat d'oxidació. 

fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes Estequiomètrica o sistemàtica
expressant el nombre d’oxidació

NaOH Monohidròxid de sodi Hidròxid de sodi
Ca(OH)2 Dihidròxid de calci Hidròxid de calci
Fe(OH)2 Dihidròxid de ferro Hidròxid de ferro (II)
Fe(OH)3 Trihidròxid de ferro Hidròxid de ferro (III)
Cd(OH)2 Dihidròxid de cadmi Hidròxid de cadmi (II)

A.6. Formuleu els composts següents: hidròxid de sodi, hidròxid de calci,  hidròxid de níquel (III),
hidròxid de potassi, hidròxid de cobalt (II), hidròxid d’estany (II), hidròxid de plom (II), trihidròxid
de cadmi
A.7.  Anomeneu  els  composts  següents:  CsOH,  Mg(OH)2,  Cu(OH)2,  Sn(OH)4,  Sr(OH)2,  Ba(OH)2,
Fe(OH)3.
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Tema 6 Estudi dels fenòmens elèctrics

En aquest tema iniciarem l'estudi d'un nou comportament de la matèria. Aquest estudi va
suposar un gran avanç en la comprensió de l'estructura de la matèria. Primer estudiarem les
propietats elèctriques en les seues manifestacions i més endavant el corrent elèctric.

A.1 Indiqueu què passaria si hi haguera una apagada elèctrica durant 3 mesos. Enumereu els
aparells que deixarien de funcionar.

Molts són els aparells o enginys elèctric que s'han convertit en imprescindibles en la nostra
vida quotidiana. No som, de fet, capaços d'imaginar una vida sense ells. La importància de
l'electricitat ens obliga a iniciar  un estudi d'aquest fenomen per tal  de conèixer, una mica
millor, en què consisteix allò de l'electricitat.

A.2 Valoreu i anoteu en la vostra llibreta quin són els aspectes més importants que caldria
tractar en l'estudi de l'electricitat.

1. Els primers coneixements sobre l'electricitat
Es pensa que fou el filòsof Tales de Mileto (600 AEC) qui va descriure per primera vegada que
l'ambre quan era fregat amb un tros de pell, atreia els cossos lleugers com fils, pels, palla, etc.
Durant  més  de  vint  segles  s’han  buscat  explicacions  a  aquests  fenòmens,  però  moltes
d’aquestes  explicacions  estaven  més  relacionades  amb  la  màgia  que  amb  la  ciència.  Fou
l'anglés  Gilbert  (1540-1603)  el  primer  en  elaborar  un  model  per  tal  d’explicar  els  fets
observats,  model  que ha anat canviat  al  llarg de la  història  i  que és distint  del  que avui
s’accepta com a vàlid.

El model que anem a adoptar es basa en el concepte de càrrega elèctrica. És una adaptació de
les conclusions a les quals arribaren importants científics del segle XVIII, entre els quals cal
destacar  als  francesos  Du  Tay  (1698-1736)  i  Coulomb  (1736-1806)  i  el  nord-americà
B. Franklin (1706-1790).

A.3 Agafeu  un  tros  de  paper  i  feu-lo  en  trossets
menuts. Fregueu un bolígraf (de plàstic) o una barra de
resina amb una pell i acosta'l als trossos de paper. Què
s'observa?

A.4 Repetiu  l'experiència  amb  una  barra  de  vidre
fregada amb seda  i  una  barra  de  ferro.  Què  ocorre?
Extraieu conclusions.

A.5 Poseu exemples de la vida quotidiana relacionats
amb l’electrització dels cossos.

53



Física i Química 3r d’ESO

Quadre 1.
Tires de cautxú i enrampades als cotxes.

Per a què serveixen les tires de material de cautxú que pengen dels cotxes?

Amb elles eliminem l’electricitat estàtica que s’acumula en la carrosseria dels cotxes per la
fricció amb l’aire. L’electricitat estàtica es descarrega a terra en detenir el vehicle i tocar al
sòl la tira, ja que es bona conductora de l'electricitat.

De  vegades,  en  baixar  d’un  cotxe  i  tocar  la  carrosseria  s’experimenta  una  xicoteta
enrampada. Per què es produeix? Passaria el mateix en un dia de pluja?

El fregament de la carrosseria amb l’aire sec, produeix una electrització, i com aquesta
està aïllada del sòl pels neumàtics de goma, si en baixar es toca la carrosseria, aquesta es
descarrega a través del cos. En un dia de pluja no ocorreria, ja que les gotetes d’aigua
impedeixen que els cossos s’electritzen per fricció, descarreguen la carrosseria a través del
neumàtics mullats, que contenen impureses per a conduir el corrent elèctric..

A.6 Construïu un versori  (del  llatí  terme que fa  referència a la capacitat  de gir)  amb els
materials que et proporcione el professor o professora. Interpreteu el comportament elèctric
que manifesten diversos cossos carregats per fregament quan s'acosten.

Simulació 1
Ballon and Static electricity

A.7 Explora la simulació. Observa que pots tindre u o dos globus i que pots
llevar la pared (Remove Wall) i tornar a posar-la (Add Wall). Per passar a fer les
següents activitats reinicia la simulació amb el botó de recàrrega reproduït a la
dreta.

A.8 Abans de fer res les objectes no estan carregats. Com son les seus càrregues ?

A.9 Lleva la pared. Frega un globus amb el jersei. Què ocorre amb les càrregues? 

A.10 Quina explicació suggereix la simulació per l'atracció entre el globus i el jersei?

A.11 Introdueix un segon globus i frega'l amb el jersei. Comprova que els dos globus
carregats  es repelen.  Quina explicació suggereix la  simulació  per la  repulsió  entre els
globus?

A.12 Fes que aparega la pared. Apropa un globus carregat a la pared. Què ocorre amb les
càrregues de la pared? 

A.13 Quina explicació suggereix la simulació per l'atracció entre el globus i la pared?

A.14 Quan un objecte està descarregat o neutre vol dir que l'objecte no té càrrega?

A.15 Explica  què  vol  dir  estar  carregat  positivament  i  què  vol  dir  estar  carregat
negativament

A partir de les observacions realitzades es pot arribar a les següents conclusions:

Quan dos cossos diferents  com el regle de plàstic  i  el  paper es freguen un contra l'altre,
s'atrauen amb una força elèctrica. Atés que cadascun adquireix càrregues elèctriques de signe
oposat, s’anomenen positives (+) a les càrregues del paper, i negatives (-) a les del plàstic.

Dos regles de plàstic, carregades per fregament amb paper (o seda), es repel·leixen entre si.
Les càrregues negatives es repel·leixen entre si.

Si un objecte de vidre (barra, matràs...) es frega amb paper (o seda, o una lamina de plàstic),
també es carrega. Però aquest objecte atrau el regle de plàstic prèviament carregat, i és per
això que s'assigna un signe més a les càrregues del vidre.

En tocar un objecte neutre amb altre carregat, l'objecte neutre adquireix càrrega del mateix
signe. Direm que l'objecte s'ha electritzat per contacte.
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Totes aquestes observacions poden ser resumides en les següents hipòtesis:

1. Dos cos cossos neutres poden carregar-se per fricció mútua, però sempre amb càrregues
oposades.

2.  Existeixen  solament  dos  tipus  de  càrregues  elèctriques  que  interaccionen,  positiva  i
negativa. Les positives apareixen al fregar el vidre i les negatives al fregar el plàstic.

Segons la naturalesa elèctrica dels materials, la facilitat per a electritzar-se de cadascun pot
ser  major  o  menor.  Podem  confeccionar  una  escala  triboelèctrica  si  ordenem  diferents
materials, de forma que com més separats es troben entre ells, més fàcilment s electritzen:
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2. Transmissió de la propietat elèctrica
Acabem de veure que algunes substàncies s'electritzen per fregament. Però, què podem dir
sobre  la  transmissió  d'aquesta  propietat  a  través  dels  cossos?  Com estudiem  si  aquesta
propietat es propaga o no ?

A.16 Quina precaució cal tindre per tal d'aconseguir electritzar un metall per fricció?

No podem electritzar per fricció o contacte els objectes metàl·lics si no estan aïllats perquè la
càrrega elèctrica té llibertat de moviment dins aquests materials, de manera que al mateix
temps que es carrega, es descarrega a través de la mà amb què es subjecta. Com que el cos
humà és un bon conductor de les càrregues elèctriques, la càrrega passa del metall a la mà, i
de la mà a la superfície terrestre.

En els objectes no conductors, la càrrega elèctrica no té llibertat de moviment i es queda
“ancorada” sobre el material. Als no conductors se'ls anomena materials aïllants.

Quadre 2.
Les idees de Franklin

El polític, escriptor i científic Benjamin Franklin (1706 -1790 ) entre
altres fets, va interpretar el comportament elèctric de la matèria. Ja
en el seu temps se sabia de l’existència de dos classes de càrrega
elèctrica. Va considerar que tots els cossos contenien un fluid elèctric
que es podia presentar en excés o defecte. Franklin va suggerir que
l’excés de fluid s’havia d’anomenar electricitat positiva i el defecte,
negativa. 

Així,  al  fregar una vareta de vidre amb un drap de seda, el fluid
elèctric passava de la seda al vidre, de manera que el vidre quedava
carregat  positivament  mentre  que  la  seda,  es  carregava
negativament.  Segle  i  mig  després  es  va  associar  l’electricitat  amb els  electrons.  En
l’actualitat, els objectes que Franklin va considerar amb excés de fluid elèctric contenen un
defecte d’electrons.

Entre  les  seues  activitats  polítiques  cal  destacar  la  seua  participació  en  el  procés
d’independència dels Estats Units d'Amèrica. Va ser u dels redactors de la declaració de
independència i de la constitució. També lluità per l'abolició de l'esclavitud. 
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Hem vist que les càrregues elèctriques generades per fregament tenen llibertat de moviment
en els metalls,  però no en altres materials.  Per tal  de distingir-los, parlarem de materials
conductors i aïllants. Si fem servir aquests materials podem construir un instrument que ens
permeta  detectar  la  presència  de  càrrega  elèctrica  i  comparar  la  càrrega  que  posseeixen
diferents cossos, amb fiabilitat suficient.

A.17 Construïu amb materials conductors i aïllants un instrument per a mesurar els valors
qualitatius de les càrregues que posseeixen els cossos.

Un electroscopi casolà es pot construir si tens a mà un pot o una ampolla de vidre i una tapa
aïllant  de plàstic  o suro,  pots  construir  un instrument  de mesura molt  sensible  anomenat
“electroscopi de fulles” per a comprovar la càrrega elèctrica dipositada sobre els cossos.

Amb el flascó ben net i eixut, col·loca una vareta metàl·lica que travesse el tap aïllant. La
vareta  ha  de dur,  en 1 extrem interior,  dues  làmines metàl·liques molt  fines  que  puguen
separar-se lateralment amb facilitat.  L’extrem exterior  de la  vareta ha de portar  una bola
metàl·lica.

A.18 Què succeeix amb les làmines de l'electroscopi en els següents casos:

a) En aproximar un regle de plàstic carregat a l'electroscopi sense
aplegar a tocar-lo.

b) Un regle de plàstic carregat toca l'electroscopi i, a continuació,
es toca l’electroscopi amb el drap o paper que hem utilitzat per a
fregar el regle.

c) En carregar l'electroscopi i tocar-lo amb la ma.

En el primer cas en apropar el regle carregat (-) les càrregues de l’electroscopi es reordenen.
Les  positives  queden  en  la  part  superior  i  les  negatives  en  la  inferior,  les  làmines  de
l'electroscopi s obrin, es a dir es repel·leixen. La boleta de l’electroscopi s’ha electritzat per
inducció. 

En el segon cas l’electroscopi es carrega per contacte amb càrrega del mateix signe que el
regle (-), si el toquem a continuació amb el paper o el drap que hem utilitzat per a fregar el
regle, com la seua càrrega és (+), les làmines s'ajuntaran. 

En l’últim cas, en tocar la boleta carregada de l’electroscopi amb la mà es descarrega.

Quadre 3.
L’aigua, condueix l’electricitat?

