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Presentació
A través d’aquests  materials  s’ha intentat  mostrar el  que són la  física i  la  química i  com
s’elaboren  els  seus  coneixements.  Tindrem  ocasió  de  familiaritzar-nos  amb  lleis,  teories,
conceptes i  processos científics,  així  com amb les seues aplicacions,  tenint  en compte els
aspectes socials i mediambientals dels desenvolupaments científics i tecnològics.

Aquestes disciplines ens ajuden a comprendre els fenòmens que tenen lloc al nostre voltant,
des dels processos vitals de creixement, moviment i reproducció fins a les transformacions que
succeeixen en el planeta Terra i en l’univers. Per això son una de les bases en les que s'assenta
la forma que tenim d’entendre el món que ens rodeja.

Els desenvolupaments tecnològics de la física, com per exemple els que tenen a veure amb
l’electricitat, el magnetisme, la física nuclear i altres, serveixen per millorar la nostra vida.
També la química ha contribuït  a aquesta millora en la producció d’aliments, l’obtenció de
fàrmacs per combatre malalties, la innovació en els diferents materials de la indústria tèxtil,
les  investigacions  sobre  combustibles  ecològics  i  energies renovables,  les  noves  molècules
químiques que fan possible el trasplantament d'òrgans, els fertilitzants que poden millorar les
collites utilitzant fungicides, herbicides i pesticides selectius, etc.

No obstant a més d’aquests aspectes positius, no hem d’oblidar-nos dels aspectes negatius
que originen els desenvolupaments científic i tecnològic com, per exemple, la destrucció de la
capa  d’ozó,  l’increment  de  l’efecte  hivernacle  o  la  pluja  àcida,  entre  altres.  Tots  ells
contribueixen al deteriorament del nostre planeta. 

Per tot això, pensem que és important adquirir uns coneixements científics que ens ajuden a
comprendre com funcionen les coses, que problemes comporta la fabricació d’un producte o el
seu ús inadequat per a la salut de les persones i per al medi ambient, com pot la ciència
contribuir a un desenvolupament sostenible...

Començarem per estudiar la part de física denominada mecànica, buscant sempre la seua
connexió amb els fenòmens del nostre entorn més pròxim. En aquesta primera aproximació
tractarem  l’estudi  dels  moviments  més  senzills,  introduint  els  conceptes  de  velocitat  i
acceleració. 

Continuarem estudiant les forces i aplicarem els conceptes a l’estudi de l’univers, des de la
controvèrsia sorgida entre el geocentrisme i l’heliocentrisme, fins a la imatge actual que dona
la teoria del big bang. Finalitzarem amb la introducció de magnituds com energia, treball i
calor, així com les seues relacions, totes elles implicades en desenvolupaments tecnològiques
de gran transcendència que obrin noves expectatives.

Respecte a la química continuarem desenvolupant els conceptes on els vam deixar el curs
anterior. Començarem revisant els primers models atòmics i sobre aquesta base introduirem el
model  de  Bohr  i  la  distribució  electrònica  per  justificar  els  diferents  tipus  d’enllaços  que
confereixen propietats diferents a les substàncies. 

A continuació revisarem i ampliarem la formulació i nomenclatura de la química inorgànica, així
com l’estudi de les reaccions químiques. 

Finalment farem una xicoteta introducció a la química dels compostos del carboni, una part de
la  disciplina molt  important,  tant  per  la  seua extensió  com per  la  seua importància  en el
desenvolupament  dels  processos  vitals  (hidrats  de  carboni,  proteïnes,  etc.),  industrials
(plàstics, teixits, detergents, pintures, combustibles...) i en medicina.

Finalitzarem el curs fent una reflexió sobre les causes de la creixent degradació del nostre
planeta i la contribució de la ciència a un desenvolupament sostenible.

Cada capítol  es presenta com un conjunt d’activitats que, de forma progressiva, permeten
adquirir els coneixements que allí es proposen. Algunes activitats pretenen despertar l’interès
per un problema i la seua resolució, altres introdueixen conceptes bàsics del tema i també n’hi
ha de dedicades a mostrar les implicacions entre la química i la física, i la ciència i la societat.



En  cada  tema  també  es  plantegen  activitats  complementàries  per  ampliar  i  reforçar  els
coneixements adquirits,  i  es  presenten quadres amb diferents  objectius:  aprofundir  en les
aplicacions dels conceptes estudiats, conèixer l’evolució i el desenvolupament històric d’alguns
conceptes  i  el  treball  d’alguns  científics  i  reflexionar  sobre  els  problemes  lligats  al
desenvolupament tecnològic. 

Cal  destacar  que  moltes  de  les  activitats  plantegen  la  realització  de  treballs  pràctics  que
integren molts aspectes de l’activitat científica des del plantejament del problema, l’emissió
d’hipòtesi,  la  planificació  de l’experiment  i  la  realització  del  mateix fins  a la  presentació  i
interpretació dels resultats. Així tractarem, per exemple, la reproducció d’alguns moviments
senzills,  la  relació  entre  la  força  aplicada  a  un  cos  i  l’acceleració  que  li  produeixe;  la
determinació de la temperatura d’equilibri  d’una mescla, la pressió hidrostàtica i  els vasos
comunicants, el principi d’Arquimedes i la flotabilitat dels cossos, la classificació de diferents
substàncies  a  partir  de  les  seues  propietats,  la  velocitat  de  reacció,  la  preparació  de
dissolucions,  la  realització  de  diverses  reaccions  químiques,  l’estudi  del  pH  i  la  seua
importància, la fabricació d’un plàstic...





Index

1 L’estudi del moviment.............................................................................................1
1. Magnituds per començar a descriure el moviment........................................................................1

• Necessitat d’un sistema de referència......................................................................................1
• Posició i desplaçament. Instant de temps i interval de temps......................................................2
• Velocitat.............................................................................................................................4

2. El moviment uniforme..............................................................................................................5
3. Què ocorre quan la velocitat canvia?........................................................................................11
4. Moviment uniformement accelerat...........................................................................................14
5. La controvèrsia de Galileu amb Aristòtil respecta al moviment de caiguda......................................17
6. La descripció del moviment circular uniforme.............................................................................19
7. Activitats complementàries.....................................................................................................21
8. Resolució de problemes amb Modellus......................................................................................23
9. Estudi de moviment amb Tracker.............................................................................................25

2 L’estudi de les forces.............................................................................................27
1. El principi d’inèrcia.................................................................................................................27

• La controvèrsia de Galileu amb Aristòtil respecte al concepte de força........................................28
2. La força com a representació de les interaccions........................................................................30
3. El segon principi de la dinàmica...............................................................................................32

• Relació entre força i moviment.............................................................................................35
4. Concepte de pressió...............................................................................................................37

• Teorema de Pascal. Aplicacions.............................................................................................40
5. El principi d'Arquimedes..........................................................................................................40

• Per què suren els cossos?....................................................................................................43
6. Activitats complementaries.....................................................................................................45

• El principis de la dinàmica....................................................................................................45
• Pressió i principi d'Arquimedes..............................................................................................45

3 Gravitació..............................................................................................................47
1. La controvèrsia entre geocentrisme i heliocentrisme...................................................................47

• La Terra és una esfera.........................................................................................................47
• El model geocèntric: un univers ple d’esferes..........................................................................49
• El model heliocèntric a l’antiguitat.........................................................................................51
• El triomfe de l’Heliocentrisme...............................................................................................53

2. La llei de la gravitació universal...............................................................................................55
3. Activitats complementàries.....................................................................................................57

4 Energia, treball i calor...........................................................................................59
1. Concepte qualitatiu d’energia..................................................................................................59
2. Concepte de treball................................................................................................................60

• Definició operativa de treball realitzat sobre un objecte............................................................61
3. Relació entre treball i energia cinètica.......................................................................................62
4. L’energia potencial gravitatòria................................................................................................63
5. Conservació i transformació de l’energia...................................................................................65
6. La calor com a transferència d’energia......................................................................................66

• La relació entre treball i calor...............................................................................................67
• La calor específica..............................................................................................................68

7. El concepte de potència..........................................................................................................68
8. Activitats complementaries.....................................................................................................69
9. Annex. Estudi experimental de l'equilibri tèrmic.........................................................................70
10. Annex. Determinació de la calor específica d’un sòlid................................................................71

• Introducció........................................................................................................................71
• Procediment experimental....................................................................................................72

5 Ordenació periòdica dels elements. Àtoms, molècules i cristalls...........................73
1. Revisió dels primers models atòmics.........................................................................................73

• Les partícules constituents de l’àtom. Número atòmic i número màssic.......................................75
• Contribució dels espectres a l’estructura dels àtoms.................................................................75
• Teoria quàntica de Planck.....................................................................................................76

2. Model de Bohr.......................................................................................................................76
3. Ordenació periòdica dels elements. La taula periòdica.................................................................77
4. Enllaç químic........................................................................................................................81



• Enllaç iònic........................................................................................................................81
• Enllaç covalent...................................................................................................................82
• Enllaç metàl·lic...................................................................................................................83

5. Activitats complementàries.....................................................................................................85
6. Activitat d’espectrometria.......................................................................................................88

6 Nomenclatura de química inorgànica segons IUPAC (Unió Internacional de Química
Pura i Aplicada)........................................................................................................89
1. Nombre d’oxidació.................................................................................................................89
2. Espècies homoatòmiques........................................................................................................89
3. Ordre d’escriptura i nomenclatura............................................................................................89
4. Combinacions binàries de l’hidrogen amb un metall....................................................................90
5. Combinacions del hidrogen amb un no metall............................................................................90

• Amb els grups 16 i 17.........................................................................................................90
• Amb els grups 13,14 i 15.....................................................................................................91

6. Combinacions binàries amb l’oxigen.........................................................................................91
7. Sals binàries.........................................................................................................................92
8. Peròxids...............................................................................................................................92
9. Hidròxids..............................................................................................................................92
10. Oxoàcids............................................................................................................................93
11. Sals dels àcids oxoàcids........................................................................................................94
12. Taula d’oxoàcids..................................................................................................................96
13. Taula d’oxoanions................................................................................................................96

7 Reaccions químiques.............................................................................................97
1. Model elemental per a la interpretació d’una reacció química........................................................97
2. Velocitat d’una reacció. Factors que influeixen en la velocitat de reacció.........................................97
3. Mesura de la quantitat de substància: el mol.............................................................................99

• Concepte de mol................................................................................................................99
• Càlcul de la quantitat de substància en gasos........................................................................100
• Càlcul de la quantitat de substància en dissolucions...............................................................101

4. Càlculs en les reaccions químiques.........................................................................................101
• Equació química................................................................................................................102
• Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques..............................................................................102
• Reaccions àcid-base..........................................................................................................103
• Reaccions de combustió.....................................................................................................105

5. Activitats complementàries....................................................................................................106
6. Annex. La matèria...............................................................................................................108

8 Els composts del carboni.....................................................................................111
1. Característiques dels composts orgànics..................................................................................111
2. Nomenclatura dels hidrocarburs.............................................................................................112
3. Composts orgànics que contenen oxigen.................................................................................114

• Alcohols..........................................................................................................................114
• Aldehíds i cetones.............................................................................................................114
• Àcids orgànics..................................................................................................................114
• Ésters.............................................................................................................................114

4. Composts orgànics amb nitrogen, les amines...........................................................................115
5. Polímers.............................................................................................................................115
6. Els composts del carboni i els éssers vius................................................................................117

• Hidrats de Carboni............................................................................................................117
• Proteïnes.........................................................................................................................117
• Àcids nucleics...................................................................................................................118

9 Annex. La contribució de la ciència a un desenvolupament sostenible................119
1. Els desafiaments a què s’enfronta hui la humanitat...................................................................119
2. Importància del principi de precaució i de la participació ciutadana en la presa de decisions............120





Física i Química 4t d’ESO

1 L’estudi del 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 Indica l'interès que pot tindre l'estudi de tots
aquests moviments.

1. Magnituds per començar a
descriure el moviment 

Necessitat d’un sistema de referència

En anys anteriors ja has estudiat que el moviment
és  relatiu.  Anem  a  recorda  aquest  concepte
revisant dues activitats  que vares fer  en cursos
passats.

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 Dibuixa 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.

Per estudiar  un moviment és necessari  utilitzar un sistema de referència.  Que un objecte
estiga  en  repòs  o  en  moviment  és  una  afirmació  relativa  ja  que  depèn  del  sistema  de
referència que estem considerat. Fins i tot la trajectòria que descriu un cos en el seu moviment
pot variar segons el sistema de referència utilitzat. 

Quadre 1: Moviment i trajectòria

Direm que un cos està en moviment respecte a un sistema de referència quan la seua
posició canvia respecte a aquest. La trajectòria és la línia descrita per la posició de
l’objecte i la seua forma depèn del sistema de referència escollit.

1
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Posició i desplaçament. Instant de temps i interval de temps

Aquestes  son  les  quatre  magnituds  fonamentals  que  emprarem per  construir  la  resta  de
magnituds cinemàtiques. També els has estudiat en anys anteriors

A.4 A continuació tens la descripció icònica d'un moviment.

a) Descriu  el  moviment  emprant  interval  de
temps  i  desplaçament,  així  com  instant  de
temps i posició.

b) Dibuixa la gràfica de la posició del moviment

c) Dibuixa  els  desplaçaments  que  realitza  la
persona tant en la descripció icònica com en la
gràfica.

d) Què vol dir que el signe del desplaçament siga
negatiu? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

t(s)

e(m)

Quadre 2: Les quatre magnituds bàsiques

L'instant de temps és l'hora que marca un rellotge. Serveix per saber quan ocorre
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

La posició ens indica on es troba un objecte. Es determina mesurant la distància a un
punt arbitrari establert com origen de posicions. S’estableix un criteri de signes per
indicar a quin costat de l’origen de posicions es troba l’objecte.

El  desplaçament ens indica el canvi de posició d'un objecte Es calcula restant les
posicions final i inicial de l'objecte

desplaçament = posició final – posició inicial
Δ e=e f−ei

El signe del desplaçament ens indica el sentit del moviment.

El desplaçament sobre la trajectòria coincideix  amb la distància recorreguda quan el
mòbil no canvia de sentit.

2

e=3m

t=10 s

e=0m e=1m e=5m

t=0s
t=2s t=6s
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A.5 Un  mòbil  es  mou  sobre  la  trajectòria
indicada a la figura. Es mou des d'A fins a C i
després  fins  B.  Prenem  com  a  origen  de
posicions el punt de coordenades (0,2)m .

a) Dibuixa  la  gràfica  de  la  posició  del
moviment.

b) Determina els desplaçaments que realitza
el mòbil en anar d’A a C i en anar de C a
B.  Interpreta  els  signes  i  dibuixa  els
desplaçaments sobre la trajectòria i en la
gràfica

c) Considera el moviment global des d’A fins
B.  Calcula  el  desplaçament  sobre  la
trajectòria i la distància total recorreguda.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

t(s)

e(m)

A.6 Un objecte es mou sobre la trajectòria indicada
en  la  figura.  Cadascuna  de  les  divisions  equival  a
0,1m . El mòbil parteix de la posició A i en arribar a C
troba un obstacle que l’obliga a retrocedir fins B.

a) Dibuixa la gràfica de la posició del moviment.

b) Determina els desplaçaments que realitza el
mòbil en anar d’A a C i en anar de C a B.
Interpreta  els  signes  i  dibuixa  els
desplaçaments  sobre  la  trajectòria  i  en  la
gràfica

c) Considera el moviment global des d’A fins B.
Determina  el  desplaçament  i  la  distància
recorreguda Per què no coincideixen les dues
magnituds? 0 1 2 3 4 5 6

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

t(s)

e(m)

Solució A.5

a) Les posicions son  eA=2m ,  eB=4m  ec=6m .
A  partir  d’aquestes  dades  es  dibuixa  la
gràfica.

b) Els  desplaçaments  es  determinen  amb  la
fórmula Δ e=ef−ei

El desplaçament d’A a C
Δ eAC=eC−e A=6−2=4m
com que és positiu vol dir que l’objecte es
mou cap a la dreta

El desplaçament de C a B
Δ eCB=eB−eC=4−6=−2m
com que és negatiu vol dir que l’objecte es
mou cap a l’esquerra

c) El desplaçament total es determina amb la
fórmula Δ eAC=eC−e A=6−2=4m

El  càlcul  de  la  distància  recorreguda  cal
raonar-lo  en  cada  cas.  Com  que  avança
4m  i retrocedeix 2m  recorre 6m .

3

Δ eAC=4m

Δ eCB=−2m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

5

6

t(s)

e(m)

Δ eAC=4m

Δ eCB=−2m

t=0s t=4 s
t=6s

t=0s t=5s

t=10 s
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Velocitat

La velocitat es construeix a partir  de les magnituds desplaçament i interval de temps. Per
recordar com es fa anem a plantejar-nos una situació concreta

A.7 En la gràfica es representa el moviment
de  dos  vehicles  que  circulen  per  una
autopista:

a) Descriu el moviment icònicament.

b) Determina la velocitat de cada un d'ells.
Interpreta els resultats.

A.8 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)

Quadre 3: La velocitat

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

El signe de la velocitat ens indica el sentit del moviment. Té la mateixa interpretació
que el signe del desplaçament.

A.9 Determina els diferents valors de la velocitat en A.5 i interpreta els resultats.

Solució A.9

Per determinar la velocitat emprem la fórmula v=Δ e
Δ t

=
ef−ei
tt−t i

La velocitat d’A a C

v=Δ e
Δ t

=
eC−eA
tC−tA

=6−2
5−0

=0.8m/ s  Cada segon el mòbil recorre 0.8 m cap a la dreta.

La velocitat de B a C

v=Δ e
Δ t

=
eB−eC
tB−t c

= 4−6
10−5

=−0.4m/ s  Cada segon el mòbil recorre 0.4 m cap a l’esquerra.

A.10 Assigna  la  velocitat  a  cadascun  dels
mòbils  de  la  figura  (el  valor  absolut  de  la
velocitat és de 4 m/s)

En la vida quotidiana la velocitat d’un mòbil al llarg de la seua trajectòria no és constant; el
que calculem utilitzant el desplaçament total i  el temps emprat és, en realitat, la velocitat
mitjana. Així quan un ciclista recorre la distancia de 8 quilòmetres en 20 minuts, i calculem

v=Δ e
Δ t

=8000m
1200 s

=6,7m /s

4

Δ e

Δ t

v= desplazamiento
intervalo detiempo

=Δ e
Δ t

=
e f−e i
t t−ti

ei e f

ti t f
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El que significa és que aquest ciclista, com a mitjana, recorre 6,7m  cada segon, però és clar
que de vegades anirà més ràpidament i altres més lentament.

Per altra banda, el velocímetre dels cotxes ens informa del valor absolut de la velocitat en cada
instant. És el que s’anomena velocitat instantània. Més en davant tornarem a parlar d’aquest
concepte.

A.11 Es vol viatjar de València a Barcelona en un cotxe, mantenint una velocitat mitjana de
100km /h . Si eixim a les 8 del matí de València, quan s'arribarà a Barcelona? Sabem que la
distància de València a Barcelona es de 360km .

A.12 Completa la taula amb els següents velocitats

Velocitat en m /s Velocitat en km /h

un caragol 0,014m/ s

una persona caminant 5km /h

una ciclista 60 km/h

un cavall de carreres 70 km/h

un cotxe de fórmula 1 380km /h

un avió 280m /s

el so 340m /s

la llum 3⋅108m /s

2. El moviment uniforme
Diem que un objecte té un moviment uniforme (MU) quan la seua velocitat roman constant.
Quan el mòbil a més de mantindre la velocitat constant descriu una trajectòria recta diem que
té un moviment rectilini uniforme (MRU).