L’aigua pura, destil·lada, no condueix. No obstant això, l’aigua que utilitzem en les nostres
cases té substàncies dissoltes i pot arribar a ser un bon conductor. Tot hem sentit parlar
d’accidents que succeeixen quan una persona està banyant-se i li cau un aparell elèctric
connectat, com per exemple un eixugador del pèl. Si  la instal·lació elèctrica no té els
sistemes de protecció adients aquesta persona pot rebre una descarrega de corrent gran i
fins i tot por arribar a morir. Això s'explica ja què l’aigua es conductor del corrent i el cos
rep aquest corrent. Encara que les instal·lacions modernes han de complir  normes de
seguretat per previndre accidents, posar un aparell elèctric en funcionament, accionar un
interruptor mentre s'està en la banyera o mullat son activitats potencialment perilloses
que cal evitar.
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3. Model de càrrega elèctrica
El model actual es basa en les següents idees:

a) La matèria posseeix una propietat, anomenada càrrega elèctrica, a la qual suposem
responsable de les atraccions i repulsions que s observen en certes experiències.

b) Existeixen dues classes de càrrega elèctrica a les quals se les denomina arbitràriament
positiva i negativa.

c) Tots els cossos en estat neutre tenen la mateixa quantitat de càrrega de cada classe.

d) Les càrregues que es mouen d'un lloc a un altre són les negatives. Existeixen materials
que tenen tendència  a cedir  càrregues negatives (queden carregats  positivament)  i
altres tenen tendència a agafar càrregues negatives (queden carregats negativament)

e) Dos cossos que tenen una mateixa classe de càrrega neta es repel·leixen.

f) Dos cossos amb distinta classe de càrrega neta s'atrauen.

g) Les càrregues de distinta classe es neutralitzen.

h) La quantitat total de càrrega ha de ser sempre constant.

Quadre 4
L'origen dels raigs

B. Franklin va demostrar que el raig no era una altra cosa que una descàrrega elèctrica
molt  gran i,  no obstant, aquest fenomen natural  actualment continua sent objecte de
nombroses investigacions científiques.

Els  núvols  de  tempesta  estan  formats,  en  la
part  inferior,  per  gotes  d’aigua  i,  en  la  part
superior,  per  partícules  de  gel.  L'electrització
dels  núvols  es  produeix  per  causes  no
completament  compreses;  les  càrregues
elèctriques  positives  s’acumulen  en  les
partícules  més  xicotetes,  mentre  que  les
càrregues  negatives  s’acumulen  sobre  les
partícules més grans.

En  aproximar-se  un  núvol  carregat  a  la
superfície de la Terra, aquesta es carrega amb
electricitat de signe contrari per inducció, l’aire comprés entre el núvol i la Terra s’ionitza
també i es produeix una descàrrega molt ràpida i violenta, la que coneixem com a raig.

Franklin estava convençut que els núvols electritzats, quan passen per un monticle o un
edifici alt, poden ser atrets, el fenomen es coneix com el foc de Sant Elm, observat pels
mariners durant les tempestats. Considerava que un bon procediment per a preservar els
edificis de les descàrregues produïdes pels llamps podia ser col·locar sobre les parts més
altes  dels  edificis  barres  de  ferro  verticals  que  tinguen  forma d’agulla,  i  unir  el  peu
d’aquestes barres amb un cable que baixe fins al sòl.

Algunes dades interessants sobre els raigs:

Tensió entre núvol i un objecte en terra: 1 milió a 1000 milions de Volts.

Intensitats de descàrrega: 5 mil a 340 mil Amperes.

Duració: 10 μs a 100 ms.

Temperatura: superior a 27000 °C (unes cinc vegades la temperatura
de la superfície del Sol).

Propagació del so del llamp: 340 m/s (velocitat del so a 20 °C, a nivell del mar).

Propagació de la llum del llamp: quasi els 300000 km/s.
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4. La interacció elèctric
Tot i el gran interès social que despertaren les primeres investigacions sobre l’electricitat, no
fou fins a mitjans del segle XVIII quan els científics es plantejaren mesurar les forces d’atracció
i repulsió entre càrregues. 

El concepte de càrrega elèctrica fou introduït per Franklin i la interacció entre càrregues fou
estudiada  per  Joseph  Priestley,  que  deduí  que  la  força  d’atracció  o  repulsió  entre  dues
càrregues és inversament proporcional a la distància entre elles.

Però les investigacions en aquest camp no avançaren significativament fins 1777, en què el
científic francès Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) utilitzà una balança de torsió per
mesurar la interacció elèctrica.

Encara que en les seues investigacions va fer un tractament matemàtic molt senzill, era un bon
coneixedor  de  les  idees  de  Newton.  Posseïa  una  extraordinària  habilitat  experimental  i
aconseguí  que  la  seua  balança  aplegarà  a  mesurar  forces  molt  petites,  de  l'ordre  de  la
centmilionèsima de Newton (és a dir, de l'ordre de 10−8N ).

A.19 De quins factors depenen les forces entre dos cossos carregats?

A.20 Utilitzant una balança de torsió i mantenint constants les càrregues del mateix signe
s'han obtingut els següents parells de valors en unitats arbitràries per a la força de repulsió i la
distància entre les càrregues. Feu una representació gràfica i interpreteu els resultats.

r (ua) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

F (ua ) 120,0 30,0 13,3 7,5 4,8

A.21 Utilitzant una balança de torsió i col·locant dues càrregues diferents q  i Q  sempre a la
mateixa  distància,  s'han  obtingut  els  següents  valors  en  unitats  arbitràries.  Feu  una
representació gràfica i interpreteu els resultats.

Q⋅q(ua) 1,0 0,5 0,25 0,125 0,0625

F (ua ) 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0

Charles Coulomb va realitzar experiments semblants als proposats en les activitats anteriors i
arribà a la conclusió què la força F  entre càrregues depenia del medi en què es trobaven, era
directament  proporcional  al  producte  de  les  càrregues  Q⋅q  i  inversament  proporcional  al
quadrat de la distància r  entre elles:

F=K Q⋅q
r2

La constant K expressa la influència del medi i el seu valor depèn del sistema d’unitats que
emprem.

A.22 Dues esferes carregades elèctricament es repel·leixen amb una força determinada. Si
dupliquem la càrrega d’una de les esferes, com es veurà afectada la força de repulsió? I si
reduïm la distància a la meitat?

A.23 Calculeu la força amb què es repel·leixen dues càrregues de  0,4  i  0,23mC , separades
25 cm  al buit. ( K=9⋅109SI )

A.24 Dues càrregues iguals s'atrauen amb una força de 175N , si estan situades a 1,4m  de
distància, quina serà la seua càrrega? ( K=9⋅109SI )

En el sistema internacional, la unitat de càrrega elèctrica és el coulomb (C). Antigament es
definia mitjançant l'electròlisi. Podem expressar el coulomb en funció de la unitat fonamental
de càrrega: un coulomb equival a la càrrega de 6,24⋅1018  electrons.

Atés que el coulomb és una càrrega molt gran, se solen utilitzar els seus submúltiples, alguns
dels quals són: mil·licoulomb 1mC=10−3C , microcoulomb 1μC=10−6C
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5. Què és un corren elèctric?
A.25 Indiqueu què farà falta per tal que hi haja un corrent elèctric?

Un corrent elèctric és un flux de càrregues elèctriques en moviment. Per tal que circule un
corrent  elèctric  a  través d'un material  és  necessari  que hi  haja  càrregues elèctriques que
puguen desplaçar-se lliurement. En aquests casos parlem de materials conductors.

A.26 Contesteu a les següents qüestions:
a) Descriviu el que ocorrerà quan es connecten dues esferes

metàl·liques amb un fil conductor tal com es representa
a la imatge.

b) Com  es  podria  aconseguir  que  el  corrent  elèctric
continuarà  circulant  de  forma  continua  a  través  d'un
conductor?

El flux de càrregues cessarà quan s’igualen les càrregues de les dues esferes. La situació es
comparable al que succeeix si unim dos recipients amb aigua diferent nivell, al final el nivell
d'aigua serà el mateix en els dos recipients. Per tal que les càrregues puguen moure's per un
circuit de forma continua es necessari que en arribar al final del mateix algun dispositiu, que es
denomina generador elèctric (per exemple una pila), els aporte l’energia per a que reinicien
el seu camí.

El sentit convencional del corrent és del pol positiu al negatiu, ja
que es va establir aquest sentit abans de conèixer l'existència
dels  electrons.  El  sentit  real  del  corrent  elèctric  és  del  pol
negatiu fins  al  positiu.  Els electrons ixen del pol  negatiu i  es
mouen  cap  al  positiu.  Així  doncs,  atés  que  els  electrons
posseeixen càrregues negatives, i són les úniques partícules que
es poden moure, lògicament es desplaçaran en el sentit contrari
del corrent.

A.27 Construïu un circuit elemental amb cables, una bombeta, una generador i un interruptor.
Expliqueu el funcionament del circuit.

El generador no proporciona electrons al circuit. Fa que es desplacen els electrons que hi ha als
àtoms del circuit: el mateix nombre d'electrons que entra pel pol positiu ha d'eixir pel pol
negatiu Els electrons no es consumeixen, no desapareixen, solament s'estan desplaçant d'uns
àtoms vers els altres, contínuament. És a dir, el nombre de càrregues que hi ha al circuit
sempre és el mateix (principi de conservació de la càrrega)

Quadre 6
Concepte de diferència de potencial

Podem imaginar que disposem de dos dipòsits d’aigua a diferent altura. L’aigua pot baixar
del  diposit  alt  al  baix.  En  fer  aquest  recorregut  l’aigua  ha  disminuït  la  seua  energia
potencial i pot fer un treball com
moure una roda.  Però si  volem
mantindre  la  circulació  de
l'aigua,  serà  necessari  que  la
tornem a pujar amb una bomba
que  realitzarà  un  treball  i
incrementarà  de  nou  la  seua
energia potencial.

En un circuit elèctric passa una
cosa  semblant,  Per  tal  que
circulen els electrons pel  circuit
ha d'haver un dispositiu que incremente la seua energia potencial. Això és el que fa el
generador de diferència de potencial (pila o bateria) En l'analogia amb el circuit d'aigua el
pol positiu seria com el diposit inferior i el negatiu com el superior.
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A.28 Què succeeix amb l'energia que perden els electrons quan es desplacen a través del
circuit?

Els electrons que ixen pel pol negatiu tenen més energia que els que entren pel pol positiu. Al
desplaçar-se pel circuit disminueix la seua energia, transformant-se en altres formes d’energia
(lluminosa en la bombeta, cinètica en la batedora, energia interna en el termo, etc.)

Cada generador es caracteritza per la diferència de potencial (també anomenada voltatge) que
pot mantenir entre els seus borns o punts de connexió. El voltatge es mesura en volts en el
Sistema Internacional. El voltatge d'un generador ens informa de la quantitat d'energia que es
capaç de subministrar al electrons d'un circuit. 

Quadre  5.
L’electricitat de L. Galvani i A. Volta

Alguns  peixos  (l’anguila,  la  rajada  elèctrica,  el  peix  torpede,  etc.)  posseeixen  òrgans
capaços de produir descàrregues elèctriques de potència suficient per a atordir els seus
enemics i, fins i tot, matar les seues preses.

En  1786,  el  fisiòleg  italià  Luigi  Galvani  (1737-1798)  estudiava  el
funcionament dels músculs. Un dia, va penjar una pota de granota en
una barana de ferro amb un ganxo de llautó i va quedar sorprés al
comprovar que quan la pota tocava al mateix temps el llautó i el ferro,
es contreia. (Una altra versió de la història afirma que estava fent una
dissecció emprant dos instruments de distints metalls).

Galvini considerà que les relacions entre l’electricitat i el múscul eren
d'una naturalesa fonamental, i no es va sentir satisfet sols amb el fet
de  concloure  que  l’electricitat  tenia  un  efecte  estimulant  sobre  els
músculs. Pensava que si l’electricitat tenia un efecte sobre el múscul
era perquè els músculs mateixos tenien electricitat i va proposar així
formalment l’existència d’una electricitat animal.

Galvani suposava que els teixits animals tenien dos tipus d’electricitat que es mantenien
separats,  de  manera  que  un tipus  d’electricitat  quedava  en els  nervis  i  l’altre  en els
músculs.  Per  tant,  quan  els  nervis  i  els  músculs  s’unien  amb  dos  metalls  distints
l’electricitat es descarregava i els músculs es contreien.

La teoria de Galvani va trobar la oposició del seu amic
Alessandro Volta  (1745-1827). Físic  també italià,  va
nàixer i va ser educat a Como (Itàlia). El 1774 va ser
nomenat professor de física a l’escola reial d’aquesta
localitat.  L’estudi  de  l’electricitat  era  el  seu  major
interès  científic.  El  1779  va  esdevenir  professor  de
física a la universitat italiana de Pavia.

Mentre  Galvani  proposava  l’origen  animal  de
l'electricitat, Volta creia que l'explicació era una altra.
Considerà  que  l'electricitat  responsable  de  la
contracció dels muscles de la cama de la granota no
estava acumulada en els teixits de l'animal si no que era produïa per la parella de metalls
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que  tenien  un  contacte  humit  a  traves  dels  dits  teixits.  Els  intents  que  va  fer  per
comprovar experimentalment aquesta idea el portaren a descobrir la pila.

El  1800  va  desenvolupar  la  pila  elèctrica  que
produïa  un  corrent  elèctric  constant.  La  pila
voltaica consistix en parells de discos de coure i
zinc apilats un damunt de l'altre (per això rep el
nom de pila) separats per una capa de tela o de
cartó  impregnat  en  salmorra  (aquesta  es  el
contacte humit que juga el mateix paper que els
teixits de la granota a l'experiment de Galvani i
que en general s'anomena l'electròlit )

El  1810  Napoleó  Bonaparte  com  a
reconeixement de la tasca científica de Volta va
atorgar-li  el  títol  nobiliari  de  comte.  El  1815
l’emperador  d’Àustria  el  va  nomenar  professor
de filosofia de la universitat de Pàdua.

Des  de  1881  la  unitat  de  mesura  del  potencial  elèctric  en  el  Sistema  Internacional
d’Unitats s’anomena volt en el seu honor.

6. Intensitat de corrent
La intensitat de corrent és la quantitat de càrrega que travessa una secció qualsevol d'un
conductor per unitat de temps 

La unitat de corrent en el SI és l'ampere (A). Un ampere és la intensitat de corrent que circula
per un conductor quan per la seua secció passa una càrrega d'un coulomb en un segon. Això
vol  dir  que  cada  segon  6.000.000.000.000.000.000  electrons  traspassen  la  secció  del
conductor.

La intensitat de corrent que circula per un circuit  pot ser mesurada amb un amperímetre.
L’amperímetre s’ha de connectar en sèrie amb la resta d’elements del circuit.

La intensitat de corrent que circula per un circuit pot prendre valors molt diferents, des de
mil·lèsimes fins milers d'amperes:

Circuit Intensitat

Calculadora de butxaca 0,00001A

Bombeta de llanterna 0,3 A

Bombeta ordinària d’una vivenda 0,3 A

Instal·lació elèctrica d’una vivenda, en hivern 15 - 25 A

Cables que alimenten un edifici de 100 vivendes 1000 A
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7. Llei d'Ohm. Relació entre voltatge i intensitat
En els circuits elèctrics és convenient conèixer i poder controlar la intensitat de corrent que
circula. Açò exigeix conèixer quins són els factors que influeixen en ella i com ho fan.

A.29 Emeteu hipòtesis sobre les característiques que ha de tindre un conductor i que poden
influir en la intensitat de corrent que el travessa.

A.30 Dissenyeu un muntatge experimental  a  fi  d'establir  la  relació  que ha  de guardar  la
intensitat de corrent i la diferència de potencial.

A.31 Realitzeu l'experiència  programada a l'activitat  anterior  i  interpreteu el  significat  del
pendent de la recta.

La llei d’Ohm, relaciona la intensitat de corrent elèctric que circula amb el voltatge o diferència
de  potencia  del  generador  que  proporciona  aquest  corrent  i  amb  la  resistència  al  pas
d'electrons que oposa el fil conductor. És lògic pensar que la intensitat serà major quan més
gran siga el voltage del generador i quan menor siga la resistència del conductor.

Després  de  muntar  el  circuit  amb  un  generador,  un  fil  conductor,  un  amperímetre  i  un
voltímetre, anirem augmentant la diferència de potencial ( ΔV ) i mesurarem la intensitat ( I )
del  corrent.  Construirem  una  taula  de  valors  de  les  dues  magnituds  i  representarem
gràficament la diferència de potencial a l'eix (Y) i la intensitat en l'eix (X). 

La gràfica obtinguda mostra una línia recta. Això vol dir que hi ha una relació constant entre la
diferencia de potencial i la intensitat. Es a dir, el quocient de les dues magnituds sempre dona
el mateix valor. Això també es resumeix dient que la diferència de potencial i la intensitat son
proporcionals

ΔV
I

=R

La  constant  de  proporcionalitat  entre  la  diferència  de  potencial  i  la  intensitat  s’anomena
resistència  elèctrica.  La  resistència  elèctrica  és  una  mesura  de  l’oposició  que  ofereix  el
conductor al pas del corrent elèctric (dels electrons). Es mesura en ohms.
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Tema 7 Models Atòmics i Sistema Periòdic

Com ja vam veure, la paraula àtom prové del grec i significa “indivisible”.

Al començament del segle XIX Dalton considerava que la matèria estava formada per àtoms, o
siga,  creia  que  les  partícules  més  xicotetes  que  formaven  la  matèria  eren  els  àtoms:
indivisibles i indestructibles. No obstant això, distintes experiències demostraren la naturalesa
elèctrica de la matèria, fet que semblava indicar que els àtoms eren més complexos.

Fins a finals del segle XIX no es va comprovar que l'àtom era divisible i que tenia naturalesa
elèctrica. 

Després de demostrar que l'àtom era divisible els científics van dissenyar models atòmics que
explicaren el comportament de la matèria. Per comprovar la validesa d'aquests models es van
realitzar distintes experiències a fi de demostrar si els models eren o no adequats i, si era el
cas, modificar-los.

1. Model atòmic de Thomson i la radioactivitat
El  científic  britànic  J.J.  Thomson  al  1987  va  demostrar  l’existència  d'unes  partícules  amb
càrrega negativa i massa menyspreable que eren constituent comú de la matèria. A aquestes
partícules se’ls va donar el nom d'electrons. Al tema anterior ja varen parlar dels electrons per
tal d'explicar els fenòmens d'electrització.

A.1 Si els electrons són partícules constituents de la matèria i la matèria està formada per
àtoms, d'on procedeixen els electrons? poden considerar que els àtoms són indivisibles?

Els electrons formen part dels àtoms i aquests són elèctricament neutres. Per tant, a més
d'electrons, en els àtoms ha d’haver-hi càrregues positives.

Poc després del descobriment de l'electró, al 1904, Thomson va proposar un model atòmic que
ja havia segut suggerit quatre anys abans per Kelvin. Segons el model de Thomson-Kelvin
l'àtom seria una esfera uniforme de matèria carregada positivament en la que estarien inserits
els electrons. La càrrega negativa dels electrons havia de compensar a la càrrega positiva
perquè l'àtom resultara neutre.

Com que tant Kelvin com Thomson eren britànics  el  seu model va rebre el  nom de plum
pudding (pudin de cireres). Per a nosaltres seria més directe comparar-lo amb un meló d'Alger,
però sense escorça. 

Al 1986 el físic francès Henri Becquerel descobrí la radioactivitat (això ocorria un any abans
que Thomson publicara els seus treballs  sobre l'electró).  Trobà que hi  ha substàncies que
emeten radiacions molt energètiques. L'estudi de la radioactivitat portà a establir que en els
processos  radioactius  hi  ha  substàncies  simples  (elementals)  que  es  transformen  en
substàncies simples diferents

A.2 En un procés radioactiu una substància simple es transforma en una altra substància
simple diferent. Argumenta perquè això és una prova que el àtom ha de tindre estructura.

63



Física i Química 3r d’ESO

2. El Model atòmic de Rutherford
Quan va ser proposat el model de Thomson-Kelvin no tot el mon va estar
d'acord  amb  ell.  Hi  havia  qui  pensava  que  no  podia  ser  que  la  càrrega
negativa estiguera endinsada en la càrrega positiva. De fet el físic japonès
Hantaro Nagaoka proposà al mateix 1904 que els electrons haurien d'estar
girant a l'entorn d'un nucli positiu com si es tractara d'una mena de sistema
solar. Però al científics no se'ls ocorria cap experiment per decidir si les idees
proposades eren correctes o no. El problema és que l'àtom és tan xicotet que
ningú sabia con determinar la seua estructura interna. 

De vegades en ciència ocorre que hi ha un problema que ningú sap com resoldre i de sobte la
solució  sorgeix  al  estudiar  un  problema  completament  diferent.  Va  ser  l'estudi  de  la
radioactivitat el que va portar a idear una forma de conèixer l'interior d'un àtom. Rutherford
investigà les radiacions emeses per les àtoms radioactius al desintegrar-se. Establí que les
radiacions eren de tres tipus que anomenà alfa ( α ) beta ( β ) i gamma ( γ ). Escollí les tres
primeres lletres de l'alfabet grec perquè no sabia que eren. La radiació beta resultà estar feta
d'electrons i la radiació gamma és un tipus de llum extraordinàriament energètica. 

Rutherford  aconseguí  establir  que  les  partícules  alfa  eren  partícules  positives  i  realitzà
experiments que suggerien que molt probablement eren àtom de heli que havien perdut tots
els seus electrons. A partir  d'aquest moment s'adonà que l'estudi de les propietats de les
partícules alfa podia ser una forma de conèixer l'estructura de l'àtom.

Aleshores va pensar en un experiment.  Consistia  en bombardejar  lamines molt  primes de
diferents materials amb partícules alfa i vore com es desviaven. La predicció era que sols es
produirien desviacions molt petites, però es pensava que, pot ser, amb les dades obtingudes es
podria estimar la grandària de les partícules implicades

A.3 Imagina que dispares un rifle de perdigons contra una diana de paper.
Què li ocorre al paper al rebre l'impacte del perdigó?

L'experiment era complicat de fer. Les partícules alfa provenien d'una font
radioactiva  de  poloni.  La  lamina  d'or  estava  envoltada  d'una  pantalla
fluorescent. Quan una partícula alfa xocava contra la pantalla produïa una
xicoteta llampada que sols podia ser observada amb un microscopi.

El procediment consistia en col·locar el
microscopi en una posició determinada i
contar  les  llampades  que  es  veien
durant un cert temps (per exemple tres
minuts). Després es canviava la posició
del  microscopi  i  es  tronava  a  fer  el
mateix.  D'aquesta  manera  es  podia
tindre una idea de com es desviaven les
partícules alfa.

Com  que  l'experiment  era  realment
avorrit  de  fer  Rutheford  se'l  va
encarregar a u dels seus millors estudiants de doctorat, Geiger, qui a la seua vegada va buscar
ajuda en un amic seu, de 19 anys, Marsden, que estava començant la carrera. Evidentment al
començament sols van mesurar en front de la làmina (com corresponia a la predicció que les
partícules alfa quasi no es desviaven)

Qui tingué la idea de mesurar en altres llocs? La veritat és que no es sap, però es va fer i el
resultat va ser espectacular. Hi havia partícules alfa que rebotaven. A qualsevol el resultaria
sorprenent disparar amb un rifle de perdigons contra una diana de paer i vore que el perdigó
rebotara.  Doncs  bé,  l'analogia  amb  l'experiment  de  Geiger-Marsden  es  queda  curta.  En
paraules de Rutherford és com si es dispara una bala de canó contra un paper de fumar i la
bala de canó rebotara.

64



Física i Química 3r d’ESO

Per explicar els resultats d'aquest experiment, Rutherford proposà el següent model per als
àtoms:

• L’àtom  està  format  per  un  nucli  molt  xicotet  i  una
escorça.

• En el nucli està concentrada tota la massa i la càrrega
positiva.

• En l'escorça estan els electrons girant al voltant del nucli
de forma comparable a com els planetes giren al voltant
del Sol.

D'aquesta manera es podia entendre que les poques partícules
que es desviaven molt son les que xoquen amb el xicotet nucli
en tant que la  resta de partícules traspassa amb desviacions
lleugeres.

Distintes  experiències  posterior  van  demostrar  l'existència  en  el  nucli  d'unes  partícules
positives què es van denominar  protons.  Com la massa d'un àtom era major que la  dels
protons que contenia, Rutherford va suggerir l’existència, en el nucli, d’altres partícules amb
massa igual a la del protó però sense càrrega, els neutrons.

L’existència del neutró no va ser demostrada experimentalment fins a 1932 per Chadwick.

D’aquest experiment i altres investigacions s’arriba a la conclusió que els àtoms:

• Estan constituïts per nucli i escorça.

• En  el  nucli  estan  els  protons  amb  massa  i
càrrega  positiva  i  els  neutrons  amb  massa
igual a la dels protons, però sense càrrega.

• En l’escorça es troben els electrons que tenen
càrrega negativa i massa negligible.

• La càrrega d’un protó és igual, però de signe
contrari, a la de l’electró.

S’ha pogut mesurar la grandària dels àtoms i el del seu nucli. En general el nucli d’un àtom és
unes 10000 vegades menor que l’àtom. Si un àtom fora de la grandària d’un camp de futbol, el
nucli seria com una boleta.

A.4 Ordeneu de major a menor els següents objectes: cèl·lula, gra d'arròs, electró, àtom,
protó, nucli d'un àtom.

3. Les partícules constituents de l'àtom. Nombre atòmic i 
nombre màssic
A.5 Anomeneu les partícules constituents de l'àtom indicant les seues característiques i on
estan situades.

Per identificar als àtoms dels distints elements se’ls assigna el nombre atòmic i el nombre
màssic. El nombre atòmic, Z , d'un àtom és igual al nombre de protons que conté el seu nucli.
Es denomina nombre màssic, A , al nombre de protons més el de neutrons.

A.6 Un àtom té 53 protons i 74 neutrons. Indiqueu el nombre d’electrons, el nombre atòmic i
el nombre màssic.

A.7 Els àtoms dels distints elements es representen pel seu símbol i els seus nombres atòmic i
màssic de la manera següent:

XZ
A

Indiqueu quants protons, neutrons i electrons posseeixen els següents àtoms 

Na11
23   Zn30
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A.8 Completeu la següent taula

Nom Símbol Z A protons electrons neutrons

Sofre 16 16

Calci 20 40

Au 79 118

4. Isòtops
Es denominen isòtops als àtoms d’un mateix element que tenen el mateix nombre atòmic ( Z ),
però diferent massa atòmica. Es a dir, es diferencien en el nombre de neutrons.