A la vida real, a la superfície del nostre planeta, no es fàcil tindre moviments uniformes. Per un
costat ocorre que qualsevol objecte en moviment per una superfície horitzontal termina per
aturar-se  a  no ser  que  hi  haja  un motor  que mantinga el  moviment.  Per  altre  costat,  si
l’objecte està caient per una rampa o per l’aire cada vegada es mou més ràpidament. 

La situació a la superfície de la Terra és molt diferent a allò que ocorre a l’estació espacial
internacional  on  el  que  és  realment  complicat  és  que  els  objectes  no  tinguen  moviment
uniforme i es queden aturats (https://youtu.be/6Ft66pcCIcc). 

En el proper tema estudiarem en quines condicions el moviment d’un objecte és uniforme.
Entendrem perquè es tan diferent l’estació espacial internacional a la superfície de la Terra. En
aquest  tema  no  anem a  preocupar-nos  en  com aconseguir  que  l’objecte  tinga  moviment
uniforme. Simplement suposarem que el té i ja està. 

Una  ajuda  per  imaginar-se  el  moviment  uniforme  és  el  simulador  Graphs  &  Tracks  que
emprares  en  cursos  anteriors http://graphsandtracks.com.  La  boleta  es  mou  sobre  una
superfície sense fricció i si aquesta és horitzontal el moviment és uniforme.

5
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A.13 Considera  la  situació  descrita  en  la
figura.  (El  diagrama  representa  una
configuració  del  simulador  Graphs  &  Tracks)
Dibuixa  la  gràfica  de  la  posició.  Explica  quin
procediment segueixes.
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En la activitat anterior el que has fet ha segut utilitzar la velocitat per predir on està la boleta a
partir  del  coneixement de la  seua posició en un instant donat.  Hi  ha diferents  formes de
raonar-ho. Ara anem a estudiar la que has d'aprendre aquest curs. Utilitzarem allò que en
matemàtiques s’anomenen funcions, encara que nosaltres el donarem un altre nom.

La manera més general de resoldre l’activitat anterior és emprant l’equació de la posició que és
la  funció de la  posició respecte al  temps.  L’equació  de la  posició  es dedueix de la  pròpia
definició de velocitat. 

Comencem plantejant-nos una situació concreta. Jo sé que en l’instant inicial ti=0 s  la boleta
està a la  posició  ei=200cm .  També sé que la  velocitat  és de  v=50 cm/ s .  Aleshores decidix
calcular la posició  e f  quan  t f=1 . Per suposat que el calcul es pot fer de cap, però anem a
escriure tots els passos matemàtics

v=
ef – ei
t f−ti

→ ef – ei=v⋅(t f−t i) → e f=v⋅(t f−ti)+ei → e f=50⋅(1−0)+200=250cm

Per què escriure tots el passos matemàtics? Per poder generalitzar. De vegada de fer el mateix
per a t f=2 s , t f=3 s ... anem a determinat la posició de la boleta e  en un instant qualsevol t

e=50⋅(t−0)+200 → e=50⋅t +200

L’expressió que hem obtingut es diu equació de la posició i ens permet determinar la posició de
la boleta en el instant de temps que nosaltres vulguem. Com que hem obtingut la posició com
una funció de l’instant de temps utilitzem la notació matemàtica de funcions i escrivim:

e(t )=50⋅t+200  

"la posició e  en el instant de temps t  és igual a 50  multiplicat per t  més 200 "

Com que sempre cal fer referència a les unitats l’equació de la posició la escrivim

e(t )=50⋅t+200 cm (per a t en s )

Pel que respecta a la velocitat es tracta d’una funció constant. El valor de la velocitat sempre
és el mateix independentment de l’instant de temps que considerem. En la notació matemàtica
de funcions això s’escriu

v (t)=50  

"la velocitat v  el l’instant de temps t  és igual a 50 "

Com que sempre cal fer referència a les unitats l’equació de la velocitat la escrivim

v (t)=50 cm/s (per a t en s )

6
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Quadre 4: Les equacions del moviment uniforme

L’equació  de  la  posició  d’un  mòbil  amb  moviment  uniforme  es  determina  emprant
l’expressió

e(t)=v0⋅( t−t 0)+e0

On v0  i e0  són respectivament la velocitat i la posició del mòbil a l’instant t 0 . Per tant
v0 ,  e0  i  t 0  son valors  concrets  que  depenen del  moviment  que  es tracte,  també
s’anomenen paràmetres del moviment. Pel contrari e  i t  son variables: al substituir t
per un valor concret obtenim la posició per a eixe instant de temps. La posició  e  és
funció de l’instant de temps t  i per això escrivim e(t ) .

L’equació de la velocitat d’un mòbil amb moviment uniforme és

v (t )=v 0

La qual cosa vol dir que es tracta d’una funció constat, la velocitat té el mateix valor
independentment de l’instant de temps.

A.14 Un mòbil parteix de la posició  −2m  en l’instant  0 s  i manté constant una velocitat de
4m/ s .

a) Explica el moviment que porta aquest mòbil.

b) Escriu l’equació de la posició i de la velocitat per aquest moviment.

c) Construeix un taula de valors de posició i instant de temps per als cinc primer segons.

d) Representa aquests valors en un gràfica de la posició en funció de l’instant de temps. Quin
significat té la seua forma?

e) Representa la gràfica de la velocitat en funció de l’instant de temps. Quin significat té la
seua forma?

f) Si la trajectòria del mòbil és una recta paral·lela a l’eix X  i l’origen es troba en el punt
(0,2)m , indica les diferents posicions sobre ella.

Solució A.14

a) El mòbil du un moviment uniforme i com la seua trajectòria és rectilínia, direm que es tracta
d’un moviment rectilini uniforme. Partint de la posició  −2m  recorre  4m  cada segon en
sentit positiu.

b) Les paràmetres del moviment són  t 0=0s ,  e0=−2m  i  v0=4m /s . L’equació de la posició es
determina substituint aquests paràmetres a l’equació e(t )=v0⋅( t−t 0)+e0

e(t )=v 0⋅( t−t 0)+e0=4⋅(t−0)−2 → e(t)=4⋅t−2 m (per a t en s )

L’equació de la velocitat representa una funció constant v (t )=4 m/ s (per a t en s )

c) La taula de valors s’obté substituint en l’equació de la posició

t(s) 0 1 2 3 4 5
e(m) -2 2 6 10 14 18

d) La representació gràfica per a la posició en funció de l’instant de temps, és una línia recta 
amb una ordenada en l’origen de −2  (talla l’eix de les ordenades en -2) i amb pendent 
positiu, que correspon al signe positiu de la velocitat. 

e) La representació gràfica de la velocitat en funció de l’instant de temps és una línia recta i 
horitzontal paral·lela a l’eix de les abscisses per el valor de v=4m/ s , el que correspon a una
velocitat constant.
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f) La trajectòria es dibuixa en el plànol XY , una recta paral·lela a l’eix X  i amb l’origen
(0,2)m , i sobre la que marcarem les diferents posicions.

A.15 Un mòbil parteix de la posició  12m  en l’instant  0 s  i manté constant una velocitat de
−4m/s .

a) Explica el moviment que porta aquest mòbil.

b) Escriu l’equació de la posició per aquest moviment.

c) Construeix un taula de valors de posició i instant de temps per als cinc primer segons.

d) Representa aquests valors en un gràfica de la posició en funció de l’instant de temps. Quin
significat té la seua forma?

e) Representa la gràfica de la velocitat en funció de l’instant de temps. Quin significat té la
seua forma?

f) Si la trajectòria del mòbil és una recta paral·lela a l’eix  Y  i l’origen es troba en el punt
(6,0)m , indica les diferents posicions sobre ella.
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A.16 Interpreta les gràfiques següents. Escriu l’equació de la posició de cada moviment.
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A.17 Considera les següents equacions del moviment, totes elles expressades en unitats del
sistema internacional  (a)  e(t )=2⋅t−4 ,  (b)  e(t )=2⋅t ,  (c)  e(t )=8  i  (d)  e(t )=8−t .  Descriu  el
moviment que representa cadascuna d’elles i dibuixa les gràfiques de la posició i la velocitat
front a l’instant de temps.

A.18 Dos objectes, C i D, es mouen a 2m /s  i −1,5m /s . C parteix del origen de posicions, en
tant que que D ho fa des d’una distància de 20 m a la dreta del origen.

a) Escriu l’equació de la posició del moviment de cada objecte.

b) Representa en la mateixa graella les gràfiques de la posició dels dos mòbils.

c) Determina on i quan es creuen els dos mòbils.

Solució A.18

a) En aquest problema, abans de començar la resolució, cal fer un diagrama que arreplegue
tota la informació de cada moviment. Establim que l’instant 0 s  és quan les dues persones
comencen a caminar. A partir de la informació subministrada i la nostra elecció d’orígens
escrivim l’equació del moviment de cada objecte. 

b) Per representar les gràfiques de la posició construïm les taules de valors corresponents fins
cert instant de temps, anem a considerar fins 8 s

t(s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
eC(m) 0 2 4 6 8 10 12 14 16
eD(m) 20 18,5 17 15,5 14 12,5 11 9,5 8

9

e=0m e=20m

v=2m /s v=−1,5m /s

Paràmetres del moviment de C 

t0=0s
e0=0m
v0=2m /s

Equacions del moviment de C 

e(t )=v0⋅( t−t 0)+e0

e(t )=2⋅(t−0)+0
e(t )=2⋅t m (per a t en s )

Paràmetres del moviment de D 

t0=0s
e0=20m

v0=−1,5m /s

Equacions del moviment de D 

e(t )=v0⋅(t−t0)+e0

e( t )=−1,5⋅(t−0)+200
e(t )=−1,5⋅t+20 m (per a t en s )
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c) Al fer  la representació gràfica dels
dos  moviments  en  la  mateixa
graella  poden  estimar  que  els
mòbils s’encreuen entre els instants
5,6s  i 5,8s . 
També  poden  establir  que
l’encreuament es produeix entre les
posicions 10,2m  i 10,4m .

Aquesta  forma  d’abordar  el
problema  es  denomina  resolució
gràfica.

Si  dibuixarem la  gràfica  amb més
precisió  podríem  obtindre  un
resultat més exacte. Però no cal ja
que  un  resultat  completament
exacte  el  poden  assolir  utilitzant
l'àlgebra
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La idea que emprem per fer la resolució algebraica del problema és molt simple. Quan els
dos mòbils s’encreuen estan a la mateixa posició. Tenint en compte això puc escriure una
equació amb la qual determinar quan s’encreuen.

Resolem l’equació i obtenim l’instant de temps quan els mòbil s’encreuen

2⋅t=−1,5⋅t+20 → 2⋅t+1,5⋅t=20 → 3,5⋅t=20 → t= 20
3,5

=5,71 s

Per  determinar  la  posició  on  els  mòbils  s’encreuen  substituïm  l’instant  te  temps  quan
s’encreuen en qualsevol de les equacions de la posició

ec (5,71)=2⋅5,71=11,42m eD(5,71)=−1,5⋅5,71−20=11,44m

A.19 Dos corredors es troben als extrems d'una pista de 100m . El primer es mou a 20 km/h  i,
el segon ho fa en sentit contrari a 40dam /min .

a) Escriu l’equació de la posició del moviment de cada objecte.

b) Representa en la mateixa graella les gràfiques de la posició dels dos mòbils.

c) Determina on es creuen els dos mòbils(tant gràfica com analíticament)

A.20 Un tren ix de Barcelona a una velocitat de 135km /h , en el mateix instant un motorista ix
de València a 73 km/h . Calcula analíticament en quin moment i a quina distància de València es
creuaran. Nota: suposa que la distància entre Barcelona i València és de 350km .

A.21 Un corredor marxa a  0,167 km/min  i es troba a  40 km  d’un ciclista que el persegueix a
27 km /h . Calcula el temps i la posició en què el ciclista avançarà el corredor.

A.22 Un  caragol  i  una  formiga  es  troben  en  la  mateixa  posició.  El  caragol  es  posa  en
moviment amb una velocitat d' 1m /min  i 30 segons després es posa en marxa la formiga a
0,12 km/h . Calcula el temps i la posició en què la formiga avança al caragol.

10

eC (t)=2⋅t

eD(t)=−1,5⋅t +20
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3. Què ocorre quan la velocitat canvia?
Per tal de descriure el moviment quan la velocitat canvia hem de construir una nova magnitud,
l’acceleració. És precisament a aquest punt, la construcció de l’acceleració, on varen arribar el
curs passat. Anem a recordar algunes de les activitat que varen fer aleshores per començar a
parlar d’acceleració

A.23 Considera les situacions descrites en les següents figures. (Representen configuracions
del simulador Graphs & Tracks)

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. Fes les dues gràfiques en la mateixa graella. Hi ha dues graelles per tal que
després pugues corregir.

Predicció Comprovació amb el simulador
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A.24 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.25 Respecte a la parella de moviments de l’activitat A.23: 

a) Dibuixa les gràfiques de la velocitat dels moviments de l'activitat anterior. Fes les dues
gràfiques en la mateixa graella. Hi ha dues graelles per tal que després pugues corregir.

b) Després de comprovar la correcció de la teua predicció descriu verbalment la diferencia
que hi ha entre les dues gràfiques.
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A.26 Respecte a la parella de moviments de l’activitat A.23. Quin valor poden assignar a
l’acceleració de cada boleta?

Un moviment té acceleració quan la seua velocitat canvia amb el transcórrer del temps. Com
que la boleta A sempre manté la mateixa velocitat a ella l’assignen una acceleració nul·la. La
boleta B sí que modifica la velocitat. Si observem la seua gràfica de la velocitat poden vore que
"cada segon la seua velocitat augmenta 10 cm/s" Aquesta es l’acceleració de la boleta B. El
que ocorre és que escriure-ho d’aquesta manera és una mica llarg i l’abreviem dient que té
una acceleració de 10 cm/ s2 .

Quadre 5: L’acceleració

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.27 La coberta de vol d'un portaavions és com un tirador gegant (l'acció d’una catapulta
impulsa els avions a enlairar-se) En dos segons l'avió passa d’una velocitat de zero fins a
240m /s . Determina el valor de l’acceleració i interpreta el resultat.

A.28 Un ciclista està corrent una contrarellotge de
muntanya.  Disposa  d’un  velocímetre  amb
cronòmetre.  En B el  cronòmetre  marca  40 s  i  el
velocímetre  10m/ s .  En  D  el  cronòmetre  marca
160 s  i el velocímetre 7m /s . 

Dibuixa  la  gràfica  de  la  velocitat  del  ciclista.
Calcula el valor de l’acceleració mitjana del ciclista
i interpreta el resultat obtingut.
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A.29 Utilitzem el sensor de moviment per
estudiar la caiguda d’un objecte. Obtenim la
gràfica de la velocitat reproduïda. Calcula el
valor de l’acceleració de caiguda i interpreta
el resultat obtingut. 
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És necessari aclarir què el fet de tenir una acceleració negativa no implica que el mòbil estiga
frenant, pot estar accelerant en un moviment amb sentit negatiu. Això queda clar si comparem
els resultats de les dues activitats anteriors. 

En l’activitat A.28 el ciclista té una acceleració de −0,025m /s2 . Això vol dir que cada segon la
seua velocitat disminueix en  0,025m /s , el ciclista va perdent velocitat i cada vegada va més
lentament.

En l’activitat A.29 l’objecte té una acceleració de −10m/s2 . Com abans això vol dir que cada
segon la seua velocitat disminueix en 10m/ s . Però ara això no vol dir que l’objecte vaja cada
vegada més lentament. Pel contrari, cada vegada va més ràpidament. Aquesta qüestió queda
clara si et fixes en la gràfica de la velocitat. Com que disminueix en valors negatius representa
un moviment cada vegada més ràpid en sentit negatiu.

Quadre 6: La interpretació del signe de l’acceleració
Una acceleració negativa vol dir que la velocitat disminueix:
a) Si  la  velocitat és  positiva i  disminueix  l’objecte  es  mou en sentit  positiu  cada

vegada més lentament.
b) Si la  velocitat  és  negativa i  disminueix l’objecte es mou en sentit  negatiu cada

vegada més ràpidament.
Una acceleració positiva vol dir que la velocitat augmenta:
c) Si la velocitat és positiva i augmenta l’objecte es mou en sentit positiu cada vegada

més ràpidament.
d) Si la  velocitat  és  negativa i  augmenta l’objecte es mou en sentit  negatiu cada

vegada més lentament.
Un objecte es mou cada  vegada més ràpidament quan els  signes de la velocitat i
l’acceleració son iguals.
Un objecte es mou  cada vegada més lentament quan els  signes de la velocitat i
l’acceleració son contraris.

A.30 Un  paracaigudista  obri  el  seu
paracaigudes  quan  està  caent  a  una
velocitat  de  55m/ s .  Després  d’obrir  el
paracaigudes, en 5 segons la seua velocitat
de caiguda passa a ser de 10m/ s .

a) Dibuixa la gràfica de la  velocitat  del
paracaigudista  després  d’obrir  el  seu
paracaigudes

b) Determina  l’acceleració  mitjana  que
proporciona  el  paracaigudes  i
interpreta el resultat.
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A.31 La  velocitat  d’un  objecte  en  passar  per
quatre  posicions  de  la  seua  trajectòria  és:
v A=8m /s , vB=2m /s , vC=−4m/ s  i vD=−10m /s . Els
instants en ela que es troba en cada posició son:
tA=2s , tB=6 s , tC=10 s  i tD=14 s .

a) En quin punt viatja més ràpid?

b) Calcula l’acceleració en passar d’A fins B, de B fins C i de C fins D. Interpreta els resultats.

Solució A.31

a) Viatja més ràpid en la posició D, la seua velocitat indica que recorre 10 m cada segon en
sentit negatiu.

b) Les acceleracions es calculen amb la formula corresponent. L’acceleració d’A a B es calcula:

a=Δ v
Δ t

=
v f−vi
t f−t i

=
vB−v A
tB−tA

= 2−8
6−2

=−1,5m /s2

L’acceleració de B a C es calcula:

a=Δ v
Δ t

=
v f−vi
t f−t i

=
vC−vB
tC−t B

=−4−2
10−6

=−1,5m/ s2

L’acceleració de C a D es calcula:

a=Δ v
Δ t

=
v f−vi
t f−t i

=
vD−vC
tD−tC

=−10−(−4)
14−10

=−1,5m /s2

L’acceleració és constant, el mòbil varia la seua velocitat −1,5m /s  cada segon. Primer porta
sentit de moviment positiu i va frenant, es detindrà a la dreta de B. Després inverteix el
sentit de moviment, i cada vegada es mou més ràpid, però en sentit negatiu.

4. Moviment uniformement accelerat
Diem que un objecte té un moviment uniformement accelerat quan té una acceleració que es
manté constant. Si la seua trajectòria és rectilínia, s’anomena moviment rectilini uniformement
accelerat (MRUA).

Igual que en el moviment uniforme anem a expressar la posició i la velocitat com a funcions.
La diferència és que ara, com que la velocitat no és constant, les equacions del moviment son
diferents.

Quadre 7: Les equacions del moviment uniformement accelerat

L’equació de la posició d’un mòbil amb moviment uniformement accelerat es determina
emprant l’expressió

e(t)=1
2
a⋅(t−t 0)

2+v0⋅(t−t 0)+e0

On v0  i  e0  són respectivament la velocitat i la posició del mòbil a l’instant t 0  i  a  és
l’acceleració. Per tant en aquest cas  v0 , e0  , t 0  i a  son els paràmetres (representen
valors concrets que caracteritzen el moviment) en tant que  e  i  t  son variables (al
substituir t  per un valor concret obtenim la posició per eixe instant de temps).

L’equació  de  la  velocitat  d’un  mòbil  amb  moviment  uniformement  accelerat  es
determina emprant l’expressió

v (t )=v 0+a⋅(t−t 0)

On v0  és la velocitat del mòbil a l’instant t 0 . En aquest cas v0 , t 0  i a  son paràmetres
en tant de v  i t  son variables (al substituir t  per un valor concret obtenim la velocitat
per eixe instant de temps).
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L’equació de la posició la deduirem el curs vinent. L’equació de la velocitat es pot deduir a
partir de la definició d’acceleració.

a=
v f – v i
t f−t i

→ v f – v i=a⋅(t f−ti) → v f=a⋅(t f−t i)+v i → v(t )=a⋅(t−t−0)+v0

A.32 Obteniu les equacions que caracteritzen als següents moviments:

a) e0=8m ; v 0=18m /s  i a=2m /s2

b) e0=110m ; v0=0m /s  i a=−10m/ s2

A.33 Un cotxe, inicialment en repòs, es mou amb una acceleració sobre la trajectòria de 2m /s2

i manté aquesta acceleració durant 8 segons:

a) Escriu les equacions de la velocitat i la posició i explica-les.

b) Calcula la velocitat amb què es mourà i la posició on estarà quan passen els 8 s.

c) Construeix les taules de valors i dibuixa les gràfiques per a la velocitat i la posició en
funció de l’interval de temps.

d) Si la trajectòria és una línia recta paral·lela a l’eix X i l’origen el punt (0,2), assenyala les
diferents posicions del cotxe. Què en podeu concloure?

A.34 Cita alguns moviments de la vida quotidiana que tinguen acceleració constant.

Quan parlaren del moviment uniforme digueren que a la superfície de la Terra es complicat
produir moviments amb velocitat constant a no ser que es dispose d’un motor que regule el
moviment.  No  ocorre  el  mateix  amb  el  moviment  uniformement  accelerat.  Pensem  per
exemple  en un objecte  que  llancem per  una superfície  horitzontal.  Veiem que  poc  a  poc
s’atura.  Es  pot  comprovar  experimentalment  que  aquest  moviment  té  una  acceleració
constant. 

Un altre cas de moviment uniformement accelerat es el que es produeix quan un objecte es
mou  sotmès  sols  a  l’acció  de  la  gravetat.  Quan  deixem  caure  un  objecte,  o  el  llancem
verticalment, a més a més de la gravetat actua la fricció amb l’aire, però si aquesta és petita
podem no tindre-la en compte i considerar que el moviment que es produeix és un moviment
rectilini uniformement accelerat.

Quadre 8: L’acceleració de la gravetat

Una propietat fonamental de la gravetat és que sempre produeix la mateixa acceleració
independentment de l’objecte sobre el que actua. En les proximitats de la superfície
terrestre l’acceleració de la gravetat es pot considerar constant i el seu valor absolut és
de 9.81m/ s2 . Amb el criteri de signes natural que considera sentit negatiu cap abaix el
valor de l’acceleració de la gravetat és −9.81m /s2

A.35 Es deixa caure un objecte. Aproxima el valor absolut de l’acceleració de la gravetat a
10m/ s2 . 

a) Determina l’espai que recorre l’objecte en 3 segons i la velocitat que adquireix. 

b) Dibuixa qualitativament les gràfiques de la posició i la velocitat.

A.36 Un alumne llança una pilota cap a dalt amb una velocitat de 20m/ s . 

a) Escriu  les  equacions  del  moviment  (posició  i  velocitat).  Aproxima el  valor  absolut  de
l’acceleració de la gravetat a 10m/ s2 . 

b) Dibuixa les gràfiques de la posició i la velocitat de l’objecte (dona valors fins l’instant 4 s )

c) Determina de forma gràfica i analítica el temps que tarda en assolir l'altura màxima i el
valor d’aquesta altura màxima.

d) Determina de forma gràfica i analítica el temps que tarda en arribar al sòl i la velocitat
amb que hi arriba.
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Solució A.35

a) En aquest problema, abans de començar la resolució, cal fer un diagrama que arreplegue
tota la informació. Considerem com a origen de posicions el punt des del que es deixa caure
l’objecte i considerem que l’instant 0 s  és quan soltem l’objecte. A partir de la nostra elecció
d’orígens i de la informació subministrada escrivim l’equació del moviment de l’objecte.

L’espai que recorre l’objecte en 2s  es pot determinar a partir del càlcul la posició en eixe
instant  e(2 )=−5⋅22=−20m .  Com que la posició inicial  és  0m  aquest  resultat vol  dir  que
l’objecte ha caigut 20m .

El  valor  de  la  velocitat  als  2s  s’obté  substituïm  a  l’equació  de  la  velocitat
v (2)=−10⋅2=−20m /s

Solució A.36

a) Procedim com abans per escriure les equacions del moviment. Considerem com a origen de
posicions el punt des del que es llança l’objecte i considerem que l’instant  0 s  és quan
llancem l’objecte.

b) Donant  valors  a  les  equacions  del  moviment
poden dibuixar les  gràfiques de la  posició  i  la
velocitat.  Observant  les  gràfiques  es  pot
determinar que l’altura màxima assolida és de
20m , cosa que ocorre a l’instant 2s .

Aquest  mateix  resultat  es  pot  establir
analíticament. Primer determinem l’instant quan
s’assoleix l’altura màxima tenint en compte que
en eixe instant la velocitat és nul·la

v=0 → 10−20⋅t=0 → 10=20⋅t → t= 20
10

=2s

L’altura  màxima  és  la  posició  a  l’instant
determinat e(2 )=−5⋅42+20⋅2=20m

c) A  partir  de  la  gràfica  també  també  es  pot
establir que l’objecte torna al sòl a l’instant 4 s
amb una velocitat de −20m/ s .

d) Per  obtindre aquest  resultat  analíticament  determine l’instant  que  l’objecte  torna  al  sòl
tenim en compte que aleshores la posició és 0m .

e=0 → −5⋅t2+20⋅t=0 → (20−5⋅t )⋅t=0 →
t=0

20−5⋅t=0 → 20=5⋅t → t= 20
5
=4 s

Uns de les solucions correspons a l’instant de llançament i l’altra a l’instant que torna al sòl.
La velocitat la calculem substituint a l’ equació v (4)=20– 10⋅4=−20m /s
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e 0=0m
v0=0m/ s
t 0=0 s

a=−10m/ s2

e(t)=1
2
a⋅(t−t0)

2+v0⋅(t−t 0)+e0

e(t )=1
2
(−10)⋅(t−0)2+0⋅(t−0 )+0

e( t)=−5⋅t 2

v (t)=a⋅( t−t0)+v0

v (t)=−10⋅(t−0)+0
v( t)=−10⋅t

e=0m

a

e 0=0m
v 0=20m /s
t 0=0 s

a=−10m/ s2

e(t )=1
2
a⋅(t−t 0)

2+v0⋅( t−t 0)+e0

e(t )=1
2
(−10)⋅(t−0)2+20⋅(t−0)+0

e(t )=−5⋅t2+20⋅t

v(t )=a⋅(t−t0)+v0

v (t)=−10⋅(t−0)+20
v( t)=20−10⋅t

e=0m
a

v0
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5. La controvèrsia de Galileu amb Aristòtil respecta al 
moviment de caiguda

Text 1 La teoria del moviment d’Aristòtil

Es de suposar que l’estudi del moviment interessà a la humanitat des dels seus orígens,
fins i tot mols abans del sorgiment de les primeres civilitzacions. Tenim constància que en
el neolític els nostres avantpassats registraven el moviment dels astres i eren capaços de
fer prediccions molt acurades. 

Un altra cosa és intentar entendre per què els objectes es mouen com es mouen. Foren
els filòsofs grecs els primers que es plantejaren aquesta qüestió i començaren a elaborar
teories del moviment. La que finalment s’imposà sobre totes les altres va ser la ideada per
Aristòtil  (384-322  AEC)  que  va  viure  uns  300  anys  abans  de  l’era  comú,  en  temps
d’Alexandre Magne. 

La concepció del  moviment d’Aristòtil  es  mantingué durant més de 1000 anys.  Ell  no
empra ni el concepte de gravetat ni el concepte de força. El seus plantejaments son molt
diferents als nostres.

Per començar considera que l’univers està dividit en dues regions, el mon supralunar, més
enllà de la Lluna, i el mon sublunar. Creu que les lleis del moviment són completament
diferents en una regió i en una altra. Més endavant parlarem del mon supralunar. Ara ens
ocuparen del mon sublunar en el que nosaltres vivim.

Aristòtil considera que tots els objectes del mon sublunar estan fets per una combinació
de quatre elements: terra, aigua, aire i foc. I suposa que cada element té una posició
natural. La terra intenta col·locar-se el més baix possible i el foc el més alt possible. Entre
la terra i el foc es col·loca l’aigua, per damunt de la terra, i l’aire, entre l’aigua i el foc.
D’aquesta manera cada objecte té una posició natural  depenen de la seua composició
substancial. 

Què ocorre si traem un objecte de la seua posició natural? Per exemple si agafem una
pedra  i  l’alcem.  Segons  Aristòtil  estem  produint  un  moviment  forçat.  La  pedra  es
mantindrà fora de la seua posició natural sols si hi ha una acció permanent que la obligue.
Què ocorre en el moment que solte la pedra? Aquesta adquireix un moviment natural per
tal de recuperar la seua posició natural.

Per  Aristòtil  si  un  objecte  cau  és  perquè  en  la  seua  composició  essencial  predomina
l’element terra i adquireix un moviment natural per retornar al seu lloc natural. A partir
d’aquesta explicació raona que els objectes no poden caure tots de la mateixa manera. 

Pera a ell resulta evident que si un pes determinat recorre una distància en un temps
donat, un pes major ha de fer la mateixa distància en menys temps. Considera que el
temps que tarda en caure un objecte és inversament proporcional al seu pes. Creu que,
per  exemple,  si  un  pes  és  doble,  tarda  la  meitat  de  temps  en  recórrer  la  mateixa
distància.

A  partir  del  segle  XI  diferents  pensadors  començaren  a  criticar  la  teoria  del  moviment
d’Aristòtil. Però durant molt de temps la controvèrsia no va conduir a cap lloc ja que sols se
argumentava i no es tenia clar quin criteri emprar per decidir quina argumentació era la millor.

La  gran  aportació  de  Galileu  Galilei  (1564-1642)  va  ser  introduir  un  element  nou  en  la
discussió.  Considerà  que  per  resoldre  la  controvèrsia  calia  fer  experiments.  Ara  ens  pot
parèixer obi, però en el seu moment va ser una idea revolucionaria. 

Va construir  dispositius que permetien reproduir  moviments de forma controlada i  prendre
dades d’ells. Analitzant els resultats va arribar a la conclusió que en absència de fricció el
moviment de caiguda és uniformement accelerat i no depèn de la massa de l’objecte. 
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Però, com va poder arribar a aquesta conclusió? Quan estudiem moviments com els feia ell, és
impossible eliminar la fricció! Nosaltres anem a reproduir un del experiments de Galileu. Vorem
que  els  resultats  dels  experiments  no  som  mai  blanc  o  negre.  Fer  experiments  vol  dir
interpretar dades. I això sols es pot aprendre fent experiments i interpretant dades. 

A.37 Una forma de vore la dificultat que entranya dissenyar un experiment per demostrar la
idea de Galileu es deixar caure al mateix temps una boleta metàl·lica i una fulla de paper. Si
realitzes l’experiència quina teoria pareix comprovar-se, la d’Aristòtil o la de Galileu? Quines
variacions podrien fer en l’experiència per tal d’aclarir millor la controvèrsia entre Aristòtil i
Galileu?

Text 2 Galileu i la interpretació de les dades

Galileu, en el seu llibre “Diàlegs sobre els dos sistemes principals del món” (1632), respon
de la forma següent a un aristotèlic, anomenat Simplici.

"...Simplici, tinc l’esperança que no seguiràs l’exemple de molts altres, que desvien la
discussió d’un punt principal i diuen que algunes de les meues afirmacions s’aparten de la
veritat per un pèl i per aquest cabell amaguen les mancances d’altres teories tan grosses
com la soga d’un vaixell.  Aristòtil  diu que una bola de ferro de 100 lliures  (unitat de
massa), que cau des d’una altura de 100 cúbits (unitat de distància), arriba al sòl abans
que una bola d’una lliura, deixant-la caure des de la mateixa altura, hi haja caigut 1 cúbit.
Jo dic que les dues arribaran al sòl al mateix temps. Tu trobaràs en fer l’experiència, que
la  pesada  avança  a  la  lleugera  en dos  o  tres  dits.  Ara  ja  no  pot  amagar-se  darrere
d’aquests  dits  els  99  cúbits  de  diferència  que  deuria  haver  segons  Aristòtil,  ni  pot
menysprear-se  la  meu xicoteta  errada  i  al  mateix  temps  silenciar  la  seua,  molt  més
gran...”

A.38 Dissenya un experiment per tal  de demostrar que la caiguda lliure és un moviment
uniformement accelerat i que l’acceleració no depèn de la massa de l’objecte. 

En qualsevol  experiment que dissenyem ocorre el  mateix.  No podem mesurar directament
l’acceleració de l’objecte. De fet l’únic que poden mesurar és el temps que tarda l’objecte en
realitzar diferents desplaçaments. Per tant, la comprovació de la nostra hipòtesis serà indirecta
ja que anem a traure conclusions sobre l’acceleració sense mesurar-la directament. Anem a
vore com es pot fer això.

El  muntatge  experimental  el  fen  de  tal  manera  que  un  cronòmetre  es  posa  en  marxa
exactament  quan  l’objecte  es  posa  en  moviment  i  s’atura  quan  l’objecte  ha  recorregut
determinada distancia. Si considerem com origen de posicions el lloc on comença a moure’s
l’objecte:
a) Poden interpretar la distància recorreguda com la posició final i el temps transcorregut com

l’instant final. Per altra banda, com que el muntatge permet reproduir el moviment sempre
de la mateixa manera, identifiquem les dades obtingudes com dades de posició instant de
temps d’un únic moviment.

b) Els  paràmetres  del  moviment  son  t 0=0 ,  e0=0  i  v0=0  de  manera  que  l’equació  del
moviment serà:

e(t )=1
2
a⋅t 2

A.39 Com podem comprovar la hipòtesi de Galileu a partir de les dades obtingudes?

Per  comprovar  la  certesa  de  la  hipòtesis  de  Galileu  anem  a  emprar  mètodes  gràfics.
Representem les dades de posició en funció de l’instant de temps i analitzem els resultats.

A.40 Redacta  una  memòria  del  treball  fet  en  aquest  apartat.  Ha  de  tindre  el  següents
apartats: (I) Plantejament de la investigació amb referència a la controvèrsia entre Aristòtil i
Galileu. (II) Enunciat de les hipòtesis que es volen comprovar. (III) Descripció del disseny i del
procediment experimental. (IV) Presentació de les dades en forma de gràfiques. (V) Anàlisi
dels  resultats  valorant  la  importància  de  les  discrepàncies  entre  la  hipòtesi  i  el  resultat
obtingut.
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6. La descripció del moviment circular uniforme
A.41 Indica exemples de moviment circular. Quins d’ells creus que son uniformes?

A la vida quotidiana trobem molts exemples de moviment circular: les rodes d’un vehicle, les
aspes d’un molí, les manetes d’un rellotge, un cd o un dvd girant en el reproductor... Alguns
d’ells, com els dos últims indicats, no tenim dubte que son uniformes. 

Les manetes d’un rellotge sempre giren igual de ràpid. Si no fora d’aquesta manera el rellotge
s’avançaria  o  es  retardaria.  Però  per  descriure  aquest  moviment  hem  de  construir  unes
magnituds noves. Al fer la següent activitat entendràs perquè això és necessari.

A.42 Estàs observant les manetes d’un rellotge. La minutera
avança un quart d’hora. Considera dos punts de la maneta. Un
punt M a la  meitat  i  un antre P a la  punta.  Es mouen a la
mateixa velocitat? 

Es evident que el desplaçament que realitza el punt P és major
que  el  que  realitza  el  punt  M.  Com que  per  als  dos  punts
l’interval de temps és el mateix es pot deduir que la velocitat de
P és major que la de M

 Δ eM<Δ eP →
Δ eM
Δ t

<
Δ eP
Δ t

→ vM<vP

Però des d’un altre punt de vista poden afirmar que els dos punt giren igual de ràpid. Es dos
donen un quart de volta en un quart d’hora. Aquesta idea correspon a un concepte de velocitat
diferent del que hem emprat fins ara. 

Quadre 9: La velocitat angular

La velocitat angular ω  mesura com de ràpid gira un objecte. Es construeix a partir de
l’angle que gira l’objecte, Δθ , i l’interval de temps Δ t  que transcorre en el dit gir

ω=Δθ
Δ t

La velocitat  angular de qualsevol  punt de la minutera és la
mateixa  ja  que  tots  els  punts  giren  el  mateix  angle  en  el
mateix interval de temps. Aquesta velocitat angular la poden
expressar de diferents formes. En el quadre de la dreta tens
varies  opcions,  però  cap  d’ella  és  la  unitat  en  el  sistema
internacional, encara que s’utilitzen. De fet, en tecnologia la
rapidesa dels motors sol expressar-se en revolucions per minut
(rpm). Aquí revolució és sinònim de volta. 

La unitat  per  mesurar  angle  en el  sistema internacional  és  el  radian.  Encara  que pot  ser
hagues estudiat aquesta unitat en matemàtiques anem a fer unes activitats per entendre el
seu significat.

A.43 L’equivalència entre grau i radian és que 360º=2π rad . Completa la següent tabla.

Δθ (º ) 0 30 45 90 180 270 360

Δθ (rad ) 0 2π

Δθ (volta) 0 1/2 1

A.44 Determina la velocitat del minuter d’un rellotge en unitats del sistema internacional.

Cada hora el minuter dona una volta completa, això vol dir que gira Δθ=2π rad  en un interval

de  Δ t=3600s , per tant la seua velocitat angular és  ω=Δθ
Δ t

=2π rad
3600 s

= π
1800

rad /s . La unitat de

velocitat en el sistema internacional és rad /s
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M

M

P

P

ω=Δθ
Δ t

=

1/4 volta
1/4 hora

=1volta
hora

1/4 volta
15minutos

=1/60 volta
minut

90graus
15minutos

=1/6 grau
minuto
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A.45 Quants radians haurà girat en 30 segons uns cavallets que es mouen a raó de 1,5 voltes
per minut.

Quadre 10: El període i la freqüència

En un moviment circular uniforme el temps en fer una volta completa és sempre el
mateix, s’anomena període i es representa per T .

En un moviment circular uniforme també és sempre igual el nombre de voltes fetes en
la unitat de temps; aquesta magnitud s’anomena  freqüència i es representa per la
lletra ν . 

De la  definició  de  freqüència  es dedueix  que  ν= 1
T

.  La unitat  de freqüència  en el

sistema internacional és el s−1  que rep el nom de Hertz (Hz) Es a dir Hz=s−1

A.46 Un objecte es mou a raó de  200rpm . Expressa la seua velocitat angular en el sistema
internacional d’unitats. Calcula el període de rotació i la freqüència.

Quin interès pot tindre utilitzar el radian per mesurar angles? La raó és purament utilitària. En
un  moviment  circular,  si  mesurem  l’angle  de  gir  en  radians  és  molt  fàcil  calcular  el
desplaçament que ha fet l’objecte.