A.9 Indiqueu què tenen en comú i en què es diferencien dos àtoms que són isòtops.

A.10 Discutiu la veracitat o falsedat de les afirmacions següents:

a) Tots els isòtops d ’un mateix element tenen el mateix nombre de neutrons.

b) Tots els isòtops d ’un mateix element tenen el mateix nombre màssic.

c) Tots els isòtops d’un mateix element tenen el mateix nombre atòmic.

A.11 Justifqueu si els següents àtoms són o no isòtops:

K19
39   Ar18

39   K19
41

5. Àtoms i ions
Els àtoms són neutres però poden perdre o guanyar electrons adquirint càrrega elèctrica.

Quan un àtom guanya electrons queda carregat negativament i es converteix en un ió negatiu
o anió.

Si un àtom perd electrons queda carregat positivament i es converteix en un ió positiu o catió.

A.12 Raoneu si les següents afirmacions són verdaderes o falses:

a) Els àtoms són neutres per tant no tenen càrregues elèctriques.

b) Quan el nombre d'electrons és igual al de protons l’àtom és neutre.

c) Un àtom carregat positivament ha guanyat protons.

d) Un àtom carregat negativament ha guanyat electrons.

e) Un catió és un àtom amb càrrega positiva perquè ha perdut electrons.

A.13 Si els àtoms contenen partícules amb càrrega, per què són neutres?

A.14 Completeu la següent taula:

Nom Símbol Z A protons electrons neutrons

Sodi Na 11 23

Calci Ca2+ 20 20

Anió bromur Br - 80 35

Catió alumini Al3+ 13 14

66



Física i Química 3r d’ESO

6. Sistema periòdic
Un element químic és un tipus d’àtom caracteritzat pel seu nombre atòmic.

Com vam veure en el tema 3 els elements químics que es coneixen en l’actualitat s’han anat
descobrint al llarg del temps i a l’augmentar el seu número es va fer necessari classificar-los
per facilitar l’estudi de les seues propietats.

Al  llarg  del  temps  s’han  fet  distintes  classificacions.  Mendeleiev  va  ordenar  els  elements
d’acord amb els valors de massa atòmica. En l’actual Taula Periòdica s’han ordenat segons el
nombre atòmic. 

Com es veu en l’esquema anterior el sistema periòdic està constituït per 7 files denominades
períodes.

Les  columnes  s’anomenen  grups.  Tots  els  elements  d’un  mateix  grup  tenen  propietats
semblants i al llarg d’un grup les propietats dels elements varien de forma regular.

Alguns grups tenen noms característics, així als elements del grup 1 se’ls denomina alcalins.
Els del grup 2 són els alcalinoterris, etc.

A.15 Amb l'ajuda de la professor/a assigneu nom als distints grups o famílies.

A.16 Traceu, en et sistema periòdic, una línia que separe els metalls dels no metalls.
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A.17 Completeu la següent taula:

Element Símbol Z Grup Període Metall / no metall

Liti

Brom

Mercuri

Sodi

Or

Plata

Oxigen

Potassi

Sofre

Coure

Ferro

Clor

A.18 Citeu  alguns  metalls  que  conegues  i  indiqueu  dos  o  tres  propietats  que  permeten
classifcar-los com a tals. Observeu en el laboratori mostres d’alguns metalls com el mercuri,
coure, magnesi, ferro, plom, etc.

A.19 Poseu exemples de no metalls. Observeu, en el laboratori, mostres d’alguns no metalls
com iode, sofre, etc.

A.20 Col·loqueu una xicoteta quantitat de iode en un vas de precipitats, sobre el vas poseu un
vidre de rellotge. Calfeu suaument el vas, observeu, anoteu i intenteu explicar el que ocorre.
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7. Annex. Simulació Construye un Àtomo
Anem a emprar aquesta simulació (goo.gl/bUUCTh) per familiaritzar-nos amb els components
dels  àtoms i  entendre  quina  relació  té  l'estructura  de  l'àtom amb la  taula
periòdica

A.21 Entra en la pantalla Àtomo i explora la simulació amb el teu grup. 

A.22 Contesta a les següents preguntes

Quina o quines partícules es col·loquen al centre de 
l'àtom?

Quina o quines partícules es col·loquen a l'exterior de 
l'àtom?

El nom de l'àtom que construeixes està relacionat amb 
una de les partícules amb les que jugues. Amb quina? 

Si saps els constituents d'un àtom, com pots saber el lloc que eixe àtom ocupa a la taula 
periòdica?

Si saps el lloc que un àtom ocupa a la taula periòdica, què pots saber respecte als seus 
constituents?

A.23 Desplega Carga neta i contesta a les següents preguntes. 

Quina o quines partícules determinen que la 
construcció siga un àtom neutre o un ió?

Què cal fer per construir un àtom neutre?

Què cal fer per construir un ió negatiu?

Què cal fer per construir un ió positiu?

Estableix una relació (en forma de frase o fórmula) que permeta determinar la càrrega d'un ió
a partir del nombre i tipus dels seus constituents

A.24 Desplega Número másico i contesta a les següents preguntes.

Quina o quines partícules determinen la 
massa de l'àtom?

Estableix una relació (en forma de frase o fórmula) que permeta determinar el nombre màssic
d'un àtom a partir del nombre i tipus dels seus constituents
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A.25 Entra en la pantalla Símbolo i explora la simulació amb el teu grup. 

A.26 Cada  àtom  que  construïu  està  representat  mitjançant  el  seu  símbol
químic  i  tres  nombres  que  anomene  A,  Z  i  q.  Descobriu  que
representa cada nombre i com es pot calcular si coneixem el nombre
de constituents de l'àtom.

Representa Es calcula

A

Z

q

A.27 En  Mostrar activeu  Estable/Inestable.  Investigueu  quants  àtoms  de  Liti  (Li)  podeu
construir que siguen estables i escriviu els seus símbols. Determineu quina partícula és la que
fa que un àtom siga estable o inestable

A.28 Escriu el símbols dels àtoms neutres d'oxigen estables. Proposeu un sistema per 
anomenar-los de manera que es puguen distingir

Símbol Nom proposat Nom oficial

A.29 Què tenen igual tots els àtoms d'un mateix element? Què poden tindre diferents els 
àtoms d'un mateix element?

A.30 Aneu a la pantalla Modo Juego i comproveu el que heu aprés jugant en les diferents 
opcions
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Tema 8 El moviment

En aquest  tema anem a estudiar  el  moviment  de  qualsevol  cos,  per  exemple  una  pedra
llançada cap amunt, una pilota que bota, un cotxe que es mou per una carretera, un atleta que
corre per una pista d'atletisme, un avió que s'enlaira, la Lluna en el seu moviment al voltant de
la Terra. És molt important conèixer-los ja que són de gran influència en la nostra vida diària.

A.1 Indiqueu quin interès pot tenir l'estudi de tots aquests moviments

1. La descripció del moviment

1.1 La necessitat d'un sistema de referència

A.2 Un viatger en l’andana d'una estació observa que un tren arranca i es posa en marxa.
Poden dir que la persona està en repòs i el tren està en moviment?

Per estudiar un moviment és necessari utilitzar un sistema de referència i indicar respecte a
quin sistema de referència s’afirma que s'està en repòs o en moviment. Fins i tot la trajectòria
que descriu un cos en el seu moviment pot variar segons el sistema de referència utilitzat.

A.3 Dibuixeu la trajectòria d’una pedra deixada caure a l’interior d’un vagó de tren que es mou
en línia recta amb velocitat constant: a) Segons un passatger. b) Segons una persona que es
troba sobre un punt de l’estació, fora del tren.

1.2 Posició i desplaçament. Instant de temps i interval de temps

A.4 Proposeu una forma senzilla de donar la posició d’un cotxe en un instant donat del seu
recorregut per una carretera.

A.5 En el llenguatge quotidià s'utilitzen expressions com les següents:
1. Se m'ha parat el cotxe al  quilòmetre 10,5 de la carretera CV 40 (Una persona està

telefonant al servici d'assistència en carretera).
2. Hem fet una marxa de 20 quilòmetres per la serra.
3. A causa d'un greu accident al quilòmetre 387 de l'autovia A3, el trànsit es desvia per

l'antiga  carretera  nacional  NIII  amb  un  trajecte  provisional  de  dotze  quilòmetres.
(Comunicat de la Direcció General de Trànsit).

Subratllades  apareixen  diferents  quantitats  de  longitud  mesures  en quilòmetres.  No  totes
representen el mateix concepte, és a dir, el tipus d'informació que transmeten és diferent.
Tracteu d'explicar-ho amb les vostres paraules.

No resulta complicat adonar-se que les quantitats de longitud que apareixen en les frases
anteriors s'utilitzen amb dos propòsits diferents:

1. El  primer  és  indicar  on  es  troba  un  objecte:  “el  cotxe  està  al  quilòmetre  10.5”,
“l'accident s'ha produït al quilòmetre 387”. Aquest concepte es diu posició. La posició
d'un objecte es determina amb la distància a un punt arbitrari  que s'estableix com
origen de posicions

2. L'altre  propòsit  és  indicar  quant  s'ha  mogut  l'objecte:  “hem fet  una  marxa  de  20
quilòmetres”  “la  desviació  provisional  és  de  dotze  quilòmetres”.  Anomenem a  este
concepte desplaçament.
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A.6 Un cotxe entra en la carretera al quilòmetre 234 i abandona la carretera al quilòmetre
320.  Quina  operació  matemàtica  hem  de  realitzar  per  determinar  el  desplaçament  que
realitza?

Què vol dir que el cotxe es trobe al quilòmetre 234? És una forma de donar-nos la posició del
cotxe. Vol dir que el cotxe es troba a 234 km d'un punt que arbitràriament s'ha establit que és
el quilòmetre zero de la carretera. Diem que la posició inicial del cotxe és 234 km i ho escrivim
de forma abreviada ei=234 km

Si  el  cotxe  arriba  fins  el  quilòmetre  320  vol  dir  que  ha  anat  allunyant-se  del  punt  que
arbitràriament s'ha establit com el quilòmetre zero de la carretera fins trobar-se a 320 km
d'ell. Diem que la posició final del cotxe és 234 km i ho escrivim de forma abreviada e f =340 km

Per saber el desplaçament que fa el cotxe simplement li restem a la posició final la posició
inicial

La posició ens indica on es troba un objecte. Es determina mesurant la distància a un
punt arbitrari establert com origen de posicions. 

El  desplaçament ens indica el  canvi de posició d'un objecte Es calcula restant els
posicions final i inicial de l'objecte

desplaçament = posició final – posició inicial

Δ e=e f−e i

A.7 En el llenguatge quotidià s'utilitzen expressions com les següents:
1. Fa tres mesos que no he vist Arantxa, però hui he quedat a les cinc i mitja amb ella.
2. Pep m'ha donat un plançó d'una hora. Havia quedat amb ell a les tres i ha arribat a les

quatre.
3. Quan a Canàries són les onze hores a València són les dotze hores.

Subratllades apareixen diferents quantitats de temps mesures en distintes unitats (mesos i
hores) No totes representen el mateix concepte, és a dir, el tipus d'informació que transmeten
és diferent. Tracteu d'explicar-ho amb les vostres paraules.

No és difícil adonar-se que les quantitats de temps que apareixen en les frases s'utilitzen amb
dos significats diferents:

1. El primer significat que pots identificar és el que es correspon amb l'hora que marca un
rellotge: “he quedat a les cinc”, “ha arribat a les quatre” “són les dotze”. Representa un
moment concret en el temps, un punt en el temps. Anomenarem a aquest concepte
instant de temps.

2. El segon significat que pots identificar es correspon a un temps que transcorre, a un
període de temps. Anomenarem a aquest concepte interval de temps.

A.8 Un  tren  ix  de  València  a  les  16.00  i  arriba  a  Madrid  a  les  19.00.  Quina  operació
matemàtica hem de fer per a determinar la duració del viatge?

Evidentment  el  tren  tarda  3  hores  a  desplaçar-se  des  de  València  a  Madrid.  Estem  tan
acostumats a fer este tipus de càlculs (quant dura un programa de la televisió, una pel·lícula)
que fins i tot ens costa pensar que procediment matemàtic estem seguint. L'hora a la qual
s'inicia el viatge són les 16 (escrivim açò de forma abreviada t i=16h ) i l'hora a la qual finalitza
el  viatge  són  les  19 (escrivim açò  de  forma abreviada  t f =19h ).  El  que  fem per  calcular
l'interval de temps que dura el viatge és restar a l'hora final d'arribada l'hora inicial de partida.
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L'instant de temps és l'hora que marca un rellotge. Serveix per saber quan ocorre un
alguna cosa concreta (esdeveniment).