A.47 Considera la situació plantejada a la activitat  A.42. Se ha mesura que la distància del
pont P al centre de gir del minuter és  0,1m . Quin desplaçament fa el punt P en un quart
d’hora.

Poden resoldre la qüestion amb un raonament de proporcionalitat. Si el minuter dona una volta
sencera el desplaçament del punt P és Δ e=2π r , on r=0,1m , ja que aquesta és la fórmula de
la longitud de la circumferència que descriu el punt P. 

Aleshores si el minuter dona un quart de volta el desplaçament del punt P és Δ e=2π r
4

=π
2
r . 

Si ens fixem en l’expressió obtinguda podem adonar-nos que  π
2

 és, en radian, l’angle que

correspon a donar un quart de volta.

I si analitzem el raonament fet poden entendre que no és cap casualitat, sempre ocorrerà el
mateix independentment de l’angle considerat.

Quadre 11: relació entre velocitat i velocitat angular

Considerem un objecte que descriu un moviment circular de radi r . Quan gira un angle
Δθ (rad )  realitza  un  desplaçament  Δ e=r⋅Δθ .  Es  per  això  que  la  relació  entre  la
velocitat i la velocitat angular de l’objecte és

Δ e=r⋅Δθ → Δ e
Δ t

= r⋅Δθ
Δ t

→ v=r⋅ω

A.48 La Lluna tarda aproximadament 28 dies en fer una volta completa a la Terra. Si  la
distància entre la Terra i la Lluna és de 384400km . Determina la velocitat lineal i angular de la
Lluna en el seu moviment al voltant de la Terra.

A.49 La Terra fa una volta a si mateixa cada 24 hores, determina la velocitat angular de
rotació  de la  Terra.  Sabent  que  el  radi  de  la  Terra  val  6370km  calcula  la  velocitat  d’una
persona que es troba a l’equador.
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7. Activitats complementàries
A.50 Indica la posició de l'objecte (als punts A i B) i el desplaçament que es produeix quan
passem d ’A fins B.

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

A.51 Representa en la classe aquests moviments, marca sobre una trajectòria l'origen, busca
la posició inicial, decideix el sentit del moviment i segueix el ritme corresponent. Totes les
equacions  estan  en  el  sistema  internacional  d’unitats.  (a)  e(t )=2⋅t−5 ,  (b)  e(t )=−t−2 ,
(c) e(t )=−2⋅t+3  i (d) e(t )=t+5 .

A.52 Un objecte es mou segons la trajectòria indicada a la figura passant per les posicions A,
B i C quan el rellotge marca 2s , 26 s  i 36 s . Cadascuna de les divisions equival a 1m .

a) Expressa la posició del mòbil quan es trobe en els punts A, B i C.

b) Calcula el desplaçament sobre la trajectòria quan el mòbil es mou des d ’A fins B i des de
B fins C.

c) Calcula la velocitat quan l'objecte es desplaça des d ’A fins a B i  des de B fins a C.
Interpreta el signe de la velocitat.

A.53 Un cotxe es desplaça en línia recta i amb velocitat constant de 60 km/h , calcula la seua
posició quan es mou durant 29 s .

A.54 Una persona es desplaça constantment a  0,5m /s . En el instant  t=2s  es troba en la
posició e=8m . Escriu l'equació de la posició del seu moviment.

A.55 Assigna raonadament el signe de l'acceleració a cada mòbil quan passa des d’A fins a B
considerant que sempre l’interval de temps emprat en passar d’A a B ha segut de 2 segons.
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A.56 Interpreta les  gràfiques següents i  explica tota la  informació que es pot  obtenir.  Hi
guarden alguna relació?
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A.57 Interpreta les gràfiques següents i explica tota la informació que es pot obtindre. Hi
guarden alguna relació?
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A.58 Aquestes  gràfiques  representen  la  posició  en  funció  de  l’instant  de  temps  de  dos
moviments diferents. Dibuixa les corresponents gràfiques de la velocitat i l’acceleració.
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8. Resolució de problemes amb Modellus
El programa permet construir animacions dels moviments que estudiem al mateix temps que
es generen les seues gràfiques i taules de valors. Anem a vore com funciona construïm la
simulació de l'activitat A.18

1 Obri el programa  Modellus. Pot ser que
en  l’escriptori  trobés  l’accés  directe
reproduït a la dreta. Si no busca Modellus
4.01 en el botó Inicio, apartat Programa.

2 Al  entrar  en  el  programa  apareixen  tres  finestres
obertes  (Modelo  Matemàtico,  Gráfico  i Tabla)  i  una
quarta  finestra  minimitzada  (Notas).  Clica  dins  de  la
finestra Modelo Matemático..

3 En la finestra  Modelo Matemático has d'escriure les
dues  equacions  de  moviment  del  problema  que  vols
simular

ea = 2  t
eb = -1.5  t + 20

Per escriure decimals utilitza el punt, NO
LA  COMA.  Per  escriure  el  símbol  del
producte  x utilitza  la  tecla  asterisc  *.
Col·loca  cada  equació  en  una  línia
diferent.  Quan  acabes  prem  el  botó
Interpretar reproduït a la dreta

4 Fixat  en  la  finestra  taula.  Hi  ha  dues  columnes:  la
columna  t i  la  columna  ea.  Anem a  fer  que  aparega
també la columna eb. 

Clica  en  dins  de  la  finestra  taula.  Fixat  en  la  part
superior de la finestra del programa. Adona’t que s’ha
seleccionat  la  solapa  Taula.  Una  part  d’aquesta  es
reprodueix a continuació.

5 Pots vore que la tercera columna està buida. Obri el
desplegable fent clic amb el ratolí. Escull eb.

Pots  veure  que  automàticament  apareix  una  nova
columna en la taula.

6 Clica en la finestra  Gráfico. Fixat en la part superior
de la finestra del programa. Adona’t que s’ha seleccionat
la  solapa  Gráfica que  en  part  es  reprodueix  a
continuació.

7 Fixat que com Eje Horizontal està seleccionat t. Com
Eje  Vertical està  seleccionat  ea,  però  es  poden
seleccionar més variables (hi ha columnes buides). Obri
el  desplegable  de  la  segona  columna  i  escull  eb.  i
assigna-li un color diferent al de ea.

En la mateixa solapa Gráfica Selecciona l’opció Escala
Automática.

8 En  la  part  inferior  dreta  de  la  finestra  del
programa apareix el botó  simular reproduït a
la dreta. Fes clic en ell. Voràs com es generen
de forma automàtica les gràfiques i taule fins a
l’instant t= 50 s.

Com  que  allò  que  ens  interessa  és  simular  el
encreuament anem a veure  com poden fer per tal que
la simulació es detinga  en l'instant t = 10 s

9 Selecciona la  solapa  Variable Independiente en la
part superior de la finestra del programa. A continuació
es reprodueix el seu contingut. Establix com a valor Máx
10.

10 Prem el botó  reiniciar reproduït a la dreta
que  es  troba  en  la  part  inferior  dreta  de  la
finestra del programa. 

Ara pots tornar a prémer el botó simular i veuràs com la
taula   i  gràfiques  només  es  generen  fins  a  l'instant
t = 10 s.
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12 Selecciona la pestanya Inicio en la part superior de la finestra del programa. Fes clic en el botó Guardar Como...
Guarda l’arxiu amb el nom de l’activitat en la teua carpeta de treball.

13 Minimitza  la  finestra  Modelo
Matemático i la finestra  Tabla.  Selecciona
la  solapa  Objetos.  Fes  clic  en  el  botó
Partícula reproduït a la dreta i després fes
clic en qualsevol lloc del àrea en blanc de la finestra del
programa.  Apareixerà  el  que  es  reprodueix  a
continuació.

14 Al inserir la partícula en la part superior de la finestra
del  programa  es  selecciona  la  solapa  Animación.  A
continuació es reprodueix la part d’aquesta solapa en la
que ara has de fixar-te.

15 En la casella on posa Partícula 1 substitueix aquest
nom  per  A  i  pres  la  tecla  Intro.  Fes  clic  en  el
desplegable  Horizontal,  escull  ea i  fes  clic  en  el
cadenat. Fes clic en el desplegable Vertical, escull 0.0 i
fes clic en el cadenat. Ha de quedar

16 Repeteix els passos 13 i  15 per crear una segona
partícula.  Ara  l’anomenes  B i  en  el  desplegable
horitzontal esculls eb. Baix del nom de la partícula pots
modificar el seu color. Estableix que siga diferent del de
la partícula A

17 Si ara fas clic en el botó simular voras que
les partícules es mouen al mateix temps que
es genera la gràfica, però el moviment quasi
no es nota. 

El  problema  és  que el  programa agafa  com unitat  el
pixel i això és molt petit. Anem a vore com solucionem el
problema

18 Fes clic  en  la  boleta A de manera  que en la  part
superior  de  la  finestra  del  programa  es  torne  a
seleccionar la solapa Animación.

19 Fixat ara on posa Escala
1  unidad= En  la  cela
horitzontal  posa  30  i  PREM
ENTER.  Ha  de  quedar  com
es reprodueix a la dreta. El punt simplement indica el
decimals,  per  això pot  ser  que hi  hagen 3 o  4 ceros
darrere d'ell.

20 MOLT  IMPORTANT!  Has  d'assegurar-te  de  fer
exactament el mateix per la boleta B

Pots emprar altres factors d'escala (20, 35...) però han
de tindre el mateix valor per les  dues boletes.

21 Per simular el encreuament has de fer que les posicions de les dues boletes tinguen el mateix origen. El més
còmode és parar la simulació abans que termine i arrossegar l'origen d'una de les boletes fins fer-lo coincidir amb
l'origen de l'altra

22 Si tot està bé, les boletes han de creuar-se quan es creuen les gràfiques. Una vegada la simulació s'ha aturat pots
inspeccionar amb detall que ha passat ja que pots moure't abans i endarrere en el temps amb la barra lliscant de la
part inferior de la finestra
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9. Estudi de moviment amb Tracker

1 Feu clic a la icona del programa que
trobareu a l'escriptori 

2 Feu clic a la icona per obrir vídeo.

3 Fes clic a la icona per anar a l'escriptori 3 Busca la carpeta Videos i obri el vídeo que
vas a estudiar

4 Fes clic a la icona reproduir el vídeo i fer-te
una idea global del mateix

5 El primer que vas a fer és determinar els
fotogrames  que  vas  a  estudiar.  Continua
llegint per saber com fer-ho.

6 Utilitza les icones per moure't fotograma a
fotograma. El número del fotograma apareix
en  roig  a  l'esquerra.  Anota  el  número  del
primer i últim fotograma que vas a estudiar.

7 Feu clic en la icona per retallar el vídeo

8 Introdueix els números
dels fotogrames (Cuadro)
inicial i finals. No
modifiques la resta de
reglatges.
Prem Aceptar

9 Desplega el menú de la icona de calibratge i
escull l'opció Vara de calibración

10 Col·loca la vara de calibratge sobre una 
longitud coneguda. Fes clic en la magnitud i 
introdueix el seu valor en metres

11 Torna a desplegar el menú de la icona de
calibratge  i  lleva  la  selecció  de  la  vara  de
calibratge  que  has  creat.  D'aquesta  manera
desapareix de la pantalla. Pots tornar a fer-la
visible si vols.

13 Feu clic en la icona per mostrar i ocultar
els eixes de coordenades

14 Pots arrossegar l'origen amb el ratolí.  El
normal és col·locar-lo el més baix possible

15 També  pots  girar  els  eixos.  Pot  tindre
interès si el moviment és rectilini per tal que
la trajectòria siga paral·lela a u dels eixos

16 Torna a fer clic en la icona per per mostrar
i ocultar els eixes de coordenades. D'aquesta
manera  desapareixen  de  la  pantalla.  Pots
tornar a fer-los visibles si vols
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17 Desplega el menú Crear i escull l'opció 
masa puntual.

18 Observa que apareix una finestra que pots
col·locar on vulgues

19 Ves a primer fotograma que vas a estudiar 20 Manté  pressionada  la  tecla  Mayus i
observa con el cursor del ratolí es transforma
en un quadrat.

21 Localitza l'objecte i fes clic sobre ell (tot
sense  deixar  de  pressionar  la  tecla  Mayus).
Voràs que el vídeo avança automàticament un
fotograma.

22 Sense deixar de pressionar la tecla Mayus
punteja l'objecte fins el final del vídeo.

23 Al  deixar  de  pressionar  la  tecla  Mayus
apareixen  els  punts  que  has  marcat.  Si
avances  o  retrocedeixes  el  vídeo  veus  com
apareixen  i  desapareixen  els  punts.  Quan
estàs en un fotograma pots arrastrar el punt
que has posat. Comprova que els punts estan
correctament posats.

24 A la part dreta de la finesta s'ha generat la
gràfica de la posició horitzontal (x). Fes clic a
l'etiqueta  de  l'eix  vertical  per  escollir  la
magnitud que vols representar

25 Si  fas  clic  sobre  la  gràfica  amb el  botó
secundari del ratolí pots accedir a les opcions
de  la  gràfica.  Assegurat  que  l'escala  és
correcta.  En molt  casos  és  important  forçar
que aparega el cero de l’escala!

26 Reprodueix  el  vídeo.  Adonat  que  el
moviment de l'objecte està sincronitzat  amb
la gràfica.

27 Si has de representar més gràfiques tens
diferents opcions. La primera és convertir  la
finestra  de  Datos en  una  finestra  de
Diagramas. Fes clic en la icona elegir vista i
escull Vista de diagrama.

28 També  pots  disposar  de  dues  noves
finestres a la part inferior. Desplega el menú
Ventana i escull Vista inferior.

Pots  escollir  el  tipus  de  finestra  com  s'ha
explicat abans.

29 A més a més cada finestra pot
tindre fins tres gràfiques. Pressiona
el botó Diagramas i escull el nombre
de gràfiques que vols en la finestra

30 Pots redimensionar la grandària de
totes les finestres arrastrant els vores.
També  pots  aconseguir  que  algunes
desapareguen  amb els  botons  que  hi
ha en els vores de les finestres.
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2 L’estudi de les forces

En cinemàtica hem estudiat els distints tipus de moviments sense atendre a les seues causes.
En aquest tema estudiarem la relació entre els moviments i les causes que els produeixen,
establint els principis de la dinàmica. Així, per exemple, ens preguntarem: Quina és la causa
que la Lluna gire al voltant de la Terra amb velocitat constant descrivint òrbites circulars? Per
què una bola pot caure en línia recta augmentant regularment la seua velocitat?

1. El principi d’inèrcia
Per llançar una pilota, parar un cos que estava en moviment o esclafar una bola de goma,
diem que hem aplicat una força als esmentats cossos. No obstant això, el terme força no
sempre l'utilitzem adequadament.

A.1 Discutiu els efectes que poden produir les forces.

A.2 Indiqueu de forma raonada si és necessària una força perquè:

d) Un cos en repòs es moga.

e) Un cos romanga en moviment rectilini uniforme.

f) Un cos que està en moviment es pare.

g) Un cos en moviment canvie la seua direcció.

h) Un moll s’estire.

i) Una bola de plastilina es deforme.

Comentarem al  tema anterior  que  a la  superfície  del  nostre  planeta el  objectes no tenen
tendència a mantindre un moviment constant. Per si mateixos, o cada vegada es mouen més
lentament,  com per  exemple  una  pilota  rodant  per  terra,  o  cada  vegada  es  mouen  més
ràpidament, com la mateixa pilota caent. Mantindre un moviment uniforme sempre cal d’algun
tipus de dispositiu o motor.

També digueren que aquesta realitat és molt diferent a allò que ocorre a l’estació espacial
internacional on el que és realment complicat és aconseguir que els objectes estiguen aturats
ja  que  adquireixen  moviment  rectilini  uniforme  amb  el  més  mínim  impuls.  (Vídeo  en
https://youtu.be/6Ft66pcCIcc).

La veritat es que entendre la diferencia entre aquestes dues situacions és el punt de partida
per construir la dinàmica i el concepte de força. Si els moviments son tan diferents en un cas i
l’altre és perquè a la superfície de la Terra hi ha dues interaccions que sempre estan presents
quan  els  objectes  es  mouen:  la  gravetat  i  la  fricció.  Pel  contrari,  a  la  estació  espacial
internacional tant la gravetat com la fricció son negligibles (els seus efectes són tan xicotets
que no cal tindre’ls en compte).

El punt de partida de la dinàmica es coneix com principi d’inèrcia. Consisteix en imaginar-se
com seria el moviment d’un objecte si sobre ell no actua cap força. El va establir Galileu Galilei
al segle XVII. Ell va tindre que fer un gran exercici d’imaginació. Nosaltres sols hem de vore un
vídeo.

Quadre 1: El principi d’inèrcia o primer principi de la dinàmica

Quan  sobre  un  objecte  no  actua  cap  força,  o  bé  està  en  repòs,  o  bé  manté  un
moviment rectilini uniforme. 
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La controvèrsia de Galileu amb Aristòtil respecte al concepte de força

Text 1:La concepció aristotèlica de força

La idea central  de la teoria  del  moviment d’Aristòtil  es el  concepte de posició natural
(varen parlar d’ella el tema anterior). Cada objecte té tendència a moure’s cap al seu lloc
natural i, una vegada està en ell, la seua tendència és a romandre en repòs. 

Per Aristòtil  força és la  causa del moviment. En el seu plantejament un cos sols pot
mantindre’s en moviment si sobre ell està actuant una força; quan aquesta cessa, el cos
torna al seu lloc natural i queda en repòs. 

A.3 Llancem una pilota per el terra i veiem que termina aturant-se. Aquest experiment pareix
que contradiga el principi d'inèrcia i done suport a la teoria d’Aristòtil. Per què no és així?

Com que a la  superfície  de la  Terra vivim en un mon ple  de fricció  poden trobar  moltes
observacions  que  aparentment  donen  suport  als  plantejaments  d’Aristòtil.  De  fet  les
explicacions d’Aristòtils son més intuïtives que les que fem emprant el principi d'inèrcia.

Galileu no podia acceptar la teoria d’Aristòtil. Proposà un plantejament diferent. Considerà que
no hi  havia  llocs  naturals  i  que la  tendència dels  objectes era mantindre el  seu estat  de
moviment: si estaven en repòs continuaven en repòs i si tenien velocitat la mantenien sense
canviar,  ni  de  direcció  ni  de  sentit,  descrivint  un  moviment  rectilini  uniforme.  D’aquesta
manera Galileu obrí un camí que portà a Isaac Newton a proposar una nova relació entre força
i moviment.

Quadre 2: La proposta newtoniana de relació entre força i moviment

Per a Newton la força causa la modificació de l’estat de moviment de l’objecte. Fa que
un objecte en repòs es pose en moviment o provoca el canvi de la rapidesa o de la
direcció  amb  que  un  objecte  es  mou.  Aquestes  idees  les  desenvoluparem  més
endavant. Ara les avancem sols per contraposar-les a les d’Aristòtil.

Però per què Galileu va enfrontar-se al plantejaments de Aristòtil? Aquest cas es completament
diferent a la controvèrsia respecte a la caiguda lliure. Realment no hi havia observacions en
contra. Per què Galileu no podia  acceptar la teoria d’Aristòtil? Galileu defensava que la Terra
es mou a l’entorn del Sol. I com que ningú sap de cap motor que estiga impulsant-la, l’única
forma  d’admetre  el  moviment  de  la  Terra  era  trencar  amb  els  plantejaments  d’Aristòtil  i
proposar que la tendència d’un cos en moviment és mantindre el seu moviment sempre que
sobre ell no actuara res. 

Tractant de defensar el moviment de la Terra Galileu va idear el principi d’inèrcia, però això el
porta ha haver d’enfrontar-se a un problema complicat. Per un costat ell considerava que tot
allò que diguera la ciència havia d’estar fonamentat en proves experimentals. Per altre la seua
afirmació del principi d'inèrcia parla de com es mou un objecte sobre el que no actua res. 

A.4 A la superfície de la Terra sempre està actuant la fricció i la gravetat, aleshores, com
poden demostrar-hi experimentalment el principi d’inèrcia que afirma que un objecte sobre el
que no actua res manté un moviment uniforme rectilini?

Text 2: La "demostració" del principi d’inèrcia

A continuació reproduïm un fragment dels Diàlegs de Galileu, on el personatge de Salviati
representa les idees de Galileu, i el de Simplici les idees aristotèliques. Salviati (Galileu)
acaba sempre portant al seu terreny a Simplici i li fa dir amb les seues pròpies paraules
justament el contrari del que ell deia al principi de la discussió, i de vegades li prenc una
mica el pell.

Salviati: digues, si tingueres una superfície d’una substància tan dura com l’acer i tan llisa
i polida com un espill, que no fóra horitzontal, sinó un poc inclinada, i col·locares sobre
ella una bola de bronze perfectament esfèrica, què penses que passaria quan la soltares?
No creus tu, com jo, que es quedaria allí?
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Simplici: Si la superfície estiguera inclinada?

Salviati: Sí, ja t’ho he dit.

Simplici: No puc imaginar que s’hi quedés. Crec que es mouria segons la inclinació.

Salviati: Tint ben en compte el que dius, Simplici, jo crec que es quedaria on la posares.

Simplici: Si fas aquestes suposicions, Salviati, no em sorprendré que arribes a les més
absurdes conclusions.

Salviati: Estàs segur que es mouria lliurement segons la inclinació?

Simplici: Qui ho dubta?

Salviati: I  açò  ho creus no perquè jo  t’ho  dic  (he intentat  persuadir-te  de pensar  el
contrari), sinó per tu mateix?

Simplici: Ara veig el teu joc; dies que creies açò, que no té cap sentit, per posar-me a
prova.

Salviati: Tens  raó,  ara  bé,  quina  longitud  recorreria  l’esfera  i  amb quina  velocitat  es
mouria? Però tint en compte que he posat l’exemple d’una esfera perfectament rodona, i
un  pla  perfectament  polit  de  manera  que  es  puguen  descartar  tots  els  impediments
accidentals  i  externs.  També  hi  hauria  que  llevar  els  impediments  originats  per  la
resistència de l’aire o de qualsevol altre obstacle casual.

Simplici: Comprenc molt bé el que vols dir i et conteste que, si el pla fora suficientment
llarg, l’esfera continuaria movent-se indefinidament i aniria cada vegada més ràpid. I a
major inclinació major serà la velocitat.

[De la mateixa manera Salviati obliga a Simplici a reconèixer que si es llança l’esfera per
un pla inclinat cap amunt, anirà perdent velocitat fins parar-se. 

Per últim Salviati planteja el cas intermedi, es a dir, el llançament de l’esfera per un pla
horitzontal  exquisidament  polit,  en  el  qual  es  puguen descartar  tots  els  impediments
accidentals i externs, fins i tot la resistència de l’aire.]

Salviati: Aleshores pareix que fins aquí m’has explicat bé el que li ocorre a una esfera en
dos plans diferents (un inclinat cap avall i un altre inclinat cap amunt). Ara digues-me, què
li ocorreria a aquesta mateixa esfera damunt d’una superfície que no tinguera inclinació ni
cap amunt ni cap avall?

Simplici:  Ara has de donar-me un poc de temps per pensar  la  meua contestació.  No
havent inclinació cap avall el moviment no té tendència a produir-se; i no havent inclinació
cap amunt no hi ha res que s’opose al moviment. De tot açò es dedueix que l’esfera s’hi
quedarà...

Salviati: Jo pense el mateix, sempre que haguérem deixat l’esfera amb cura; però si li
haguérem donat un impuls cap algun costat, què ocorreria?

Simplici: Que es mouria cap a aqueix costat.

Salviati: Però, amb quina classe de moviment? Cada vagada més de pressa, com en un
pla inclinat cap avall o cada vegada més lentament com en un pla inclinat cap amunt?

Simplici: No puc descobrir cap causa d’acceleració ni de retard si no hi ha inclinació cap
avall ni pendent cap amunt.

Salviati: Bé, si no hi ha causa de retard, encara menys n’hi haurà per a detenir-la, per
tant, quina distància recorrerà l’esfera en moviment?

Simplici: Tanta com llargària tinga la superfície horitzontal.

Salviati: Per tant si eixa distància fora indefinida el moviment no tindria fi, es a dir, el
moviment seria perpetu.

Simplici: Jo crec que si, si l’esfera fora de matèria duradora.
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2. La força com a representació de les interaccions
A.5 En les següents frases la paraula força s'utilitza amb diferents significats. Indica quan la
paraula força s'usa: (1) com a sinònim de velocitat i (2) per representar una acció:

a) La jugadora va llançar la pilota amb molta força. 

b) El xic va fer molta força al llançar la pilota i es va danyar el muscle.

c) La pilota va anar perdent força a poc a poc fins que es va parar.

d) Susana hagué de fer molta força per alçar les pesos.

e) L'objecte va anar adquirint força durant la caiguda. 

f) Quan empentarem el cotxe, Felipe va ser qui va fer més força. 

g) Quan un objecte llançat verticalment perd tota la seua força, es para i comença a baixar.

h) Vam haver de fer molta força per aconseguir parar el trineu. 

En l’activitat ens adonem que al llenguatge quotidià moltes vegades s’utilitza la força com a
sinònim  de  velocitat  o  d’impuls.  És  una  herència  del  llarg  període  de  temps  (més  d’un
mil·lenni) durant el qual es creia que la teoria del moviment d’Aristòtil era la correcta. En certa
mesura tots continuem sent una mica aristotèlics. Ja voràs com de vegades et descobreixes
fent raonant com l’Aristòtil per molt bé que hagues estudiat el principi d'inèrcia!

Utilitzaren  el  concepte  de  força  per  descriure  l’acció  d’un  objecte  sobre  un  altre.  Quan
considerem que sobre un objecte actua una força sempre explicarem qui fa la força. 

Procedir d’aquesta forma
és el  millor procediment
per evitar errors. 

Si  creiem que  sobre  un
objecte actua una força,
però  no  troben  qui  la
està  fent...  pot  ser  que
estiguen equivocats i allò
que  ens  imaginem  com
una  força  realment  és
una velocitat.

També  és  important
tindre en compte que la
força  sols  existeix  en
tant  està  produint-se
l’acció  que  descriu.  Al
xutar una pilota sols fem
força  en  el  moment  del
xut.
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A.6 Intenteu explicar per què:

a) Un patinador llança una pilota cap avant i ell se’n va cap arrere.

b) Una  persona  bota  des  d’una  barca  en  l’aigua:  la  persona  bota  a  l'aigua  i  la  barca
retrocedeix.

c) Quan una persona fa força sobre una paret no es mou, però si aquesta mateixa persona
porta patins se'n va cap arrere.

Què passa si xutes fort una pilota i no portes sabates?
Pots fer-te mal al peu! Quan xutes el peu fa una força
sobre la pilota i al mateix temps la pilota fa una força
sobre el peu. Quant més fort xutes més mal pots fer-te
ja que la força que la pilota fa sobre el teu peu té la
mateixa intensitat que la força que el teu peu fa sobre la
pilota.

Es  per  això  que  en  dinàmica  utilitzem  el  concepte
d’interacció:  No  pot  ser  que  tu  actues  sobre  la  pilota
sense que ella actue sobre tu.

Quadre 3:El principi d’acció i reacció o tercer principi de la dinàmica

Quan una parella d’objectes interacciona es fan forces de la mateixa intensitat, en la
mateixa direcció i amb sentir contrari.

A.7 Considera un objecte en caiguda lliure. Realitza un esquema en el que aparega la força
que actua sobre l’objecte i la seua parella d’interacció. Descriu cada força indicant qui la fa i
sobre qui actua.

A.8 Considera un llibre en repòs sobre una taula. Explica totes les interaccions en les que
participa el llibre. Dibuixa i descriu les corresponents parelles d’interacció.

Interacció gravitatòria entre
el llibre i la Terra

Interacció de contacte entre
el llibre i la taula

Totes les interaccions

La força de la gravetat amb que la Terra atrau el llibre, P , s’anomena pes del llibre. La seua
parella de reacció, P ’ , actua sobre la Terra.

La força amb que la taula recolza el llibre,  N , s’anomena força normal. La seua parella de
reacció,  N ’ , actua sobre la taula. En aquest context  normal es pot considerar sinònim de
perpendicular.  Sempre  que  un  objecte  es  recolza  en  un  altre  la  parella  de  forces  de  la
interacció és perpendicular a la superfície de contacte entre els objectes.

Les forces que actuen sobre el llibre es compensen, N+P=0 , és per allò que el llibre roman en
repòs sobre la taula.
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A.9 Considera que estàs sostenint un llibre sobre la palma de la teua
mà.

a) Explica totes les interaccions en les que participa el llibre. Dibuixa
i descriu les corresponents parelles d’interacció.

b) En aquesta situació, encara que tingués els ulls tancats, tu saps
que estàs recolzant el llibre perquè ho notes. Quina de totes les
forces  que  has  dibuixat  és  la  responsable  de  que  tu  tingues
aquesta percepció?

A.10 Considera el xicotet interval de temps durant el qual una bola de billar xoca amb el cantó
de la taula. Explica totes les interaccions en les que participa la bola. Dibuixa i descriu les
corresponents parelles d’interacció. No cal que tingues en compte la fricció de la bola amb la
taula.

3. El segon principi de la dinàmica
Al estudiar el principi d’inèrcia digueren que el seu establiment pora a abandonar el concepte
aristotèlic de força. La força deixa d’entendre’s com la causa del moviment per ser considerada
la responsable de que el moviment de l’objecte canvie i no siga rectilini uniforme. Això vol dir
que la força no està relacionada amb la velocitat, està relacionada amb l’acceleració. 

Anem a plantejar-nos quina relació hi ha entre força i acceleració. Hem d’eixir al pas d’una
dificultat , com hem vist a les activitats de l’apartat anterior el normal és que sobre un objecte
actue més d’una força. Anem a considerar l’única situació que hem estudiada en la qual sobre
un objecte sols actua una força: la caiguda lliure.

A.11 Considera una parella de pomes que cauen lliurement, això vol dir que sobre elles sols
actua la força de la gravetat i no cal tindre en compte la fricció amb l’aire. La massa d’una de
les pomes és de 150 g i l’altra és de 300 g. 

a) Quina poma pateix una força major? Quina relació (doble, meitat, igual) hi ha entre la
força que actua sobre la poma de 150g i la poma de 300g. 

b) Quina poma cau amb una acceleració major? Quina relació (doble, meitat, igual) hi ha
entre les acceleracions de les dues pomes.

c) Quina relació es pot establir entre la força que actua sobre una poma i l’acceleració que
adquireix eixa poma

La força de la gravetat és proporcional a la massa sobre la que actua. Si un cos té doble massa
que un altre, la Terra l’atrau amb doble força. Malgrat això quan sobre els cossos sols actua la
gravetat els tots cauen amb la mateixa acceleració. Això suggereix una relació entre la força

F  que actua sobre un objecte de massa m  i l’acceleració a  que l’objecte adquireix: a= F
m

.

Newton considerà que aquesta relació no sols és vàlida per la interacció gravitatòria. Proposà
que es satisfà per a qualsevol tipus de força i també quan sobre l’objecte actua més d’una
força.

Quadre 4:El segon principi de la dinàmica

L’acceleració a  d’un objecte de massa m  està relacionada amb el valor de la suma de
totes  les  forces  que  actuen  sobre  l’objecte,  ∑ F ,  per  l’equació  fonamental  de  la
dinàmica

∑ F=m⋅a

A.12 La  unitat  de  força  en el  sistema internacional  (SI)  és el  Newton.  Defineix-la  tenint
present l'equació fonamental de la dinàmica.

32



Física i Química 4t d’ESO

Quadre 5:El Newton, la unitat de força al sistema internacional

Quan sobre un objecte d’un quilogram actua una força resultant d’un newton l’objecte
adquireix una acceleració d’un metre per segon cada segon, la qual cosa vol dir que la
seua velocitat es modifica en un metre per segon cada segon que transcorre.

A.13 Intenta donar una estimació de les forces següents:

a) El pes d'una bola d’acer.

b) El pes d’una bola de plàstic.

c) La força necessària per arrossegar un llibre.

d) La força necessària per arrossegar una cadira.

A.14 Calcula la força amb que la Terra atrau a un cos de 5kg . Amb quina força atrau el cos a
la Terra? Sabent que la massa de la Terra és de 5,98⋅1024 kg  calcula l’acceleració que aquesta
força produiria sobre la Terra si fora la única força que actuara sobre ella. Considera que
l’acceleració de caiguda lliure en valor absolut és g=10m /s2 .

Solució A.14

Per determinar la força amb que la Terra atrau a l’objecte imagine que
el deixe caure lliurement.  Aleshores sé que l’objecte adquireix una
acceleració  a=−g=−10m /s2 .  Considere l’acceleració  negativa  perquè
utilitze el criteri de signes habitual (positiu cap a dalt i negatiu cap
abaix).

Ara tinc en compte la llei fonamental de la dinàmica (segon principi)
per determinar la força total que actua sobre l’objecte

∑ F=m⋅a=−m⋅g=−50 N

La única força que actua sobre l’objecte és la força amb que la Terra
l’atrau (recorda que l’anomenem pes i la representen per P ) Per tant

∑ F=P → P=−m⋅g=−50 N

Aquesta  deducció  està feta  imaginant que  l’objecte  cau lliurement,
però el resultat es pot considerar vàlid en general ja que la força que
la Terra fa sobre un objecte sempre és la mateixa.

Per determinar la força amb que l’objecte atrau la Terra, P ’ , tinc en compte el principi d’acció
i reacció (tercer principi). L’objecte i la Terra s’atrauen amb forces de la mateixa direcció i
intensitat amb sentits contraris. Per tant

P ’=50 N

Per calcular l’acceleració que aquesta força produiria sobre la Terra si fora la única força que
actuara sobre ella torne a tindre en compte a llei fonamental de la dinàmica (segon principi)

∑ F=m⋅a → a=∑ F
m

= 50

5,98⋅1024=8,36⋅10−24m /s2

L’efecte de l’atracció de l’objecte sobre la terra és indetectable. L’acceleració que produiria
sobre la Terra de cap manera es podria mesurar.

Quadre 6:La fórmula del pes

El pes d’un objecte és la força amb que la Terra atrau a l’objecte. Un objecte de massa
m  es atret per la Terra amb una força 

P=−m⋅g

En aquesta expressió  g  és el valor absolut de l’acceleració de caiguda lliure i com
criteri de signes es considera positiu cap a dalt i negatiu cap abaix.
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A.15 Determina  de  forma  gràfica  i
numèrica la resultant de les forces que es
mostren en les  figures  reproduïdes  a  la
dreta.

A.16 Calcula la força resultant que actua
en cada un dels casos següents. Dibuixa
un esquema on figuren totes les forces:

a) Dues persones estiren un vagó amb
forces de la mateixa direcció i sentit
de 5N  i 8N  respectivament.

b) Dues persones estiren un vagó amb
forces de la mateixa direcció i sentit
contrari de 5N  i 8N  cadascuna.

A.17 Dues persones espenten un armari
de 100kg  per traslladar-lo de lloc aplicant
una  força  de  200N  i  180N ,
respectivament. El fregament de l'armari
amb el sòl és de  300N . Calcula la força
resultant  i  l’acceleració  que  adquireix
l’armari.  Dibuixa un esquema on figuren
totes les forces que actuen sobre l’armari.

Solució A.18

En la vertical sobre l’armari actuen dues forces. La força
amb que la terra atrau l’armari, P , és el pes de l’armari.
Calculem el seu valor considerant que el valor absolut de
l’acceleració de caiguda lliure es g=10m /s2 .

P=−m⋅g=−100⋅10=−1000N

La força normal amb que el sòl recolza l’armari,  N , es
calcula tenint en compte el segon principi. En la vertical
l’armari està en repòs, la seua acceleració és nul·la i per
tant les forces han de compensar-se

∑ F=m⋅a=0 → ∑ F=P+N=0 → N=−P=1000N

En la horitzontal sobre l’armari actuen tres
forces. Les dues forces que fan les persones
i fa força de fricció amb el sòl. Els valors
apareixen a l’enunciat, però hem d’assignar
signes.  Per  allò  emprem  el  criteri  de
considerar positiu cap a la dreta i negatiu
cap a l’esquerra.

F1=200N
F2=180N
f r=−300N

→ ∑ F=F1+F2+ f r=80N

Per determinar l’acceleració que adquireix l’armari utilitzem el segon principi

∑ F=m⋅a → a=∑ F
m

= 80
100

=0,8m /s2
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Relació entre força i moviment

El segon principi de la dinàmica permet establir la relació que hi ha entre la força total que
actua sobre un objecte i el tipus de moviment que té l’objecte.

A.18 En les situacions que es consideren a continuació descriu les forces que actuen sobre
l’objecte, indica quina és la força total i justifica el tipus de moviment:

a) Un objecte que cau lliurement.

b) Un objecte llançat sobre una superfície horitzontal amb fricció.

A.19 Quina força actua sobre un objecte quan es mou en línia recta amb velocitat constant?

Podem dir que si un cos es troba en  moviment rectilini uniforme és perquè sobre ell no
actua cap força, o si n’actuen diverses, la seua resultant és zero.

Si el moviment d’un cos és rectilini uniformement accelerat és perquè la resultant de les
forces que actuen sobre el cos es constant i té la direcció del moviment. Si a més la força
resultant té el sentit del moviment l’objecte cada vegada va més ràpidament. Pel contrari si la
força resultat té sentit contrari a la velocitat l’objecte cada vegada es mou més lentament.

A.20 Es llança un cos verticalment cap amunt. Dibuixeu les forces que intervenen sobre el
mateix quan: (a) Està ascendint. (b) Està en el punt més alt de la seua trajectòria. (c) Està
descendint.

A.21 El moviment de la Lluna a l’entorn de la Terra és aproximadament circular uniforme.
Explica  quina  és  la  força  resultant  que  actua  sobre  la  Lluna.  Es  tracta  d’un  moviment
accelerat?

Quan  la  força  resultant  que
actua sobre un objecte no té la
direcció  de la  velocitat  l’objecte
descriu una trajectòria corba. 

Un  cas  particular  és  el
moviment  circular  uniforme.
La força resultant sobre l’objecte
és en tot moment perpendicular
a la velocitat de l’objecte. 

Encara  que  la  Lluna sempre  es
mou igual de ràpid, el moviment
és accelerat. La força que actua
sobre la Lluna canvia la direcció
de la velocitat.

En  un  moviment  circular
uniforme la força resultant sobre
l’objecte sols modifica la direcció
de la velocitat, sense fer que el
moviment siga més ràpid o més
lent.  Això  és  conseqüència  del
fet  que  la  força  resultant  siga
perpendicular a la velocitat. 

A.22 Un ciclista parteix del repòs i aconsegueix una velocitat de 12m/s  en 10 s . Si la massa
del ciclista i la bicicleta és de 100Kg , calcula:

a) L'acceleració del moviment.

b) La força resultant sobre el sistema ciclista-bicicleta.