L'interval de temps indica el temps que transcorre entre dos esdeveniments, es a dir
el que dura un procés.

interval de temps = hora final – hora inicial

interval de temps = instant final – instant inicial

Δ t=t f −t i

1.3 La velocitat

A.9 Com  podem  obtindre  experimentalment  les  dades  que  necessitem  per  descriure  un
moviment emprant instant de temps i posició?

A.10 A continuació tens les descripcions icòniques de dues moviments diferents.

A

B

(a) Descriu la parella de moviments amb una taula de valors instant de temps vs posició i la
corresponent gràfica

t(s) eA(m ) eB(m )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

5

t(s)

e(m)

(b)  Descriu  la  parella  de  moviments
utilitzant  interval  de  temps  i
desplaçament.  Ompli  les  taules
corresponents  i  escriu  en  el  teu
quadern una descripció verbal de cada
moviment

(c) Explica quina diferència hi ha entre
la parella de moviments estudiats.

Δ t A(s) Δ eA(m ) Δ t B(s) Δ eB(m)
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La  velocitat es construïx amb les magnituds desplaçament i interval de temps. Per
atribuir un número a la velocitat que porta un objecte dividim el desplaçament que
realitza l'objecte per l'interval de temps que empra a realitzar el dit desplaçament

A.11 Calcula les velocitats que duen les dues persones a l'activitat anterior.

1.4 El significat del signe menys

A.12 Imagina que dos persones estan col·locades a tres metres del punt que hem establit com
posició 0 m, però una està a la  dreta i  l'altra a l'esquerra.  Com podem diferenciar  entre
aquestes dues posicions?

A.13 A continuació tens la descripció icònica d'un moviment.

(a) Completa les descripcions numèriques i gràfiques

t( s) e(m)
Δ t (s) Δ e(m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

5

t(s)

e(m)

(b)  Determina  el  diferents  valors  de  la
velocitat que du la persona i interpreta el seu
significat.

(c)  Descriu en el  teu quadern el  moviment
que fa la persona.

(d)  Representa  gràficament  els  valos  de  la
velocitat.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1

-0,5

0

0,5

1

t(s)

v(m/s)
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A.14 Contesta a les següents preguntes:

a) Què vol dir que la posició siga positiva o negativa?

b) Què vol dir que el desplaçament siga positiu o negatiu?

c) Què vol dir que la velocitat siga positiva o negativa?

A.15 En la gràfica es representa el moviment
de  dos  vehicles  que  circulen  per  una
autopista:

1. Determina  la  velocitat  de  cada  un
d'ells.

2. Descriu el moviment icònicament

A.16 En la situació de l'activitat anterior hi ha
una manera de saber qual dels dos cotxes va
més  ràpid  sense  realitzar  cap  càlcul,
simplement mirant la gràfica. Com? 14 15 16 17

300

400

500

600

700

A
B

t(h)

e(km)

A.17 En la gràfica es representa el moviment
de dues persones.  La persona A sempre ha
anat al mateix ritme. La persona B primer ha
anat  més  lentament,  pel  que  s'ha  quedat
darrere,  i  després ha canviat  de ritme i  ha
acabat per aconseguir a la persona A

a) Fes  una  representació  icònica  del
moviment de les dos persones.

b) Descriu verbalment el moviment de les
dues persones.

c) Calcula  les  velocitats  que  tenen  les
dues persones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

5

10

15

20

25

30

A
B

t(s)

e(m)

A.18 Respecte  a  la  situació  plantejada  a
l'activitat anterior:

a) Representa gràficament el valor de la
velocitat de les dues persones.

b) Si considerem l'interval total  de 10 s
resulta que les dos persones tenen la
mateixa  velocitat  Com  podem
interpretar aquest resultat? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

t(s)

v(m/s)

A.19 Realitza els exercicis amb Graphs and Tracks proposats.
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2. Què ocorre quan la velocitat canvia?
A.20 Considera  les  situacions  descrites  en  les  següents  figures.  (a)  Explica  el  tipus  de
moviment que tindrà cada boleta.

(b) Prediu les gràfiques posició instant de temps corresponents a cadascun dels moviments
tenint en compte que les dues boletes utilitzen el mateix interval de temps en fer el recorregut

Predicció Comprovació amb el simulador

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

100

200

300

400

500

t(s)

e(cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

100

200

300

400

500

t(s)

e(cm)

A.21 En la imatge apareix una representació icònica del moviment A. La boleta està dibuixada
cada 2 s. 

a) Proposa una representació icònica del moviment B

b) Explica quina diferència hi  ha entre les  dues gràfiques posició instant de temps de
l’activitat anterior utilitzant els conceptes de desplaçament i interval de temps.
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A.22 Dibuixa les gràfiques de la velocitat dels moviments de l'activitat anterior.

Predicció Comprovació amb el simulador

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-150

-100

-50

0

50

100

150

t(s)

e(cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-150

-100

-50

0

50

100

150

t(s)

e(cm)

A.23 Considera la boleta que cau per la rampa; quants valors diferents de velocitat té? durant
“quant de temps” manté cadascun d’ells? Si us féreu les mateixes preguntes referides a la
boleta que es mou pel pla horitzontal, quines serien les respostes?

A.24 Analitzeu el diferent significat de la paraula “acceleració” i les seues derivades en les
següents frases:

a) Si prems més l’accelerador aniràs més de pressa
b) Aquest professor sempre va molt accelerat, fa 18 activitats cada dia.
c) Estava farta de que el cotxe de darrere anara pegat a mi. Per això vaig accelerar per tal

de perdre’l.
d) El corredor va guanyar l’etapa perquè va anar tot el temps molt accelerat 

A.25 La  gràfica  representa  com  canvia  la
velocitat d'un vehicle amb el temps. 

a) Explica com és el moviment del vehicle
justificant quan accelera i quan no.

b) Determina  els  valors  de  l'acceleració
que du el vehicle.

c) Interpreta els valors obtinguts.
d) Fes  una  gràfica  per  representar  com

canvia l'acceleració amb el temps 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

25

t(s)

v(m/s)

La magnitud  acceleració es definix com el quocient entre la variació de velocitat i
l'interval de temps en què es produïx la dita variació de velocitat.

a=variación de velocidad
intervalo detiempo

=Δ v
Δ t

=
v f−v i

t f−t i

A.26 Una boleta incrementa la velocitat des de 50 cm/s fins a 100 cm/s en un interval de
temps de 5 s. Calculeu l’acceleració de la boleta i interpreteu el resultat obtingut.

A.27 Realitza els exercicis amb Graphs and Tracks proposats.
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3. Suggeriment. Com canviar d'unitats per substitució
?1 En moltes  àrees  urbanes  s'està  limitant  la  velocitat  a  30  Km/h.  És  una  mesura
debatuda ja que hi ha qui considera que es tracta d'una velocitat excessivament baixa.
Què penses?

Amb la intenció de poder interpretar-la millor canviarem les unitats a m/s. 

Per  canviar  la  unitat  primer  hem d'entendre que vol  dir  tindre  una velocitat  de 30 km/h.
Significa que el cotxe fa un desplaçament de 30 km en una hora. 

30 km /h=30 km
1h

Primer tenim en compte que 1km=1000m  i fem la substitució

30km /h=30 km
1 h

=30×1000m
1 h

Després tenim en compte que 1h=60minutos=60×60 s=3 600 s  i fem la substitució

30km /h=30 km
1 h

=30×1000m
1 h

=30×1000m
3 600 s

Ara només ens queda fer les operacions

30km /h=30 km
1 h

=30×1000m
1 h

=30×1000m
3600 s

=30000m
3600 s

=8,33m /s

Amb esta velocitat, en un segon el cotxe recorre 8,33 metres. El temps de reacció típic d'un
conductor es troba entre 0,5 s'i 1 s. I això si no està distret. A esta velocitat un conductor pot
recórrer 8,33 metres abans de reaccionar davant de qualsevol imprevist. Definitivament, des
d'este punt de vista no és una velocitat tan baixa.

?2 Un corredor de velocitat és capaç de fer els 100 metres en 10 segons. Això vol dir que
la seua velocitat és de 10 m/s. Es tracta d'una velocitat alta? 

Ara ens interessa fer el canvi invers a km/h per comparar la velocitat del corredor amb la d'un
vehicle.

Com abans comencem aclarint el significat del valor de la velocitat considerat. Vol dir que
realitza un desplaçament de 10 m en un interval d'1 segon

10m /s=10m
1s

Primer tenim en compte que 1m= 1km
1000

=0,001 km

10m /s=10m
1s

=10×0,001 km
1s

=0,01 km
1s

Després tenim en compte que 1 s= 1h
3600

 i fem la substitució

10m /s=10m
1s

=0,01 km
1h
3600

=3600×0,01 km
1h

=36km /h

Comparada amb la velocitat dels cotxes la velocitat del corredor és xicoteta!
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4. Les distàncies en l'univers
Antigament,  el  ser  humà  mesurava  les  grans  distàncies  segons  el  temps  que  tardava  a
recórrer-les: a un dia de viatge, a dos setmanes de travessia... Amb l'aparició de nous mitjans
de transport, va ser necessari determinar-les en quilòmetres per a evitar la menció del vehicle.

No obstant això, les distàncies en l'espai són tan grans que treballar en quilòmetres és inviable
i, igual que en el passat, és més fàcil utilitzar el temps de viatge com a referència. En aquesta
ocasió, el nostre viatger serà la llum, que viatja a la increïble velocitat de 300 000 km/s.

Tenim així una nova mesura de distància:

Es definix al temps-llum com l'espai que recorre la llum en eixe determinat temps.

?3 La Lluna es troba a 384 400 km de la Terra. A quin temps-llum es troba?

Sabem que la velocitat de la llum és v=300 000 km /s  i que per viatjar de la Lluna a la Terra ha
de  realitzar  un  desplaçament  Δ e=384 000 km .  Per  saber  el  temps  que  tarda  Δ t=x  podem
calcular-ho amb la fórmula de la velocitat

v=Δ e
Δ t

→ 300 000=384 000
x

→ x=384 000
300 000

=1,28 s

La Lluna es troba a 1,28 segon-llum de la Terra. La llum només tarda 1,28 s a viatjar de la
Lluna a la Terra

A.1 El Sol es troba a 149 000 000 km de la Terra. A què temps llum de la Terra es troba?
Solució 497 segundos - luz=8,28minutos- luz

?4 La estrela més pròxima a la Terra és Alfa-Centauri. Està a 4.3 anys-llum. A quina
distància en quilòmetres es troba?

Sabem que la velocitat de la llum és v=300 000 km /s  i que per a viatjar de l'Alfa-Centauri a la
Terra tarda Δ t=4.3 años . La primera cosa que hem de calcular és quants segons tarda la llum a
fer el viatge. Un any té 365 dies, un dia té 24 hores, una hora té 60 minuts i un minut té 60
segons. Per tant

Δ t=4.3 años=4.3×365dias=4.3×365×24horas=4.3×365×24×60minutos=4.3×365×24×60×60 segundos
Δ t=4.3 años=135 604 800 s

Ara per calcular el desplaçament que realitza la llum durant este interval de temps utilitzem la
fórmula de la velocitat

v=Δ e
Δ t

→ 300 000= x
135 604 800

→ x=135 604 800×300 000=40 681 440 000 000 km

A.2 Actualment la nau espacial mes ràpida viatja a 17 km/s Quant temps tardaria a arribar a
Alfa-Centauri? Solució: 2 393 025 882 353 s=75 882 años

5. Activitats addicionals

A.3 En la imatge de la dreta, dos amics parlen per telèfon, un des d'un
cotxe i un altre, des de l'autobús. 

1. Qui dels dos és mou?

2. Qui s'allunya de qui?

3. Pots trobar un punt fix?
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A.4 Imagina que vas assentat en un tren que es dirigix d'una ciutat a una altra. Passeu, sense
detindre-vos, per una estació, i un maquinista vós saluda des de l'andana. Justifica si estàs en
repòs o en moviment en relació amb:

1. Un altre passatger que va assentat al teu costat.

2. El maquinista de l'andana.

3. El revisor que va d'un va vagar a un altre comprovant que tot el mon té bitllet.

A.5 Calculeu el desplaçament 
del corredor de la figura quan 
es mou
 a) Des de la posició A a la B.
 b)Des de la B a la A.
 c) Des de la C a la A.
 d) Des de la B a la C.
Tin en compte que dada divisió
correspon a una distància de 
10 m

A.6 A partir de les dades de la figura, 

1. Localitza la posició del cos en l'instant inicial i als 2, 3 i 5
segons.

2. Determina el desplaçament entre els instants 2s i 5s.

3. Determina quant s'ha desplaçat en total.

A.7 Un ciclista, que és mou amb velocitat constant, passa per davant del punt quilomètric 20
quan es posa el cronòmetre en marxa. Avança al mateix ritme durant 25 minuts fins arribar al
punt quilomètric  40. Allí  és pren un descans de vint  minuts  i  després prosseguix la  seua
marxa, amb velocitat constant, recorrent els següents 10 km en 10 minuts.