A.23 Calcula  la  força  que actuat  sobre una pilota  de  tennis  de  45 g  quan adquireix  una
velocitat de 210m /s  al ser colpejada amb una raqueta durant 0,01 s .
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A.24 Un ciclista manté una velocitat de 12m/s  durant 50 s . A continuació frena i tarda 7 s  a
detindre’s. Si la massa del ciclista i la bicicleta és de 110kg :

a) Representa la velocitat, l'acceleració i la força resultant enfront del temps en cada tram
del moviment.

b) Calcula l’espai total recorregut.

A.25 Una tortuga de 123 g  de massa recorre 2m  en 1 minut. Parteix del repòs i la força de
fregament amb el sòl és de 0,12N , calcula:

a) L’acceleració de la tortuga.

b) La força resultant.

c) La força que ha de realitzar la tortuga per impulsar-se.

A.26 Una pilota de 500 g  es llança pel sòl amb una velocitat de 3m /s  i tarda 2s  en aturar-se.
Determina les forces que actuen sobre la pilota i la distància que recorre.

Solució A.26

En aquest  cas  sobre la  pilota  actuen tres  forces.  La
força pes P  amb que la pilota és atreta per la Terra, la
força normal  N  amb que el sòl recolza la pilota i la
força de fricció f r  que el sol fa sobre la pilota.

Respecte a les forces que actuen a la vertical la situació
és la mateixa que l’analitzada a l’activitat  A.18. Com
que en la vertical la pilota no es mou les forces que
actuen en la vertical han de compensar-se pel segon
principi.

∑ F=m⋅a=0 → ∑ F=P+N=0 → N=−P

Considerem  que  el  valor  absolut  de  l’acceleració  de
caiguda lliure es g=10m /s2  i calculem el pes de la pilota
i a partir d’ell determinem el valor de la força normal

P=−m⋅g=−0,5⋅10=−5N → N=−P=5N

En l’horitzontal sols actua fa força de fricció. Tenint en compte el segon principi aquesta és la
força responsable de que la pilota s’ature

∑ F=m⋅a=0 → f r=m⋅a

Poden determinar la força de fricció calculant l’acceleració de la pilota. Passa de tindre una
v i=3m/s  a aturar-se v f=0m /s  en interval Δ t=3s .

a=Δ v
Δ t

=
vf – v i
Δ t

=0 –3
2

=−1,5m /s2 → f r=m⋅a=0,5⋅(−1,5)=−3N

Per  determinar  la  distància  que  recorre  la  pilota  he  de  plantejar  el  problema  cinemàtic.
Considere com instant 0 s  quan es llança la pilota i posició 0m  el lloc on es llança la pilota.
Amb aquestes eleccions d’origen escric l’equació del moviment de la pilota

e0=0m
v 0=0m /s
t0=0s

a=−1,5m /s2

→

e(t)=1
2
a⋅(t−t0)

2+v0⋅(t−t 0)+e0

e( t)=1
2
(−1,5)⋅(t−0)2+3⋅(t−0)+0

e(t)=−0,75⋅t 2+3⋅t

La distància recorreguda serà la posició de la pilota en l’instant 2s

e(2 )=−0,75⋅22+3⋅2=3m
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4. Concepte de pressió
Hem estudiat que un dels efectes de les forces és produir canvis en l’estat de moviment dels
cossos. Un altre efecte és provocar deformacions. Per això anem a plantejar-nos de què depèn
l’efecte produït per una força aplicada a un cos deformable.

A.27 Tracta de contestar raonadament a les següents qüestions:

a) Com creieu que es camina millor per l'arena, amb sabates de taco o descalç?

b) Dos hòmens estan alçats sobre la neu i calçats amb bótes iguals, un d'ells té un pes de
700N  i l'altre de 860N  S'afonaran igual? S'afonaran igual si porten esquís?

c) Per què s'esmolen els ganivets per tallar millor?

Quan exercim una força sobre una superfície xicoteta, com la punta d’un tacó, produeix més
efecte que si s’aplica la mateixa força sobre una superfície més gran, la planta del peu. Això
explica  que  per  disminuir  l’efecte  deformador  de  les  forces  augmentem  la  superfície
d’aplicació: per aquest motiu, podem caminar per la neu sobre esquís 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 la superfície de contacte.

Quan les forces actuen sobre una superfície, produint deformacions, el seu efecte no depèn
sols de la intensitat de la força sinó també de l’àrea d’aquesta superfície. Aquest fet porta a la
necessitat d’introduir el concepte de pressió, que ja estudiàrem en cursos anteriors.

Quadre 7:La pressió

Quan una força  F  actua distribuïda sobre una superfície  S  diem que exerceix una
pressió P

P= F
S

La unitat de pressió al sistema internacional és el Pascal ( Pa ), un pascal és la pressió que
exerceix una força d’ 1N  sobre una superfície d’ 1m2 .

1Pa= 1N

1m2

Altres unitats de pressió habituals son l’atmosfera ( atm ) i el mil·límetre de mercuri ( mmHg ).
L’equivalència entre elles és

1atm=760mmHg=1,013⋅105Pa

A.28 Una persona de 80 kg porta unes sabates la sola de les quals té una superfície de 250cm2

Determina la pressió que fa sobre el terra. Considera que g=10m/ s2

Solució A. 28

Per calcular la pressió utilitzem la fórmula

P= F
S

La persona fa una força sobre el terra de F=800 N  (al calcular la
pressió no es té en compte el signe de la força) i es recolza en
una  superfície  de  S=500 cm2 .  La  única  precaució  que  hem de
tindre és emprar com unitat de superfície el m2 , S=0,05m2

P=F
S
= 800N

0,04m2=16000
N

m2=16000Pa

A.29 Recorda,  de  cursos  anteriors,  el  concepte  de  pressió  atmosfèrica  i  dedueix  quan
suportem més pressió en la platja o en la part alta d'una muntanya.
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Text 3: Aplicacions de la mesura de la pressió atmosfèrica

La  pressió  atmosfèrica  es  mesura  mitjançant  uns  aparells  denominats  baròmetres.
Conèixer  les  pressions  en  nombroses  punts  d’una  àmplia  zona  de  la  Terra  ajuda  els
meteoròlegs a predir el temps. Es construeixen així els mapes de pressions. En ells les
línies que uneixen punts de la mateixa pressió es denominen isòbares. D’aquesta manera
es  localitzen  els  centres  de  baixes  pressions,  denominades  borrasques,  i  els  d’altes,
denominats anticiclons (aquests solen comportar un temps estable).

Una altra aplicació és la determinació de
l’altitud.  La  pressió  atmosfèrica  varia
amb l’altitud, és major a nivell del mar
que en la part alta duna muntanya. Els
aparells  que  mesuren  l’altitud  es
denominen altímetres.  Amb ells  es  pot
mesurar, per exemple, l’altitud a què es
troba  una  població  sobre  el  nivell  del
mar o, quan pugem una muntanya, ens
indiquen l’altitud a què ens trobem.

Per  qüestions  de  seguretat  és  molt
important  mesurar  la  pressió  dels
pneumàtics  d’un  vehicle  o  la  d’un
gasoducte.  En  aquest  cas  l’instrument
que  es  fa  servir  rep  el  nom  de
manòmetre.

Una vegada revisat el concepte de pressió i les seues unitats estudiarem les pressions en el si
dels  fluids.  Es  tracta  dels  líquids  i  els  gasos  que  no  tenen  forma  constant.  Aquesta
característica implica que l’efecte de les forces que actuen sobre un fluid és diferent del que
ocorre amb un sòlid rígid que té forma constant.

A.30 Un líquid exerceix una força, el seu pes, sobre la base del recipient que el conté. Però, és
l'única força que exerceixen els líquids? Realitza els següents experiments i extrau conclusions.

a) Plena d’aigua una llanda a la qual se l’han fet forats a la mateixa altura; observa com ix
l’aigua per ells.

b) Submergeix en un recipient amb aigua un tub de vidre, obert per ambdós extrems, amb
un obturador en un d’ells; observa el que succeeix.

c) Plena d'aigua una botella a la qual se li han fet forats a diferent altura; observa com ix
l’aigua per ells.

Es  pot  concloure  que  els  líquids  exerceixen  forces
perpendiculars sobre les parets del recipient que els conté i
sobre la superfície de qualsevol objecte submergit en ells. En el
cas del tub submergit amb un obturador s’observa que aquest
queda pegat al tub en qualsevol direcció i que cal exercir una
força major com més profundament s'intenta submergir-lo.

L’observació d'aquestes forces indica que existeix una pressió
exercida  pels  líquids  que  es  denomina  pressió  hidrostàtica.
També mostra  que la  pressió  hidrostàtica  augmenta  amb la
profunditat. Però aquest no és l’únic factor que influeix.

A.31 Creus que suporten la mateixa pressió les parets d’un recipient si conté aigua que si
conté mercuri?

A.32 D’acord amb les conclusions a què heu arribat en les activitats anteriors, de què depèn la
pressió en l’interior d’un líquid?
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La pressió que exerceix un líquid es deguda al pes del líquid. Augmenta amb la profunditat ja
que és major la quantitat de líquid que es troba damunt. També augmenta amb la densitat del
líquid ja que al augmentar la densitat el mateix volum de líquid pesa més. Encara que el
raonament dins d’un gas hauria de ser diferent arribaríem a la mateixa conclusió.

Quadre 8:Equació fonamental de la estàtica de fluids

Un fluid de densitat ρ  a una profunditat h  exerceix una pressió dirigida en totes les
direccions d’intensitat

P=ρ⋅g⋅h  on g  és el valor absolut de l’acceleració de caiguda lliure.

A.33 Comenta  quan  suporta  més  pressió  un  submarí  si  es  troba  a  100m  o  a  200m  de
profunditat.

A.34 Has vist alguna vegada una presa? Per què creus que es construeixen més amples en la
base?

A.35 Tenim  uns  quants  recipients  de  diferents  formes  connectats  per  la  base  (vasos
comunicants) plens amb aigua. Quina serà la pressió en cada un?

Els vasos comunicants són un conjunt de recipients
que es comuniquen entre si. Si es tira un líquid per
un dels recipients, aquest es distribueix de tal forma
que  aconsegueix  en  tots  la  mateixa  altura.
Independentment de la forma dels recipients i de la
quantitat de líquid, la pressió en qualsevol punt a la
mateixa profunditat és la mateixa, d’acord amb l’equació fonamental de l’estàtica de fluids. 

El subministrament d’aigua corrent tant a les ciutats com a les cases és una aplicació dels
vasos comunicants.

L’equació fonamental de l’estàtica de fluids s’aplica també per conèixer el nivell d’aigua en un
embassament, el nivell de líquid que hi ha en l’interior dels tancs de gasolina, d’oli, de vi, etc.

A.36 Una piscina té una profunditat de 2,2m . Determina la pressió que exerceix l'aigua sobre
el fons de la piscina i la força sobre una manisa de 40 cm de costat. La densitat de l'aigua és
de 1000 kg /m3 . Considera que l'acceleració de la gravetat és 9.8m / s2

Solució A.36

Primer  calculem la  pressió  que  exerceix  l'aigua  sobre  el  fons  de  la  piscina  amb l’equació
fonamental de l’estàtica de fluids P=ρ⋅g⋅h  on ρ  és la densitat del fluid, en aquest cas l'aigua
ρ=1000 kg /m3 ,  g  és l'acceleració de la gravetat que ens diuen que és g=9,8m/ s2 , y  h  és la
profunditat, en aquest cas h=2,2m . El resultat és 

P=ρ⋅g⋅h=1000
kg

m3×9,8
m

s2×2,2m=25560
N

m2=25560 Pa

Per calcular la força sobre la manisa, primer determinem la seua superfície

S=40cm×40cm=0,4m×0,4m=0,16m2  

I després utilitzem la fórmula de la pressió. 

P= F
S

→ F=P⋅S → F=25560 N
m2

×0,16m2=3449,6 N
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Teorema de Pascal. Aplicacions

Anem a  plantejar-nos  a  continuació  si  la  pressió  en  els  fluids  es  transmet  en  totes  les
direccions.

A.37 Agafeu una botella de plàstic amb forats i ompliu-la d'aigua. Estrenyeu-la amb les mans.
Què succeeix? Com ho explicaríeu?

Si s’estreny una botella de plàstic amb forats, es pot observar que l’aigua ix amb força pels
forats, la qual cosa indica que la pressió exercida és transmesa a totes les parts del líquid. 

Així,  si  disposem  d’un  recipient  ple  d’aigua,  amb  un
sistema d’èmbol i pistó, i exercim una pressió sobre el
líquid contingut en ell, cal esperar, tal com es representa
en la figura, que la pressió feta sobre les partícules en
contacte amb el pistó es transmeta a la resta del líquid.
Aquest fet va ser enunciat pel físic francès Blaise Pascal,
i es conec com principi de Pascal.

Una aplicació immediata d’aquest principi és la premsa hidràulica que, com indica la figura,
essencialment consta de dos èmbols de distint diàmetre, connectats entre si per mitjà d’un
líquid,  que  normalment  és  aigua.  Cada  èmbol  està  perfectament  ajustat  per  un  pistó
(superfície mòbil).

Si exercim una força F1  en la superfície 1  es genera una
pressió

 P1=
F1

S1

Aquesta  pressió  s’exerceix  amb  idèntic  valor  sobre  la
superfície 2

P1=P2

I com a conseqüència en la superfície  2  es genera una
força

F2=P2⋅S2=
F1

S1

S2 F2=
S2

S1

F1

Això vol dir que si col·loquem un objecte en la superfície
2  poden exercir  una gran força sobre ell  realitzant tan
sols una petita força sobre la superfície 1 . 

Altres  aplicacions  del  principi  de  Pascal  són  els  frens  hidràulics  usats  en  automoció,  les
butaques dels dentistes, els elevadors de cotxes,

A.38 Construeix  una premsa hidràulica  amb dues  xeringues,  una de  gran  i  una altra  de
xicoteta, un tub de goma per a unir-les i aigua. Col·loca sobre l’èmbol de la xeringa gran un
pes, i sobre l'èmbol de la xicoteta les peses necessàries per equilibrar i després fes ascendir
l'èmbol de la xeringa gran.

5. El principi d'Arquimedes
Tots hem tingut l’evidència que els cossos dins de l’aigua tenen un pes aparent menor que el
seu pes real mesurat quan estan a l’aire (fins i tot el nostre cos). No es que canvia la força
amb que la Terra atrau las objectes. El que ocorre és que quan l’objecte està submergit a
l’aigua  sobre  ell  actua  una  nova  força  que  compensa  parcialment  el  pes.  Aquesta  força
s’anomena espenta. Anem a començar intentant mesurar-la de forma experimental. Vorem
com és fàcil establir una llei per determinar el seu valor.
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A.39 Prenem un dinamòmetre del qual pengem un cos, amb ajuda d'aquest obtenim el valor
del seu pes  P .  Després submergim el cos en un proveta plena d'aigua,  i  amb ajuda del
dinamòmetre determinem el valor del seu pes aparent en l’aigua Pa . A continuació mesurem
el volum d'aigua desplaçada en submergir el cos.

a) Calcula la diferència entre el pes real i el pes aparent

b) A partir del volum d'aigua desplaçada determina el pes d'aigua que ha desplaçat el cos.

c) Compara els resultats dels apartats anteriors i extrau conclusions.

Comprovem que el  pes del  cos és major que el  pes aparent
quan  està  submergit.  En  submergir  un  objecte  en  un  líquid,
aquest  exerceix  una  pressió  sobre  totes  les  superfícies  de
l’objecte,  però  com  que  la  la  pressió  augmenta  amb  la
profunditat, resulta que és major en la part inferior que en la
part superior.

Aquesta  diferència  de pressió  provoca que hi  haja  una força
neta cap amunt que s’anomena espenta. Ella és la responsable
de que el pes aparent dins de l’aigua siga menor que el pes de
l’objecte.  El  que  anomenem pes  aparent  de  l’objecte  podem
entendre’l com la força resultant que actua sobre l’objecte.

Els resultats de l’experiment mostren que hi ha una relació entre l’espenta i el pes de l’aigua
desplaçada per l’objecte.

Principi d’Arquimedes

Quan un objecte està submergit en un fluid experimenta una força d’espenta vertical i
cap amunt  la  intensitat  de  la  qual  coincideix  amb el  valor  absolut  del  pes  d’aigua
desplaçada per l’objecte.

A.40 Un bloc té un pes de 26400 N  i un volum de 1,2m3 . Determina l'espenta que experimenta
el bloc quan està submergit completament a l'aigua i el seu pes aparent dins de l’aigua. La
densitat de l'aigua és de ρ=1000 kg /m3 . Considera que l'acceleració de la gravetat és g=9.8m /s2

Solució 

La massa d'aigua que desplaça l'objecte es calcula amb la fórmula
de la densitat sabent que el seu volum és el de l’objecte V=1,2m3 . 

ρ=m
V

→ maigua=ρ⋅V=1000 kg
m3

×1,2m3=1200kg

El pes d'aquesta massa d'aigua es calcula amb la fórmula del pes

Paigua=−m⋅g=1200 kg×9,8m
s2
=−11760N

L’espenta  E  serà  una  força  ascendent,  per  tant  positiva,  la
intensitat  de  la  qual  coincideix  amb el  valor  absolut  del  pes  de
l’aigua desplaçada

E=11760N

Quan l'objecte està dins l'aigua experimenta dues forces en sentit oposades. Per un costat el
seu pes (la força amb que la Terra l’atrau)  P=−26400 N  dirigit cap a baix, i per altre costat
l'espenta E=11760N  dirigida cap a dalt. El pes aparent dins de l’aigua és la suma d’aquestes
dues forces, es a dir, es la força total que actua sobre l’objecte.

Paparent=∑ F=P+E=−26400 N +11760N=−14640 N

Cal cridar l’atenció que als enunciats quan es dona el pes d’un objecte es fa referència al seu
valor absolut. El signe depèn del criteri que s’adopte. Nosaltres sempre considerem negatiu
cap abaix de manera que el pes sempre és negatiu.
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A.41 Una bola pesa en l'aire 10N  i submergida completament en l'aigua el seu pes aparent és
de 6,5N , calcula:

a) L'espenta que experimenta.

b) El volum del cos.

c) La densitat del cos.

Dades: ρ aigua=1kg /dm3  i g=9,8m /s2 .

Solució A.41

a) La  situació  és  la  mateixa  que  en  l’activitat  anterior.  Quan  la  bola  està  dins  l'aigua
experimenta dues forces en sentit oposades. Per un costat el seu pes (la força amb que la
Terra l’atrau) P=−10 N  dirigit cap a baix, i per altre costat l'espenta E , dirigida cap a dalt,
el valor de la qual volen determinar.

Com que el pes aparent dins de l’aigua és la suma d’aquestes dues forces es a dir, es la
força  total  que  actua  sobre  l’objecte,  Paparent=∑ F=P+E ,  i  coneixem  el  seu  valor,
Paparent=−6,5N , poden calcular l’espenta.

Paparent=P+E → E=Paparent−P → E=−6,5−(−10)=3,5N

b) Pel  principi  d’Arquimedes  sabem que  la  intensitat  de  l’espenta  coincideix  amb  el  valor
absolut del pes de l’aigua desplaçada, a partir d’aquesta relació poden determinar la massa
d’aigua desplaçada per la bola

 E=maigua⋅g → maigua=
E
g

→ maigua=
3,5N

9,8m /s2=0,357 kg

Coneguda la massa d’aigua desplaçada, amb la densitat, poden calcular el volum d’aquesta
massa d’aigua que coincideix amb el volum de la bola.

ρ aigua=
maigua
V aigua

→ V aigua=
maigua

ρ aigua
→ V aigua=

0,357 kg

1 kg/dm3=0,357dm3 → V bola=0,357 dm3

c) La massa de la bola es determina a partir  del  valor  absolut del  seu pes (el  que en el
enunciat apareix com pes de l’objecte a l’aire)

|Pbola|=mbola⋅g → mbola=
|Pbola|
g

→ mbola=
10N

9,8m /s2=1,02 kg

La densitat de la bola serà

ρ bola=
mbola

V bola

= 1,02 kg

0,357 dm3=2,857 kg/dm3
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Per què suren els cossos?

A.42 Col·loca boletes d'acer, suro i plàstic completament submergides en un vas de precipitats
gran amb aigua. Observa que boletes s'afonen o suren i intenta donar una explicació.

Quan un objecte està submergit en un fluid experimenta dues forces, la força amb que la Terra
l’atrau (anomenada pes de l’objecte) dirigida  cap a baix, i l'espenta del fluid dirigida cap a
d’alt. Depenent del valor del pes i de l’espenta, es poden presentar tres casos:

a) Que el valor absolut del pes del cos siga major que l’espenta. En aquest cas el cos s’afona.
És el que ocorre si deixem caure una pedra a l’aigua.

b) Que el valor absolut del pes del cos i l’espenta siguen iguals. En aquest cas el cos queda en
equilibri en el si del líquid. Per exemple, els peixos i els submarins han de complir aquesta
condició.

c) Que  el  pes  del  cos  siga  menor  que  l’espenta.  En  aquest  cas  el  cos  deixat  lliurement
ascendeix fins a la superfície i sura. Queda parcialment submergit de manera que l’espenta
compensa exactament el pes.

(a) (b) (c)

|P|>E |P|=E |P|<E |P|=E

De què depèn que l’espenta siga major o menor que el pes del cos? Tant el pes com l’espenta
depenen del volum del cos. Però el pes depèn de la densitat del sòlid, mentre que l’espenta
depèn de la densitat del líquid.

Sempre que la densitat del cos siga major que la del líquid, el valor absolut del pes del cos
serà major que l’espenta, aleshores el cos s'afona. Al contrari, quan la densitat del líquid és
major que la densitat del cos, l’espenta és major que el valor absolut del pes del cos i aquest
sura. Per assolir la situació d’equilibri la densitat del cos i del líquid han de ser iguals.

A.43 Per què surem més en el mar que en una piscina d'aigua dolça?

A.44 Com aconsegueix un submarí submergir-se i desprès aconseguir tornar a surar?
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A.45 Explica per què suren:

a) Els iceberg.

b) Els grans vaixells de càrrega.

c) Els globus aerostàtics que contenen heli.

Per tal que un cos sure és necessari que la densitat del mateix siga menor que la del fluid. Tot
cos que sura en un fluid en equilibri, està parcialment submergit.

El pes del cos està aplicat en el centre de gravetat del mateix. L’espenta està aplicada en el
centre de gravetat de la porció submergida. Ambdós punts no coincidiran a menys que tot el
cos estiga submergit.

Que succeeix quan el cos es desplaça de
la seua posició d’equilibri.  Segons veiem
en la  figura  apareix  un  parell  de  forces
que fa que el cos recupere la seua posició
d’equilibri.  Açò  succeeix,  per  exemple,
quan pugem a una barca per un dels seus
costats.  La barca s’afona pel  costat  que
hem pujat,  per  la  qual  cosa  apareix  un
parell recuperador que tendeix a deixar la
barca  de  nou  en  la  posició  d’equilibri
produint  un  moviment  de  vaivé.  Quant
major siga la porció submergida tant més
difícil  serà  desplaçar  l’embarcació  de  la
seua posició d’equilibri.

A.46 Per què els petroliers, quan van buits, carreguen els seus tancs d'aigua?
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6. Activitats complementaries

El principis de la dinàmica

A.47 Per què la primera llei de Newton es pot considerar com un cas particular de la segona?

A.48 Un vehicle de 250 kg  part del repòs i al cap de 6 s  ha adquirit una velocitat de 40m /s .
Calcula l'acceleració del moviment així com la força resultant que ha actuat.

A.49 Sobre un cos de 20 kg  de massa, inicialment en repòs, actua una força de 40 N  durant
un interval de 6 s . Calcula la distància recorreguda en aquest interval.

A.50 Un cos de 300kg  part del repòs i adquireix una velocitat de 8m /s  en un interval de 4 s .
La velocitat roman constant durant  15 s . A continuació el cos frena i tarda  3s  a parar-se.
Representa gràficament la velocitat, l’acceleració i la força resultant en funció del temps .

A.51 La  massa  d’un  ciclista  i  la  seua  bicicleta  és  de  73,25kg .  Quan  el  ciclista  pedaleja
aconsegueix generar una força de  120N . Per altra banda quan el ciclista està en moviment
pateix una fricció de 32,7N .

a) El ciclista pedaleja durant un interval de 30 s . Determina l’espai que recorre i la velocitat
que assoleix.

b) Una vegada transcorreguts els 30 primers segons el ciclista deixa de pedalejar. Explica el
que succeeix i calcula el temps que tarda en aturar-se i al distància que recorre.

Pressió i principi d'Arquimedes

A.52 En quina posició és més gran la pressió de la maleta
sobre el sòl, en A, B ó C? Justifica la resposta a partir de la
definició de pressió.

A.53 Quina pressió exerceix sobre la tela una agulla de cosir
si és espentada amb una força de  40 N  i té una secció de
10−6m2 ? 
Solució: P=4⋅107Pa

A.54 Determina  la  pressió  que  exerceix  un  clau  si  és
espentat per una força de  60N  i  la superfície de la seua
punta és de 0,01mm2

A.55 Un batiscaf es submergeix en l’oceà a una profunditat de 150 m. Calcula:
a) La pressió que hi ha a aquesta profunditat. 
b) La força que suporta un ull de bou de 40 cm  de diàmetre. 

Dades: ρ aigua mar=1040 kg/m3  i g=9,8m /s2

Solució: (a) 1,53⋅106Pa , (b) F=1,92⋅105 N

A.56 Quina pressió suporta un bus submergit en la mar a 10m  de profunditat? 
Dades: ρ aigua mar=1040 kg/m3  i g=9,8m /s2  
Solució: P=1,02⋅105Pa

A.57 Calcula la diferencia de pressió que hi ha entre dos punts A i B a l’interior d’un líquid de
densitat 1200kg /m3  si estan, respectivament, a 10 cm  i a 20 cm  de profunditat per davall de la
superfície.
Solució: Δ P=1176 Pa

A.58 Una  bola  d'acer  s'introdueix  en  una  proveta  amb aigua  i  s'observa  que  la  bola  ha
desplaçat 45 cm3  d'aigua, calculeu l'espenta que experimenta. 
Dades: ρ aigua=1kg /dm3  i g=9,8m /s2

Solució : E=0,44 N

45



Física i Química 4t d’ESO

A.59 Un bloc pes 26.400N  i desallotja 1m3  d'aigua. Calcula:
a) L'espenta que experimenta.
b) El seu pes aparent.
Dades: ρ aigua=1kg /dm3  i g=9,8m /s2

A.60 Calcula la densitat d’un tros de mineral que pesa 28N  en l’aire i té un pes aparent de
24 N  en l’aigua. 
Dades: ρ aigua mar=1040 kg/m3  i g=9,8m /s2  
Solució: ρ mineral=1,2⋅103 kg/m3

A.61 Un objecte de 10000N  de pes ocupa un volum de 10m3 . Surarà en un tanc ple d’oli la
densitat del qual és de 935 kg/m3 ? Justifica la resposta.

A.62 Una pedra pesa 300N  en l’aire i té un pes aparent de 280N  submergida en l’aigua. Quin
és el volum de la pedra? 
Dades: ρ aigua=1000kg /m3  i g=9,8m /s2  
Solució: ρ pedra=2,1⋅103kg /m3

A.63 Quines forces són responsables del fet que alguns materials suren en l’aigua i uns altres,
al contrari, s’afonen?

A.64 Utilitzant  l’experiment  realitzat  per  Torricelli  a  nivell  de  la  mar,  calcula  la  pressió
atmosfèrica en unitats internacionals. 
Dades: ρ mercuri=13600kg /m3  i g=9,8m /s2  
Solució: Patmosfèrica=1,013⋅105 Pa  

A.65 Si en compte d’utilitzar mercuri en l’experiment de Torricelli s’emprara aigua, a quina
altura arribaria aquesta en el tub? 
Dades: ρ aigua=1000kg /m3 , g=9,8m /s2  i Patmosfèrica=1,013⋅105 Pa
Solució: h=10,3m

A.66 El rei Heró de Siracusa va manar a Arquimedes que determinara si una corona que li
havien regalat era d’or. Arquimedes va pesar la corona i va obtenir 40 N , després la va pesar
submergida en aigua i el dinamòmetre va marcar 36N . Calcula la densitat de la corona. Era
d’or?
Dades: ρ or=19300 kg /m3 , ρ plata=10490 kg/m3 , ρ aigua=1000kg /m3  i g=9,8m /s2
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3 Gravitació

Les fulles, la pluja i els satèl·lits cauen per l’acció de la gravetat. La gravetat conserva l’aigua
dins d’un got i fa enlairar-se a les bombolles, ha fet redona la Terra, explica el moviment dels
planetes i la forma que tenen les galàxies.

En  aquest  tema  estudiarem  una  de  les  formes  d’interacció  fonamentals,  la  interacció
gravitatòria. Començarem per la controvèrsia entre els models geocèntric i heliocèntric pel que
fa a la posició i moviment de la Terra. Introduirem la Llei de Gravitació Universal de Newton i la
utilitzarem per calcular el pes d’una massa en diferents situacions, i acabarem amb la seua
aplicació a la imatge actual de l’univers.

1. La controvèrsia entre geocentrisme i heliocentrisme
No  sabem  quan  la  humanitat  començà  a  elaborar  teories
científiques. El que sí que tenim clar és que sis segles abans de
l’era comú, en les illes greges que estan en front del que ara és
Turquia, els primer científics començaren a idear explicacions
per justificar perquè els fenòmens naturals ocorren de la forma
com els observem.

Un dels temes que interessà des del començament és trobar
una  explicació  dels  moviments  dels  astres.  L’objectiu  era
imaginar com han d’estar disposats la Terra, la Lluna, el Sol, els
planetes i les estrelles. Molt aviat sorgí una polèmica que durà a
l’entorn de quinze segles. 

El defensors del geocentrisme proposaven que la Terra estava al
centre de l’univers i la resta d’astres girava a l’entorn d’ella. Els
partidaris de l’heliocentrisme consideraven que era el Sol qui
estava al centre de l’univers i la resta d’astres, inclosa la Terra,
giraven al seu entorn.

A dia d’avui la polèmica està superada. El que per als grecs era l'enter univers, per a nosaltres
tan sols és un sistema planetari a l’entorn d’una de les milions i milions d’estreles que hi ha en
un univers que no té centre i que ens imaginem en permanent expansió. Acceptem que la
Terra gira a l’entorn del Sol, de la mateixa manera que el Sol gira a l’entorn del centre de la
nostra galàxia, la Via Làctia.

Quin  sentit  té  aleshores  estudiar  aquesta  controvèrsia?  Realment  és  difícil,  per  no  dir
impossible,  entendre la ciència si  sols en fixen en els resultats i  no en els processos que
portaren a obtindre’ls. I en el cas de la controvèrsia entre heliocentrisme i geocentrisme no és
cap exageració afirmar que la Física tal com la coneixem sorgí d’aquesta polèmica.

La Terra és una esfera

A.1 Quan creus que es va establir la idea que la Terra té forma esfèrica? Coneixes alguna
observació que prove el fet que la Terra té forma esfèrica?

Encara que puga sorprendre la idea que la Terra té forma esfèrica és molt antiga. Al segle V
abans de l’era comú la trobem totalment admesa. Es veritat que aparentment la Terra pareix
plana, però aquesta suposició deixa de ser evident en el moment que es viatja. 

Quan estem en un vaixell i ens allunyem de la costa, la primera cosa que deixem de vore és la
part baixa de les construccions o les muntanyes en tant que la par alta continuem veient-la. El
mateix ocorre quan observem un vaixell que s’allunya de la costa. 
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Per  altra  banda,  al  viatjar  cap  al  nord  o  cap  al  sud  no  es  veuen  al  cel  les  mateixes
constel·lacions. Al viatjar cap al nord les constel·lacions estan més altes sobre l’horitzó i el
contrari ocorre al viatjar cap al sud. 

Totes aquestes observacions sols son compatibles amb la idea d’una Terra esfèrica i es varen
considerar prova suficient per acceptar la hipòtesi com certa. 

Il·lustració  medieval  explicant  el  caràcter
esfèric  de  la  Terra  a  partir  de  les
observacions  d’allò  que  ocorre  quan  un
vaixell s’allunya de la costa.

Si la Terra és esfèrica l’horitzó en cada punt és diferent. Poden
imaginar-lo com la tangent a la Terra pel punt on ens trobem.
Es per això que amb la latitud a la que ens trobem canvia
l’altura a la que veiem una estrella donada.

Fins i tot a l’antiguitat s’aconseguí mesurar el radi de la Terra amb una gran precisió. Ho va fer
Eratòstenes  a  l’any  240  abans  de  l’era  comú.  Utilitzà  una  observació  que  també  prova
l’esfericitat de la Terra. L’altura del Sol al mig dia canvia amb la latitud. Quan més al sud més
alt està el Sol i més curtes son les ombres que produeixen els objectes verticals. Es el mateix
que passa amb les estrelles, però al contrari.

Per fer el seu càlcul Eratòstenes aprofità una situació extrema. Ell  vivia a la ciutat egípcia
d’Alexandria i sabia que un determinat dia de l’any, quan començava l’estiu, hi havia una ciutat
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al sud, anomenada Syene, on, al mig dia, els objectes no donaven ombra i el Sol podia ver-se
reflectit a l’aigua d’un pou molt profund.

Eixe dia a Syene els raigs del
Sol  arriben  amb  un  angle  de
0 º  amb la  vertical  i  per  això
els objectes no donen ombra.

El  mateix dia  a Alexandria els
raigs  del  Sol  arriben  amb  un
angle α  diferent de 0 º  ja que
els  objectes  sí  donen  ombra.
Aquest angle es pot determinar
mesurant l’ombra d’un objecte
d’altura coneguda.

Com es veu el el dibuix l’angle
α  determinat  és  l’angle  que
separa Alexandria de Syene.

Aleshores  per  determinar  el
radi  de  la  Terra  sols  cal
conèixer la distància  l  que hi
ha entre Alexandria i Syene.

A.2 Eratòstenes mesurà que la separació angular entre Alexandria i Syene era de 7 º  i que la
distància era de 800 km . Quin valor obtingué per al radi de la Terra? Va ser un bon resultat?
Actualment sabem que el radi de la Terra és de 6371 km.

El model geocèntric: un univers ple d’esferes.

Al observar el cell al llar d’una nit poden apreciar que totes les estrelles descriuen moviments
circulars amb la mateixa velocitat angular i seguint sempre la mateixa trajectòria. Cada 24
hores giren quasi 361º de manera que el cel nocturn canvia poquet a poquet d’un dia per un
altre.

Foto  feta  amb  una  exposició  de  llarga  durada.  La
càmera  està  dirigida  cap  al  nord.  Les  estrelles
descriuen cercles a l’entorn de l’estell polar en sentit
contraria al de les agulles del rellotge.

Ara  la  càmera  està  dirigida  cap  al  sud.  Les
estrelles descriuen arcs en el sentit de les agulles
del rellotge d’est a oest. 

La forma més simple  d’interpretar  aquesta observació  es imaginar-se les  estrelles  en una
esfera centrada en la Terra que cada dia gira 361º. En la nostra llengua encara conservem el
nom d’aquesta esfera de les estreles: cúpula celeste.

Si observem el Sol també arribem a la conclusió que descriu un moviment circular. Però en
aquest cas és més complicat que en el cas de les estrelles. El Sol gira 360º cada dia, de
manera que al mig dia sempre es troba sobre el punt cardinal sud, però la trajectòria que
segueix el Sol canvia d’un dia per un altre. 
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Durant  mig  any,  a  l’hivern  i  la
primavera, cada dia que passa l’arc
que  descriu  el  Sol  és  major;
després, el següent mig any, durant
l’estiu i la tardor, ocorre el contrari i
cada dia que passa l’arc que descriu
el Sol és menor. Que un dia tinga
més o menys hores de llum depèn
de  que  la  trajectòria  del  Sol  siga
més llarga o més curta.

El moviment del Sol es pot explicar
suposant  que  es  troba  en  una
esfera  diferent  de  l’esfera  de  les
estrelles. Aquesta esfera dona una
volta cada dia i en ella el Sol puja i
baixa al llag de l’any.

Per a la Lluna poden fer una explicació similar a la del Sol, però molt més complexa. Dels
astres coneguts a l’antiguitat  els  únics que no pareixen moure’s  sobre una esfera son els
planetes.

Quan s’observa a simple vista un planeta durant una nit no pareix molt diferent d’una estrella.
Simplement es nota més brillant i no centellega. Però si l’observació es realitza a llarg del
temps el comportament dels planetes es sorprenent perquè canvien la seua posició respecte a
la resta de les estrelles i també es modifica la seua brillantor. Això suposa un contrast molt
gran perquè les estrelles sempre estan en la mateixa posició unes respecte a altres i sempre
tenen la mateixa brillantor.

A més a més, el moviment dels planetes respecte a les estrelles es complexe. Recorren unes
constel·lacions particulars, les del zodíac, però no sempre en el mateix sentit. Cada cert temps
retrograden i descriuen com un bucle. Aleshores és quan els canvis en la seua brillantor son
més espectaculars.

Retrogradació de Mart. Es tracta d’una composició de fotografies on pot apreciar-se com canvia la
posició de Mart respecte a les estrelles. També s’aprecia la modificació de la brillantor. Cal tindre en
compte que al fer una fotografia al cel nocturn la grandària amb la que apareixen els objectes no té
que vore amb la seua grandària, si no amb la seua lluminositat
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El  model  geocèntric  va ser  capaç d’explicar  el  moviment dels  planetes.  El  mecanisme era
artificiós,  però permetia  fer  prediccions
acurades. El planeta gira a l’entorn d’una
esfera  (epicicle)  i  el  centre  d’aquesta
esfera gira a l’entorn de la Terra

Ajustant  la  velocitat  amb  la  que  gira
l’epicicle i la velocitat amb que el centre
de l’epicicle gira a l’entorn de la Terra es
pot reproduir  el  moviment del  planeta.
La modificació de la lluminositat s’explica
perquè  quan  el  planeta  retrograda
canvia la seua distància a la Terra.

Un model geocèntric com el descrit, basat en la combinació d’esferes amb moviment circular
uniforme, va ser proposat per primera vegada per Aristòtil (384-320 AEC) uns 350 anys abans
de l’era comú. Però una cosa és proposar la idea general i una altra és ajustar el model per
aconseguir que explique les observacions. Durant segles els astrònoms intentaren determinar
quina velocitat  i  quina grandària  havia de tindre cada esfera.  A més introduïren xicotetes
modificacions per millorar les prediccions. Tot aquest esforç culminà amb el treball publicat per
Claudi Ptolemeu que va viure a Alexandria entre els anys 86 i 165 de la nostra era. 

El model heliocèntric a l’antiguitat

La proposta heliocèntrica per explicar el moviment dels astres va sorgir quasi al mateix temps
que la geocèntrica. Tenim constància que Aristarc de Samos (310-230 AEC) la defensà un
segle després que Aristòtil publicara el seu model geocèntric.