1. Construïx la gràfica posició/instant de temps per al moviment del ciclista.

2. Calcula la velocitat del ciclista en cada tram del recorregut.

3. Calcula la velocitat mitjana per a tot el recorregut.

A.8 Observem l'entrenament d'un atleta. Ix i aconseguix un ritme constant als 20 m. A partir
d'eixe instant s'han pres les dades de la taula. (L'instant 0s no és quan comença a córrer, és
quan està a la posició 20 m).

t(s) 0 4 8 12 16 20

e(m) 20 30 40 50 60 70

Fes una representació gràfica del moviment i determina la velocitat del corredor
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A.9 Una xiqueta juga amb un cotxe teledirigit en una pista.
La gràfica següent representa el moviment del cotxe.

1. Construïx  una taula que arreplegue la  posició del
cotxe cada 20 segons.

2. Fes una representació icònica del moviment.

3. Raona si la velocitat ha sigut la mateixa durant tot
el moviment.

A.10 Realitza els següents canvis d'unitats de velocitat:
1. 36 km/h a m/s.
2. 25 m/s'a km/h.
3. 40 m/s'a km/h.
4. 108 km/h a m/s.

A.11 Un ciclista recorre 10 km en 2 h. Calcula la seua velocitat mitjana en km/h. Quants
metres recorre cada segon?

A.12 Qui és mes ràpid, un esquiador que llisca per una vessant nevada a 7 m/s o un ciclista
que circula per una carretera a 25 km/h?

A.13 l'AVE tarda 2 h i 20 min a recórrer els 472 km que separen els ciutats de Madrid i Sevilla.
Quina és la seua velocitat mitjana? Expressa-la en km/h i en m/s.

A.14 Un ciclista recorre una primera etapa de 9 km en 1,5 h, una segona de 15 km en 2 h i
una tercera de 10 km en 2 h. Quina és la seua velocitat, en km/h, en cada etapa? Quina és la
seua velocitat mitjana en tot el recorregut?

A.15 La Terra és considera aproximadament una esfera i dóna
una volta al voltant del seu eix cada dia. Calcula, en km/h, la
velocitat amb què gira una persona que estiga sobre l'equador
i una altra que estiga sobre el cercle polar. Llig les dades en el
dibuix del costat.

A.16 Un  cotxe  circula  amb  una  velocitat  constant  de  100
km/h. Calcula el temps que necessitarà per a cobrir els 250 km
que li separen de la costa.

A.17 Un Boeing 747 vola amb una velocitat de creuer mitjana
de  910 km/h.  Quina  distància  recorrerà durant  4  h  de vol,
suposant que la seua velocitat és manté constant durant tot el
trajecte?

A.18 Un atleta corre a una velocitat mitjana de 8 m/s. Quant temps tardarà a recórrer 960 m?
Expressa el resultat en segons i en minuts.

A.19 Als guepardos poden mantindre una velocitat de 115 km/h durant 500 m. Calcula durant
quant temps poden córrer a eixa velocitat.

A.20 En una carrera dels 800 metres llisos, observem que el campió del mon David Rudisha
passa pels 150 m quan porta correguent 18 s i 75 centèsimes.

1. A quina velocitat corre?

2. Quin seria el temps final de la prova si mantinguera la velocitat?

A.21 Indica quin animal corre a major velocitat:

1. Un llop que recorre 200 metres en 12 segons.

2. Una esquirol dels Carolines que avança 45 metres en 3,75 s.
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A.22 Dos mòbils realitzen el moviment representat en la
gràfica adjunta. Determina:

1. Quants moviments diferents experimenta cadascú.

2. La velocitat en cada tram.

3. Quan és troben.

4. Quin  desplaçament ha experimentat  en total  cada
un dels cossos.

A.23 Un  mòbil  realitza  un  moviment,  que  està
representat en la gràfica adjunta. Determina:

1. Quants moviments diferents experimenta.

2. La velocitat de cada tram.

3. La velocitat mitjana entre el segon 5 i el 15.

A.24 Determina els acceleracions de cada un dels trams
del següent gràfic.
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Tema 9 Les forces

En el nostre dia a dia utilitzem molt la paraula força. De fet, l'hauràs
pronunciat o escoltat en situacions molt diverses, i et resultaran més
que familiars expressions del tipus: “Que la força t'acompanye!”, “Té
molta força de voluntat”, “Va aconseguir el que volia a la força”. No
obstant això, com tantes vegades ocorre en el camp de la ciència, el
significat  d'aquesta  paraula  en  el  llenguatge  quotidià  no  concorda
amb  el  que  el  donem  en  Física.  De  fet,  en  cap  dels  exemples
considerat l'ús de la paraula força es correspon amb el concepte físic
que representa.

?1  Posa exemples de la vida quotidiana on penses que actua una
força

Llançar una pilota, arrossegar una taula, arrugar un paper, tallar un
tros de formatge amb un ganivet, estirar una goma, fer molles un
tros de pa... La llista és realment interminable. Quasi que qualsevol
cosa que faces involucra la presència de forces.

En física la paraula  força la reservem per representar l'acció
d'un cos sobre un altre.

Com podem estudiar les forces? Hem de concloure que vivim en un món ple de forces, però la
veritat és que veure, veure, no les veiem. L'única manera d'estudiar les forces és fixant-nos en
com actuen i en quals són els seus efectes.

?2  Observa les accions que descriuen els dibuixos Quina diferència existix entre la forma
en què actua la força?

Si ens fixem en la manera en com actuen les forces hi ha una distinció molt clara entre dos
tipus de forces. Quan xutem una pilota la força només actua quan el peu està tocant la pilota.
No obstant això quan un imant atrau objectes metàl·lics la força actua encara que l'imant no
estiga tocant als objectes metàl·lics.

Les accions entre els cossos poden ser de contacte o a distància. 

A.1 En les següents situacions identifica si les forces han actuat per contacte o a distància:

1. Colpejar una pilota amb un bat de beisbol. 

2. Atraure trossos de paper amb un bolígraf que prèviament s'ha fregat.

3. Un tren de levitació magnètica.

4. Esclafar raïm per a fer vi.

5. El xoc de dos boles de billar

A.2 Posa més exemples d'interaccions de contacte i d'interaccions a distància.
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1. L'efecte deformador de les forces
Un dels efectes que produïxen les forces és deformar els objectes sobre els quals actuen.

Un cos es deforma quan, a l'aplicar una força, varia la seua longitud en la direcció en
què actua la força.

?3 Com podem explicar l'efecte deformador de la força si ens imaginem l'objecte que
patix la força compost de partícules?

La teoria corpuscular ens permet entendre que quan un cos es deforma el que ocorre és que
es modifica la distància entre les partícules que ho formen.

?4 ¿Se comporten igual tots els cossos sòlids quan una força actua sobre ells?

Al nostre voltant trobem nombrosos exemples de sòlids que no es deformen, per molta força
que exercim sobre ells. És el cas de les roques o les rajoles. En aquests casos causarem, com
a màxim, la seua ruptura o fractura, si la força aplicada és molt gran.

Els sòlids que no són deformables es diuen sòlids rígids.

En canvi, si estirem un moll o una goma de pèl, la seua longitud augmentarà, i recuperaran la
seua dimensió original una vegada deixem de fer força sobre ells. D'altra banda, si apliquem
eixa mateixa força sobre un tros de plastilina o d'argila humida, el material canviarà de forma,
i  aquesta deformació serà permanent.  En ambdós exemples,  ens trobem davant de sòlids
deformables.

Els sòlids deformables poden ser de dos tipus Els cossos plàstics són aquells que es
deformen per l'acció d'una força i no recuperen la seua forma original quan la força
deixa d'actuar. Els cossos elàstics són aquells que es deformen per l'acció d'una força,
però recuperen la seua forma original quan aquesta deixa d'actuar sobre ells.

?5 Alguna vegada t'haurà  passat  que  has  estirat  massa  una goma elàstica  i  com a
conseqüència no ha tornat a tindre la mateixa forma que abans. Què ha ocorregut?

Si sobre un cos elàstic apliquem una força excessivament gran després no serà capaç
de  tornar  a  recuperar  la  seua  forma  original.  Diem  que  s'ha  superat  el  límit
d'elasticitat del cos

Quan un cos rígid es trenca diem que s'ha superat el límit de ruptura.
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A.3 Classifica els següents materials en rígids, elàstics o plàstics: a) Malles d'esport. b) Baló
de futbol. c) Greix. d) Bola de birles. e) Tirador. f) Xiclet. g) Bloc de ciment. h) Rajola.

A.4 Què ocorre a nivell microscòpic en els cossos sòlids que es deformen? ¿I en els que no es
deformen? Explica les teues respostes.

A.5 Indica un exemple en què actue una força deformadora sobre un cos que siga: a) Rígid.
b) Plàstic. c) Elàstic tot i superant el límit d'elasticitat. d) Elàstic. e) Rígid tot i superant el límit
de ruptura.

1.1 La Llei de Hooke i el dinamòmetre

?6 Segurament has observat el comportament d'un tirador,
en el que les gomes s'estiren a l'aplicar una força. Creus
que hi ha alguna relació entre la força aplicada i la longitud
que s'estira  el  tirador?  Evidentment no superem el límit
d'elasticitat de la goma!

Tots tenim l'evidència que hi ha relació entre la força aplicada i
quant s'estira el tirador. Perestirar més cal fer més força. Però
ens interessa ajustar més el pronòstic. El més senzill és suposar
que per aconseguir estirar el doble, necessitem fer el doble de
força. Aquesta és la hipòtesi que veurem si és certa o no. En
qualsevol cas, si creus que ocorre una altra cosa, no passa res,
cadascú pot fer la seua pròpia hipòtesi. Això sí, anota-la al teu
quadern.

Estudiarem el comportament elàstic d'un moll. Per què un moll i
no una goma? Simplement perquè té un major límit d'elasticitat
i podem variar més el valor de la força que apliquem.

?7 Com podem estudiar si hi ha relació entre la força que
se li aplica a un moll i la deformació que esta força produïx
en el moll?

La  idea  bàsica  per  a  dissenyar  l'experiment  és  molt  senzilla.
Apliquem diferents forces i mesurem quant s'estira el moll en
cada  cas.  Però  hi  ha  un  problema.  Encara  no  sabem  com
mesurar forces! 

?8 Se t'ocorre alguna manera de fer  l'experiment sense
saber mesurar forces.

Podem fer l'experiment sense necessitat de mesurar la força que
apliquem. L'important és reflexionar sobre què és el que volem
demostrar  en  l'experiment.  Volem  saber  si  per  fer  el  doble
d'estirada  necessitem  el  doble  de  força.  Si  ens  fixem  no
necessitem saber la força que fem en cada cas. L'única cosa que
necessitem saber és quan fem el doble de força que en el cas
anterior 

Hi  ha  una  manera  senzilla  de  resoldre  el  problema.  Penjant
diferents masses del moll. Així, la força no la fem nosaltres, la fa
la  gravetat.  Quan  pengem  una  massa  de  100 g  no  sabem
(encara) amb que força estira la gravetat del moll. Però podem
suposar  que  és  el  doble  que  la  força  amb  què  estira  quan
pengem una massa de 50g

Robert  Hooke  va  ser  un  físic
anglés  contemporani  de
Newton, molt famós en la seua
època. A pesar d'això no tenim
cap  retrat  seu.  Este  és  una
recreació  moderna  basada  en
descripcions del seu aspecte

Gravat de l'experiment d'Hooke
tal com apareix en el seu llibre
De Potentia Restitutiva

Illustration  1: No estem
segurs  de  l'aspecte
d'Hooke.  Però  sí  que
sabem com firmava
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Després  de  totes  les  consideracions  un  procediment  per  fer
l'experiment seria el següent:

1. Prenem un moll,  ho pengem d'un suport i  en l'altre extrem
col·loquem un porta peses

2. Amb una cinta mètrica determinem la longitud total del moll
amb el  porta  peses.  El  seu  valor  ho  denominarem longitud
inicial i ho representem per l 0

3. Afegim una pes i tornem a mesurar la longitud total del moll
amb el metre. El seu valor ho representem per l

4. La resta Δ l=l−l0  ens dóna la longitud que s'ha estirat el moll

5. Repetim el procés fins a obtindre sis mesures.

A.6 Realitza l'experiment. Per apuntar les dades en el teu quadern
has de fer una taula amb les següents columnes

m
(g )

l0
(cm)

l
(cm)

Δ l=l−l0
(cm)

m
Δ l

(g /cm )

?9 Ja tenim les dades en la taula. Com podem saber si és cert que per estirar el doble
necessitem el doble de força?

La proposta que hem fet per a la relació entre la força i l'estirada del moll s'anomena relació de
proporcionalitat: pensem que per aconseguir una estirada doble cal fer una força doble; per
aconseguir una estirada triple cal fer una força triple...

Com en el nostre disseny experimental la força la fem penjant masses del moll el que volem
comprovar  és  que  per  aconseguir  una  estirada  doble  cal  penjar  una  massa  doble;  per
aconseguir una estirada triple cal penjar una massa triple...

Hi ha dues formes de comprovar si es satisfà la relació de proporcionalitat que hem proposat:

1. Una d'elles  està  suggerida  en la  taula.  Si  dividim la  massa  m  entre  l'estirada  Δ l
sempre ha de donar el mateix número. 

2. L'altra consistix a fer una gràfica de la massa m en funció de l'estirada Δ l . Ha d'eixir
una recta.

A.7 Analitza les dades obtingudes i saca conclusions sobre si et satisfà la hipòtesi

Nosaltres hem fet l'experiment utilitzant la força de la gravetat produïda per diferents masses,
però la conclusió és aplicable a qualsevol força.

La llei de Hooke indica que la força F  aplicada a un cos elàstic i la deformació Δ l
produïda  són  directament  proporcionals.  El  quocient  entre  la  força  aplicada  F  i
l'elongació Δ l  és constant i es denomina constate elàstica.

k= F
Δ l

Podem  aprofitar  aquest  comportament  i  construir  un
instrument  que  ens  permeta  mesurar  la  força:  el
dinamòmetre. Al aplicar una força el moll s'estira i l'escala
indica directament la força aplicada.

La unitat de força s'anomena Newton. Perquè et faces una idea, la força que fas per subjectar
una massa d' 1Kg  és aproximadament de 10N
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2. La força de fricció
?10 Llancem una pilota rodant per la platja. Amb el mateix impuls llancem una pilota per
la pista d'un poliesportiu. Quina pilota es deté abans?

Hi ha una cosa que sabem amb seguretat: la pilota acabarà parant-se en els dos casos. La
diferència serà el temps que tarda a fer-ho: es detindrà molt abans en la platja que en la pista
del poliesportiu. 

Per explicar la situació considerada i el diferent comportament de la pilota en els dos casos
hem d'introduir una nova idea: L'existència de forces de fricció o fregament. Justifiquem que la
pilota tarda més a parar-se en la pista d'esport perquè el fregament o fricció sobre el sòl és
menor que en la platja.

La força de fregament té  una propietat  molt  curiosa.  Només es produïx quan un
objecte es mou respecte a un altre. I sempre s'oposa al moviment.

?11 Tracta d'explicar els dos situacions plantejades en les imatges

Per  què  costa  menys  arrossegar  un
moble pesat si ho col·loquem sobre una
estora?

Per  què  els  trages  dels  motoristes  de
carreres  tenen  una  lleugera  gepa  que
queda just darrere del casc?

Es distingixen dos tipus de fregament:

1. El que es produïx quan un cos es mou dins d'un fluid com l'aire o l'aigua. Es deu a
l'oposició  de  les  partícules  del  fluid  a  separar-se  i  el  seu  càlcul  és  complex.
Generalment, augmenta amb la velocitat, i depén de la forma de l'objecte.

2. El que succeïx quan dos cossos sòlids estan en contacte i un llisca sobre l'altre. És el
responsable de la dificultat d'arrossegar objectes. Té el seu origen en les irregularitats
dels cossos que entren en contacte. El seu valor depén de les característiques de les
superfícies en contacte.

Vivim en un món on el fregament sempre està present. De vegades suposa un avantatge de
vegades un desavantatge.

...i és un avantatge …i és una desavantatge

Hi ha
fregament

El pneumàtic s'agafa
en les corbes i no

patina.

El fregament dificulta
arrossegar els

objectes.

El
fregament

és molt
xicotet

El tren magnètic pot
aconseguir altes

velocitats.

Sobre gel, els
pneumàtics tenen molt

poc agafe.
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2.1 Estudi experimental de la força de fricció

A.8 Col·loca un bloc de fusta sobre una taula. Estira d’ell fins aconseguir arrossegar-lo amb un
dinamòmetre, col·locat horitzontalment, que et permet mesurar la força que estàs fent en
cada moment. Explica com canvia la força de fricció. 

A.9 Realitza l'operació anterior variant la cara del bloc que llisca de manera que l'àrea de
contacte siga major. Trau conclusions.

A.10 Realitza  novament  la  mateixa  operació  variant  la  naturalesa  de  les  superfícies  que
freguen: fes que el bloc de fusta llisque sobre paper de vidre. Trau conclusions.

A.11 Estudia  com  canvia  la  fricció  al  incrementar  la  massa  del  bloc.  Realitza  mesures
successives incrementant cada vegada la massa en 50g . Anota les mesures en una taula i fes
una representació gràfica. Trau conclusions.

3. La força de la gravetat Per què cauen els objectes?
?12  ¿Per què cauen els objectes?

Potser la pregunta parega un poc panoli. En l'actualitat tot el món
contesta que la causa de la caiguda dels objectes és la gravetat
que exercix la Terra. Ens imaginem que la Terra produeix sobre
sobre tots els objectes una força dirigida cap al seu centre.

Però aquesta idea que ara ens pareix tan natural és relativament
recent.  Que  sapiem,  fa  més  de  2500  anys  que  la  humanitat
intenta  explicar  perquè  cauen  els  objectes.  Imaginar-nos
l'existència d'una força de la gravetat té poc més de 300 anys.

3.1 La massa i el pes

En el  llenguatge normal  utilitzem expressions com la  següent:
“Acabe  de  pesar-me  i  pese  65  kg”.  Anem  a  vore  que  en  el
llenguatge  de  la  Física  aquesta  frase  no  és  completament
correcta. Té una “falta”.No és una falta d'ortografia. És una falta
de sentit. 

Massa i pes no és el mateix. 65 kg és una unitat de massa. Amb
els meus 65 kg de massa puc tindre pesos diferents.

?13  En les filmacions dels astronautes en la Lluna s'aprecia
que la força de la gravetat que experimenten és menor que
en  la  Terra.  També  es  veu  que  els  objectes  cauen  més
lentament. Per què creus que passa açò?

La força de la gravetat està produïda per la massa. En la Terra la
força de la gravetat és major que en la Lluna simplement perquè
la massa de la Terra és major que la massa de la Lluna.

La situació plantejada és la que més clarament mostra la distinció
entre  massa  i  pes.  Però  tinc  altres  maneres  de  pesar  menys,
encara que tinga la mateixa massa de 65 kg, sense necessitat
d'anar a la Lluna.
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que van contribuir, entre altres
Hooke, però va ser Newton qui
va  aconseguir  resultats  més
espectaculars.
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?14  On pesaré més en la cima d'una muntanya o en la platja?

Ara la diferència no és tan gran, però el pes no és el mateix. La força de la gravetat disminuïx
amb la distància de manera que en la cima d'una muntanya pesem menys que en la platja.

A.12 Imagina que penges un objecte d'un moll en la Terra. Després te'n vas a la Lluna i
penges el mateix objecte del mateix moll. S'estira el moll el mateix en els dos casos? 

A.13 Explica com utilitzes un dinamòmetre per a mesurar el pes d'un objecte.

Com la gravetat canvia segons on ens trobem, emprarem una magnitud per a descriure estos
canvis. La idea és molt simple. Agafem un dinamòmetre, pengem d'ell  una massa d' 1kg  i
veiem que marca. Al valor que obtenim l'anomenem intensitat de la gravetat

La intensitat de la gravetat és la força que la gravetat exercix sobre una massa d'1kg.
Es representa per g  i té unitat de N /kg

?15  La intensitat de la gravetat en l'equador és de 9,78N /kg  en tant que en el pol nord
és de 9,83N /kg . Qual serà al pes d'una persona de 100kg  en cada un d'eixos llocs?

El càlcul el podem realitzar per mitjà d'un raonament de proporcionalitat. Si en l'equador 1 kg
pesa  9,83N , llavors  100kg  hauran de pesar 100 vegades més, és a dir, pesen  983N . De la
mateixa manera podem raonar que al pol els 100kg  pesen 978N . 

El que ocorre és que no farem cada vegada aquest raonament de proporcionalitat. En compte
d'això utilitzarem una fórmula.

El pes P  d'una massa m  en un lloc en què la intensitat de la gravetat és g  es calcula
amb la fórmula

P=m⋅g

A.14 Determina qual seria el teu pes en els diferents planetes del sistema solar.

Planeta Mercuri Venus Terra Lluna Mart Júpiter Saturn Urà Neptú

Intensitat de la gravetat (N/Kg) 3,7 8,85 9,81 1,62 3,72 26,39 11,67 11,43 11,07

?16 Si  el pes  i  la  massa  no  és  el  mateix,  per  què  no  ens  crega  cap  problema  el
confondre'ls en la vida quotidiana?

La resposta  a  aquesta  pregunta  es basa  en la  mateixa  idea  de  proporcionalitat  que  hem
empleat per a fer els càlculs anteriors. També ens servim d'ella quan discutim l'experiment de
la Llei d'Hooke. Un objecte de 2kg  de massa pesa el doble que un d' 1kg . Un objecte de 100kg
de massa pes 100 vegades més que un objecte d' 1kg .

Així  resulta que no tenim cap problema ja que el que ens interessa, en la majoria de les
situacions,  és  comparar  l'efecte  de  diferents  pesos,  tal  com vam fer  en  l'experiment  per
demostrar la llei de Hooke. 
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4. Activitats addicionals
A.15 Quin tipus de material hauríem de triar si volem modelar una figura: plàstic o elàstic?

A.16 Determina la constant elàstica d'un moll de 15 cm sabent que mesura 25 cm quan se li
aplica una força de 200 N. Quina serà la seua longitud si se li apliquen 350 N? Quina força ho
deforma 15 cm?

A.17 Si amb una força de 8 N allarguem una goma elàstica 4 cm, quant s'allargarà si apliquem
una força de 2 N?

A.18 Determina la constant d'elasticitat, k, del moll d'un dinamòmetre que s'allarga 6 cm a
l'aplicar-li una força de 30 N.

A.19 Determina la força que hem d'aplicar en l'extrem d'un moll de constant k = 2500 N/m
que penja en vertical si volem que s'allargue 5 cm.

A.20 Llig el següent text i contesta a les preguntes:

La llei de Hooke no és només per a enginyers. Milers de persones confien cada any en la llei de
Hooke quan practiquen puenting botant  des  d'una elevada plataforma lligats  a  una corda
elàstica. La llei de Hooke indica al saltador quant s'estirarà la corda al patir la força del seu
pes. És absolutament decisiu realitzar este càlcul correctament i utilitzar la longitud adequada
de corda, de tal forma que el cos que cau bruscament i es dirigix cap al sòl del canó rebot
abans d'estavellar-se contra ell. El puenting com a esport va ser iniciat per alguns britànics
temeraris que es van llançar des del pont penjant de Clifton (Bristol) en 1979, inspirats en un
documental televisiu sobre els natius de Vanuatu que botaven des d'una gran altura, lligats
pels turmells amb lianes. Els saltadors van ser arrestats, però van continuar botant des d'altres
ponts  i  la  idea  es  va  estendre  per  tot  el  món  fins  a  convertir-se  en  una  experiència
comercialitzada.

Joanne BAKER. 50 coses que cal saber sobre física. Barcelona, Ariel, 2009

a) Quina relació existix entre el puenting i la llei de Hooke? Justifica la teua resposta.
b) Quin càlcul  és imprescindible  realitzar perquè siga un esport segur? Quin podria ser la
conseqüència de no realitzar-ho?

A.21 En quina superfície mantindrà durant més temps el seu moviment un disc d'hoquei: en
una d'arena, en una de fusta sense envernissar o sobre el gel? Per què?

A.22 A vegades es greixen les frontisses de les portes o les peces de les màquines. Per què?

A.23 És correcte dir “jo pese 50 kg”? 

A.24 Un armari ple de roba té un pes de 255 N. Quina és la seua massa total?

A.25 Un astronauta de 80 kg pesa 300 N a Mart. Quant val la intensitat de la gravetat en el dit
planeta?

A.26 Tenint en compte que la intensitat de la gravetat en la Lluna és de 1,6 N/m i que la
intensitat de la gravetat en la Terra és de 9,8 N/m, determina quant pesarà en la Lluna:

1. Un astronauta de 80 kg.
2. Una astronauta que en la Terra pesa 616 N.
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Tema 10 La matèria i la seua mesura

1. Magnituds
Una balança o un termòmetre són exemples d'aparells de mesura. Amb ells podem esbrinar la
massa d'un cos i la seua temperatura, respectivament.

Tant la massa com la temperatura són exemples de magnituds.

Magnitud és tota propietat física que podem mesurar.

A.1 Indica  quines  d'aquestes  propietats  són  magnituds:  alegria,  longitud,  bellesa,  força,
simpatia, superfície, volum, velocitat i tristesa.

A.2 Inventa la teua pròpia unitat.  Realitzarem
diversos  mesuraments  però  amb  una  nova
unitat.  Per  a  això,  inventa't  una  unitat  de
mesura. Pots agafar la teua goma o el teu propi
llapis  i  mesurar  diversos  objectes  de  distinta
grandària, com la taula de la teua aula o el teu
escriptori.
Quines condicions ha de complir aquesta unitat perquè puga ser usada en qualsevol part del
món?

Per a poder realitzar mesures és necessari establir un valor numèric a la propietat, de manera
que podem comparar resultats. Per a això, prenem com a referència una quantitat reconeguda
internacionalment a la que cridem unitat.

Mesurar és comparar una quantitat amb una altra de la mateixa magnitud, que es
pren com a referència. A aquesta quantitat de referència se la denomina unitat.

El resultat d'una mesura ho expressem
amb el símbol de la magnitud, el seu
valor i la unitat utilitzada.

2. Sistema Internacional
En activitat 2 t'hem proposat inventar una nova unitat de mesura. Hem indicat dos com a
exemple, encara que hi ha moltes més. Però quin és la més idònia?

El Sistema Internacional d'Unitats (SI) establix quina unitat s'ha d'utilitzar per a
cada magnitud.

El SI es va crear amb la finalitat de manejar una referència comuna, de tal forma que en tots
els països s'utilitze la mateixa unitat per a cada magnitud, facilitant el treball en comú. El SI
establix set unitats bàsiques, que són les següents:

Magnitud Unitat Abreviatura

Longitud metre m 

Massa kilogram kg 

Temps segon s 

Intensitat de corrent amper A

Temperatura kelvin KK 

Intensitat lluminosa candela cd 

Quantitat de substància mol mol
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Les magnituds que apareixen en la taula són les fonamentals i per mitjà de la seua combinació
podem obtindre totes les altres, a les que cridarem magnituds derivades.

3. Múltiples i submúltiples
La distància es mesura en metres en el SI, però, com podem observar en aquests dos casos,
utilitzar aquesta unitat no sempre resulta útil.  En ciència és molt habitual trobar-nos amb
números molt grans o molt xicotets. Per aquests casos usem els múltiples i submúltiples.

A.3 Indica què múltiple o submúltiple empraries en els casos següents: distància entre dos
ciutats, massa d'una persona, grandària d'un llapis, altura d'un insecte.

En ciència és habitual trobar-nos amb quantitats que necessiten de múltiples majors i de 
submúltiples més xicotets.
Els múltiples i submúltiples més comuns són els següents:

múltiples

Nom Símbol Factor Massa Longitud Capacitat

Kilo k ·103 kg km kL

Hecto h ·102 hg hm hL

deca ·10 dag dam daL

unitat g m L

submúltiples
deci d ·10-1 dg dm dL

centi c ·10-2 cg cm cL

mili m ·10-3 mg mm mL

El factor representa la relació entre el múltiple o el submúltiple i la unitat. 

A.4 Què signifiquen les potències de deu?

múltiples

101=10
        1 cero

102=100
       2 ceros

103=1000
        3 ceros

Deu Cien mil

submúltiples

10-1=
1
10

=0,1

1 cero

10 -2=
1
100

=0,01

2 ceros

10 -3=
1
1000

=0,001

3 ceros

Dècima Centèsima mil·lèsima
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4. Transformació de quantitats en les mesures de la massa, 
el volum i la capacitat
Exemples:

a) Per a convertir una quantitat en el múltiple següent, més gran, es dividix entre 10. 
70 hg = 7 kg.

b) Per a convertir una quantitat en el submúltiple següent, més xicotet, es multiplica per 10.  

3 g = 30 dg.

c) Convertir 3 daL en mL. Com el mL és més xicotet, avancem cap als submúltiple i tenim 4 
llocs, per tant el factor serà 104.
3 daL=3·104mL=30 000 mL

A.5 Realitza les transformacions següents:

a) 25,8 g -> cg  c) 3,5 dag -> kg

b) 0,05 hg -> dg  d) 450 mg -> dag

A.6 Realitza les transformacions següents:

a) 8,15 km -> dam b) 1,45 dam -> dm

c) 0,04 hm -> m d) 59 mm -> cm

A.7 Realitza les transformacions següents:

a) 16L -> hL c) 7,5 kL -> cL

b) 0,25 daL -> mL d) 50 dL -> hL

A.8 Ordena estes quantitats de major a menor:

a) 0,015 kg 2765 dg 2,54 dag

b) 75 cm 0,65 dm 1,25 m

c)  0,05 hL 350 daL 3672 mL

5. Magnitud superfície
El  valor d'una superfície s'obté multiplicant dos longituds, que han d'expressar-se en la
mateixa unitat. 

Exemple: 5,40 m x 6,50 m = 354 m2

En les mesures de superfície:

a)  Per  a  passar  al  múltiple  següent,major,  es
dividix entre 100. Exemple: 500 cm2 = 5 dm2

b) Per a passar al submúltiple següent, menor, es
multiplica per 100. Exemple:3 m2 = 300 dm2

c) Transformar 25 cm² en m². Com avancem cap
als múltiples l'exponent serà negatiu. Correspon a
dos llocs per tant és 10-4  i així:
25cm2=25·10-4 m2=0,0025 m2

Les  unitats  de  superfície  es  corresponen  amb  les  unitats  de  longitud  al
quadrat.
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A.9 Explica el significat dels factors

múltiples

Nom Símbol Factor Superfície

Kilo k ·106 km2

Hecto h ·104 hm2

deca ·102 dam2

unitat m2

submúltiples

deci d ·10-2 dm2

centi c ·10-4 cm2

mili m ·10-6 mm2

Així tenim:

múltiples

102=100
                   2 ceros

104=10.000
             4 ceros

106=1.000.000
           6 ceros

cent dieu mil milió 

submúltiples

10-2=
1
100

=0,01

2 ceros

10-4=
1

10.000
=0,0001

4 ceros

10-6=
1

1.000 .000
=0,000001 6

ceros

centèsima deu mil·lèsima milionèsima

A.10 Realitza les transformacions següents:

a) 1,25 m2 -> cm² b) 0,082 km2 -> dm2

c) 1,007 dam2 -> mm² d) 500 cm2 -> dm²

A.11 Ordena les següents quantitats de major a menor:

a) 1432 cm2 347 dam2 0,0005 km2

b) 0,000 564 hm2 657 892 cm2 4,5 m²

6. Magnitud volum
El valor d'un volum s'obté multiplicant tres longituds, que han d'expressar-se en la mateixa
unitat. 

Exemple: 5,40 m x 6,50 m x 3 m = 105,3³ m3

En les mesures de volum:

a) Per a passar al múltiple següent, major, es dividix entre
1000. Exemple: 4000 dm3 = 4 m3

b) Per a passar al submúltiple següent, menor, es multiplica
per 1000. 
Exemple: 2 hm3 = 2000 dam³

c) Per a convertir 45 cm³ en m³ veiem que avancem cap
als múltiples i l'exponent serà negatiu. Avancem dos llocs i
serà 10-6.
45cm3=45·10-6m3=0,000 045 m3

Les unitats de volum es corresponen amb les unitats de longitud al cub.
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A.12 Explica el significat dels factors

múltiples

Nom Símbol Factor Volum

Kilo k ·109 km3

Hecto h ·106 hm3

deca ·103 dam3

unitat m3

submúltiples
deci d ·10-3 dm3

centi c ·10-6 cm3

mili m ·10-9 mm3

Així tenim:

múltiples

103=1000
                   3 ceros

106=1000.000
             6 ceros

109=1.000.000.000
           9 ceros

mil milió mil milions

submúltiples

10-3=
1

103
=0,001

3 ceros

10-6=
1

106
=0,000 001

                   6 ceros

10-6=
1

109
=0,000 000 001

                    9 ceros

mil·lèsima milionèsima  mil milionèsima

A.13 Realitza les transformacions següents:

a) 73,357 cm3 -> mm3 b) 1,0576 dam3 -> dm³

A.14 Ordena les quantitats següents:

6,42 cm3 0,935 dm3 2575 mm³

7. Relació entre les unitats de volum i de capacitat
Normalment parlem del volum d'un cos i de la capacitat d'un recipient. En ambdós casos ens
referim a la mateixa magnitud. Per això hem de relacionar les unitats de volum i de capacitat.

Quants litres hi ha en 1 m³? Quina és l’equivalència 
entre L y dm³?

Quina és l’equivalència 
entre cm³ y mL?

1m3  és un cub que té 1m  de 
costat.
Si dividim cada aresta de 1 m en 
10 dm i dibuixem totes les línies 
s’obtindrien 1000 cubs de 1 dm 
de costat

1 dm³ és un cub que té 1 dm de 
costat.
Si dividim cada aresta de 1 dm en
10 cm dibuixem totes les línies 
s’obtindrien 1000 cubs de 1 cm 
de costat

1 cm³ és un cub que té 1cm d 
costat.
Com 1 cm³ es la mil·lèsima part 
de 1 dm³ es equivalent a 1 mL

1m3=1000dm3=100 L=1kL 1 L=1 dm3=1000 cm3 1cm3=1mL=0,001 L
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7.1 Exemples de canvi d'unitats

Anem a transformar 3 m3 en dm3

a) s’escriu la magnitud inicial amb un signe de
multiplicar i una ratlla de fracció al darrere

3 m3= 3 m3×

b) al numerador de la fracció posem la unitat 
nova i al denominador la que teníem (la que 
no ens interessa)

3 m3= 3 m3× dm3

m3

c) posem un “1” al costat de la unitat major i 
l’equivalència al costat de la menor, (eixa 
fracció és el factor de conversió)

3 m3= 3 m3×1000 dm3

1 m3

d) eliminem (simplifiquem) les unitats 
repetides

3 m3= 3 m3×1000 dm3

1 m3

e) fem l’operació que ens queda, afegint al 
final la nova unitat

3 m3= 3 m3×1000 dm3

1 m3
= 3×1000dm3= 3000dm3

Anem a transformar 2 ml en l

2 ml = 2 ml× 1 l
1000 ml

= 2 ml× 1 l
1000 ml

= 2
1000

l

Anem a transformar 5 cl en m3

Com que hem de  passar  d'unitats  de capacitat  a  unitats  de  volum hem de  decidir  quina
equivalència volem emprar. Si emprem l'equivalència 1 m3 = 1000 l comencem transformant cl
en l i després l en m3

5 cl = 5 cl× 1 l
100cl

= 5 cl× 1 l
100cl

× 1 m3

1000 l
= 5 cl× 1 l

100 cl
× 1 m3

1000 l
= 5
100000

m3

7.2 Exercicis de canvis d'unitats

a) 278 ml   a   l

b) 42, 75 hl   a   dl

c) 59 dm3    a   m3
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d) 0,008 m3   a   dm3 

e) 28 ml   a   cm3

f) 0’4 cm3   a   dl

g) 598 dm3   a   cl

h) 0,28 hm3   a   l

i) 85 l   a   m3

j) 45 hl   a   dm3

97



Física i Química 3r d’ESO

k) 27’8 dm3   a   dl

l) 43, 5 hl   a   dl

m) 5659 dm3   a   m3

n) 0,009 hm3   a   dm3 

o) 28,5 ml   a   cm3

p) 0’4 cm3   a   dl

q) 598 dm3   a   l

r) 0,008 hm3   a   dl 

s) 7878 l   a   m3
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A.15 Realitza les transformacions següents:

• Una enorme piscina té 250 milions de litres d'aigua. Expressa-ho en m3.

• Els bots de refresc tenen un volum de 33 cL. Expressa-ho en cm3.

• En una recepta de cuina es necessiten 5 dL d'oli. Expressa esta quantitat en dm3 i en cm3.

A.16 (op) Per a comparar volum i capacitat pots realitzar les activitats següents:

• Construïx amb cartons i cinta d'embalar un cub d'1 m d'aresta

• Construïx 5 quadrats de plàstic d'1 dm (10 cm) de costat i fes amb ells un cub com el de
la figura. Observa que en el seu interior cap 1L d'aigua.

• En un cub d’un cm de costat, 1 cm3, cap un mL

                      

8. Activitats de reforç
A.17 Realitza les transformacions següents:

a) 0,08 kg -> mg c) 548 dg -> hg

b) 5,7 dag -> cg d) 37 mg -> kg

A.18 Ordena les quantitats següents:

a)254 cm b) 0,0003 km c) 8,2 dam

A.19 Realitza les transformacions següents:

a) 805 cL -> hL c) 2,5 L -> mL

b) 0,35 daL -> dL d) 48 mL -> daL

A.20 Realitza les transformacions següents:

a) 250 m2 -> hm2 c) 46 dam2 ->  mm2

b) 0,00375 hm2 -> cm2 d) 224 cm2 ->  m2

A.21 Ordena les quantitats següents:

a) 8456 cm2 b) 0,00086 km² c) 0,8 dam2 

A.22 Realitza les transformacions següents:

a) 7,5 dam3 -> L c) 0,00065 km3 -> m3

b) 875 mL -> dm3 d) 378 dm3 -> L

A.23 Ordena les quantitats següents:

a) 1500L b) 1,2 m3 c) 73 568 cL
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