El plantejament heliocèntric considera que tant el Sol con les estreles estan en repòs en tant
que és la Terra qui es mou. Des de la Terra veiem que el Sol i les estrelles es mouen, però
aquests moviments son aparents, es deuen al moviment de la Terra. 

A.3 Imagina  que et  trobes a  l’interior  d’un tren i  mires per  la  finestra.  Els  elements  del
paisatge que tu saps en repòs tenen un moviment aparent degut al moviment del tren. I tots
presenten el mateix moviment aparent! Aleshores si el Sol i les estrelles estan en repòs com
es possible que des de la Terra presenten moviments aparents diferents?

Per explicar que el moviment aparent del Sol és diferent al moviment aparent de les estreles
es considera que la Terra té dos moviments: translació a l’entorn del Sol i rotació a l’entorn de
si mateixa. 

En el moviment de translació la Terra tarda un any en donar una volta a l’entorn del Sol, és a
dir es desplaça  360º  cada any, quasi  1 º  per dia, exactament  0,9863 º . En el moviment de
rotació la Terra cada dia gira a l’entorn de si mateixa quasi 361º , exactament 360,9863 º ; això
és perquè cada dia dona una volta sencera més l’angle que eixe dia gira a l’entorn del Sol.

La raó més important que Aristarc donà per defensar la seua proposta es basà en les seues
estimacions de les grandàries relatives de la Lluna i el Sol respecte a la Terra així com de les
distàncies entre ells. Emprant argumentacions geomètriques arribà a la conclusió que el Sol
havia de ser molt més gran que la Terra. Per això pareixia més lògic que fora La Terra qui
girara a l’entorn del Sol i no al contrari.

Aristarc mesurà la separació angular entre el Sol i la
Lluna quan la Lluna està en quart. Imaginà que en
eixa situació la disposició dels tres astres és la del
dibuix. Amb una argumentació geomètrica arribà a la
conclusió que la distància de la Terra al Sol havia de
ser 19 vegades la distància de la Terra a la Lluna. 

Això volia dir que el Sol havia de ser molt més gran
que la Lluna ja que des de la Terra el Sol i la Lluna es
veuen de la mateixa grandària.
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Un altre argument a favor de la proposta heliocèntrica era que l’explicació de la retrogradació
dels planetes era més simple. Ja no calia imaginar mecanismes d’esferes unes enganxades en
altres. Els planetes giren a l’entorn del Sol com la Terra, però cadascú al seu ritme, de manera
que s’avancen uns als altres. La retrogradació és un moviment aparent quan la Terra avança el
planeta o el planeta avança la Terra.
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Aquest esquema serveix per explicar la retrogradació
d’un  planeta  com  Mart.  La  terra  T  es  mou  més
ràpidament que el planeta P de manera que l’avança.
Quan la terra està en T1 i el planeta està en P1 un
observador  terrestre  veu  el  planeta  en  front  de
l’estrella A1. Si aquest raonament es repeteix durant
l’avanç  de  la  Terra  al  planeta  es  justifica  la
retrogradació. 

El model heliocèntric no va ser acceptat a l’antiguitat i s’imposà el model geocèntric. La raó
fonamental  és que pareixia  completament impossible que la  Terra estiguera en moviment.
Aristòtil havia elaborar una teoria del moviment i una cosmologia (una forma d’entendre la
natura) que justificava plenament el geocentrisme. Els partidaris del heliocentrisme no varen
ser capaços d’elaborar una alternativa fins el segle XVII. Eixa va ser la gran feta de Galileu
Galilei.

Text 1: La cosmologia d’Aristòtil, un univers entre dues esferes

Aristòtil  considera  que  l’univers  està
delimitat  per  dues esferes,  l’esfera de  la
Terra i l’esfera de les estrelles, és per això
que  la  seua  proposta  es  coneix  com
l’univers de les dues esferes. 

La  Terra està  fixa  al  centre  de  l’univers.
Entre  ella  i  l’esfera  de  les  estrelles  es
disposen les esferes dels  diferents astres
en l’ordre que apareix a la il·lustració.

Dins  de  l’univers  Aristòtil  distingeix  dues
regions: el mon sublunar, entre l’esfera de
la  Terra  i  l’esfera  de  la  Lluna  i  el  mon
supralunar, entre l’esfera de la Lluna i l’esfera de les estrelles. Les lleis de la natura son
completament diferents en el mon sublunar i el mon supralunar.

El mon sublunar està sotmès a continu canvi i transformació. Els objectes estan formats
per quatre elements (terra, aigua, aire i  foc) i  es transformen al modificar-se la seua
composició elemental.  El  moviment dels objectes es regeix per la teoria  de la posició
natural que estudiarem al primer tema del curs. 

El  mon supralunar està format per un únic  element,  la  quinta essència.  És perfecte i
immutable i l’únic moviment que pot tindre lloc en ell és el circular uniforme.

A.4 Justifica el caràcter estàtic i central de la Terra en la cosmologia d’Aristòtil emprant la
seua teoria del moviment
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El triomfe de l’Heliocentrisme

Durant més 1500 anys els astrònoms treballarem amb la versió del model geocèntric que
elaborà  al  segle  primer  de  l’era  comú  Claudi  Ptolemeu.  El  varen  perfeccionar  i  ajustar
(malauradament afegint-le moltes complicacions) de manera que va assolir una capacitat de
predicció impressionat. 

L’èxit del geocentrisme no suposà que la proposta heliocèntrica d'Aristarc fora oblidada. De fet
molts astrònoms que utilitzaven el model geocèntric per fer prediccions no els convencia la
seua complexitat i alabaven la simplicitat de la proposta heliocèntrica. 

El problema es que no era gens fàcil fer els càlculs necessaris per ajustar el model heliocèntric
i poder realitzar prediccions amb ell. A més no es tenia garantia en poder superar la fabulosa
capacitat de predicció del geocentrisme. I per si fora poc havia que enfrontar-se al prestigi de
la cosmologia d’Aristòtil que negava la possibilitat de moviment per a la Terra.

Malgrat tots aquests entrebancs els astrònoms àrabs a partir del
segle  XII  no  deixaren  mai  d’explorar  alternatives  al  model
geocèntric.  Aquest  treball  donà el  seu fruit  al  segle XVI amb el
llibre de Nicolau Copèrnic (1473-1543) Sobre les revolucions de les
esferes celestes que es publicà poc després de la seua mort. 

Amb el seu treball Copèrnic proposà valors per la grandària i  la
velocitat de les diferents esferes del seu model heliocèntric i mostrà
que  obtenia  una  capacitat  de  predicció  similar  a  la  del  model
geocèntric. 

Però el llibre de Copèrnic no suposà el triomfe de l’heliocentrisme
per dues raons:

• No proposà una alternativa a la cosmologia d’Aristòtil ni a la
seua teoria del moviment.

• Per  aconseguir  igualar  la  capacitat  de  predicció  del
geocentrisme el seu model introduïa complicacions com que
els planetes giraven a l’entorn del Sol en epicicles (giraven
en esferes el centre de les quals girava a l’entorn del Sol).

La primera d’aquestes dificultats va ser superada per Galileu Galilei (1564-1642). Ell sempre
tingué clar que per defensar l’heliocentrisme calia rebatre la cosmologia aristotèlica i proposar
una alternativa. Ho aconseguí i per això és considerat el pare de la ciència moderna.

Galileu utilitzà per primera vegada un telescopi per estudiar els astres i aportà observacions
que  trencaven  amb  la  separació  entre  el  mon  sublunar  i  supralunar.  També  estudia  el
moviment de les llunes de Júpiter i demostrà que estaven girant al voltant de Jupiter.

La  imatge  de  la  Lluna  que  Galileu  va
observar amb el telescopi no es corresponia
amb la idea del mon supralunar defensada a
la  cosmologia  d'Aristòtil.  Presentava  un
aspecte semblant  a la Terra,  amb cràters  i
muntanyes, no perfecte i immutable 

Galileu també estudià les taques solars i el seu canvi al
llarg dels dies. En aquest cas no es limità a criticar la idea
d’un mon supralunar perfecte i immutable. Argumentà que
el moviment de les taques solars mostrava que el Sol gira
a l’entorn de si mateix
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Aquestes son anotacions del quadern de treball de Galileu. Estudià com canviaven les posicions de les
Llunes de Júpiter al llarg dels dies. Considerà que l’única explicació possible és que les llunes de Júpiter
estan girant a l’entorn d’ell. Aquesta observació recolzava l’heliocentrisme ja que mostrava que hi havia
astres que no giraven a l’entorn de la Terra. 

Més enllà de la importància de les seues observacions la gran aportació de Galileu va ser el
principi d’inèrcia que estudiaren el tema anterior. És el punt de partida per construir una teoria
del moviment compatible amb la proposta del moviment de la Terra a l’entorn del Sol.

Va ser  Johanes Kepler (1571-1630) qui  aportà la  contribució que
faltava per tal que l’heliocentrisme s’imposara al geocentrisme. Per
aconseguir la mateixa capacitat de predicció que el model geocèntric
Copèrnic  havia  hagut  de  recórrer  a  epicicles.  Aquesta  solució
desagradava  a  molts  dels  defensors  del  heliocentrisme  que  la
consideraven una autèntic nyap.

A Kepler el costà molt trobar una solució millor. Les idees d’Aristòtil
tenien molt de pes i al començament no podia ni imaginar-se que els
astres tingueren un moviment que no fora circular uniforme. Però
darrere  anys  de  fracassos  es  va  convèncer  que  calia  buscar
alternatives i provà a considerar que les òrbites dels planetes foren
el·lipsis.

Utilitzant les dades obtingudes per Tycho Brahe Kepler enuncia les
tres lleis del moviment planetari que a dia d’avui encara utilitzem
per fer càlculs.

Quadre1: Les lleis del moviment de les planetes de Kepler

Primera llei: Les òrbites dels planetes són el·líptiques i el Sol ocupa un dels seus focus.

Segona llei: La velocitat d’un planeta és major quan més prop es troba del Sol. Però si
ens imaginem una línia unint el Sol i el planeta resulta que aquesta línia grana sempre
la mateixa àrea en un interval de temps donat Δ t .

Tercera llei: El període T  d’un planeta elevat al quadrat és directament proporcional al
cub de la seua distància mitjana al Sol r .
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2. La llei de la gravitació universal
A.5 Recorda el que hem estudiat en el tema de dinàmica i dibuixa les forces que actuen sobre
una pedra que cau verticalment sobre la superfície terrestre i sobre un satèl·lit posat en òrbita
al voltant de la Terra.

A.6 La Terra atrau a tots els cossos, per aquest motiu, en deixar en llibertat un cos a una
certa altura cau cap al sòl. Per què la Lluna no cau cap a la Terra?

De vegades ocorre que una idea simple, pensada per abordar un problema concret, porta a
entendre la natura d’una forma nova i condueix a crear una imatge de la realitat completament
diferent. Isaac Newton (1642-1727) ocupa un lloc privilegiat a la història de la ciència per
haver trobat una d’aquestes idees.

Estudiarem al tema passat les seues lleis de la dinàmica i sabem com emprar-les per donar
resposta a les activitats plantejades i explicar tan el moviment d’una poma caent d’un arbre
com el moviment de la Lluna a l’entorn de la Terra. Això ens col·loca exactament en el put que
estava Newton quan tingué la seua genial intuïció. 

Quadre2: La gran intuïció de Newton

¿Seria possible que la mateixa força que a la superfície de la Terra produeix la caiguda
de una poma siga la responsable de que la Lluna estiga en òrbita a l’entorn de la Terra?

Newton  explorà  aquesta  possibilitat  suposant  l’existència  d’una  força  d’atracció  que  es
produeix entre qualsevol parella de masses. Amb ella intentà explicar no sols el cas particular
de la Lluna i la Terra, si no en general les òrbites dels planetes a l’entorn del Sol i dels satèl·lits
a l’entorn dels planetes. 

El treball no el resultà fàcil. Tingué que desenvolupar noves tècniques matemàtiques per poder
fer les demostracions (son una part de la matemàtica que començaràs a estudiar l’any vinent i
que es diu càlcul diferencial). Però al final el resultat va ser impressionat. Va ser capaç de
deduir les tres lleis del moviment dels planetes de Kepler a partir d’una única suposició: la llei
de la gravitació universal

Quadre3: La llei de la gravitació universal

Dos cossos de masses  m1  i  m2  s’atrauen amb
forces la intensitat de les quals és directament
proporcional al producte de les seues masses i
inversament  proporcional  al  quadrat  de  la
distància d  que els separa

|F|=|F ’|=G
m1⋅m2

d 2

En aquesta expressió G  s’anomena constant de la gravitació universal i el seu valor és
G=6,67⋅10−11N⋅m2 /kg2 . El valor de G  dona la magnitud de la força amb la que s’atrauen
dues masses d’ 1kg  separades una distància d’ 1m , és a dir, 0,0000000000667 N , un valor
extremadament menut.

En l’actualitat és difícil apreciar el gran avanç que suposà l’aportació de Newton. L’existència
d’una força de la gravetat que actua en tot l’univers forma part fins i tot de la cultura popular.
Però  al  seu  moment  aquest  plantejament  canvià  completament  la  nostra  percepció  de
l’univers. Trencà definitivament la separació entre mon sublunar i supralunar, entre la Terra i
els cels. 

Newton mostrà que les mateixes lleis expliquen el moviment dels objectes a la superfície de la
Terra i el moviment dels astres. Amb ell començaren a entendre els cels com una prolongació
de la Terra, o la Terra com una particularització dels cels. 
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A.7 Calcula la força gravitatòria entre dues persones de 60 kg  situades a 4m  de distància. Per
què no és possible detectar la força d’atracció entre elles? Dada: G=6,67⋅10−11N⋅m2/kg2

A.8 Calcula la força d’atracció entre la Terra de massa 6⋅1024kg  i la Lluna de massa 7⋅1022 kg
sabent que es troben a 3,84⋅105 km  de distància. Dada: G=6,67⋅10−11N⋅m2/kg2

La interacció gravitatòria dona lloc a forces molt dèbils  que de vegades son indetectables.
Quan estem a  la  superfície  de  la  Terra  mai  tenim en compte  l’atracció  gravitatòria  entre
qualsevol parella d’objectes. Sols considerem l’atracció gravitatòria produïda per la Terra. En
aquest cas les forces son apreciables perquè la massa de la Terra és enorme.

A.9 Sabent que la massa de la Terra és 6⋅1024kg  i que el seu radi val 6400km , calcula la força
gravitatòria que s'exerceixen la Terra i una persona de  60 kg  situada en la seua superfície.
Dada: G=6,67⋅10−11N⋅m2 /kg2

Quadre4: Per tal de no embolicar-se amb els signes

Quan un objecte cau lliurement la gravetat sempre produeix la mateixa acceleració
independentment de la massa de l’objecte. Amb el criteri habitual de signes (positiu
cap a dalt) aquesta acceleració és negativa. A la superfície de la Terra el seu valor és
acaigudalliure=−9,81m /s2 .  Com  que  el  criteri  de  signes  perfectament  pot  ser  un  altre
anomenem acceleració de la gravetat al valor absolut de l’acceleració de caiguda lliure.
Aquesta magnitud la denotem amb g  i el seu valor mitjà a la superfície de la Terra és
g=9.81m /s2 . Amb el criteri habitual de signes la relació entre acceleració de caiguda
lliure i acceleració de la gravetat és 

acaigudalliure=−g

A.10 Sabent  que  la  massa de  la  Terra és  MT=6⋅1024 kg  i  que  el  seu radi  val  RT=6400 km

determina l’acceleració de la gravetat a la superfície de la Terra. Dada: G=6,67⋅10−11N⋅m2 /kg2

Solució A.10

El  pes d’un objecte  és la  força  amb que la  Terra
atrau a l’objecte. La Llei de la Gravitació Universal
permet  determinar  el  valor  absolut  del  pes  d’un
objecte de massa m  considerant que la distància a
la que es troba de la Terra és igual al radi terrestre.

|P|=G
MT⋅m1

RT
2

El pes de l’objecte és la força
total que actua sobre l’objecte
quan  cau  lliurement  amb
l’acceleració de la gravetat. 

∑ F=m1⋅a
P=−m1⋅g
|P|=m1⋅g

G
M T⋅m1

RT
2

=m1⋅g → g=G
MT

RT
2

→ g=6,67⋅10−11 N⋅m2

kg2

6⋅1024 kg
(6,4⋅106)2m2

=9,8 N
Kg

=9,8 m
s2

A.11 El pes d'una persona en la superfície de la Terra és de 500N , quin és el valor de la seua
massa? Quin serà el seu pes en la superfície de la Lluna on l’acceleració de la gravetat val
1,6m /s2 ? Quant valdrà la massa d’aquesta persona a la Lluna? Considera l’acceleració de la
gravetat a la superfície de la Terra és 9,8m /s2

A.12 Calcula el pes d’una persona de 60 kg  en la superfície de Júpiter on l'acceleració de la
gravetat és g=23,12m/ s2 . Quin serà el pes d’aquesta persona en la superfície de la Terra?
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3. Activitats complementàries
A.13 Després de veure el capítol de "La armonia de los mundos" de la sèrie cosmos de Carl
Sagant contesta les preguntes:

a) Qui era Tycho Brahe? Què posseïa Tycho Brahe que podia interessar a Kepler? Per què
Tycho  Brahe  no  volia  compartir  els  seus  coneixements  amb  Kepler?  Per  què  es
necessitaven l'un a l'altre?

b) Què va fer Kepler amb les dades de Brahe?

c) Per què resultava tant important que el model que volien construir expliqués la trajectòria
del planeta Mart?

d) Per què per a Kepler resultava difícil acceptar que l'òrbita de Mart no fora circular?

e) Quina fou finalment l'òrbita correcta?

f) Quines són les tres lleis de Kepler?

A.14  Després de veure la pel·lícula de Lliliana Cavani, "Galileo Galilei” contesta les preguntes:

a) Qui era Giordano Bruno?

b) Exposa les idees principals en que es basava el model de Copèrnic pel Sistema Solar i
dona algunes raons per les quals va ser rebutjat per l' església i va ser atacat durant més
de 100 anys.

c) Per quina raó Galileu explicava a la Universitat de Padua el model d'Aristòtil malgrat no
creure en ell i quin fet el porta després a explicar el de Copèrnic?

d) Analitza la importància del telescopi en els treballs de Galileu.

e) Exposa algunes de les observacions realitzades per Galileu amb les que aportava fets
experimentals que posaven en qüestió les idees vigents fins al moment defensades per
l'església catòlica.
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4 Energia, treball i calor

La  recerca  d’una  relació  entre  el  desplaçament
experimentat per un cos sobre el qual actua una força i
el  canvi  de  velocitat  que  es  produeix  va  ser  ja
plantejada  per  Galileu.  Aquesta  recerca  de  relacions
directes entre canvis o transformacions de la matèria i
les  seues  causes  va  conduir,  en  un  procés  de  molts
anys, a la introducció de noves magnituds físiques, en
particular els conceptes de treball, energia i calor, i a
l’establiment  de  relacions  que  mostrarien  una  gran
potència  explicativa  i  predictiva.  Els  estudis  sobre  aquests  conceptes  es  potenciarem
mútuament i obriren perspectives tecnològiques de gran transcendència.

L’energia  té  una  gran  importància  en  la  societat  actual.  Vivim  en  una  societat  plena  de
màquines i d’enginys tecnològics que faciliten la vida, però al mateix temps es produeix un
consum gran d’energia.

El  problema de  l’abastiment  energètic  i  els  efectes  que  ocasiona  sobre  el  planeta  el  seu
consum són notícia quasi diàriament en els mitjans de comunicació. Una de les polítiques claus
de totes les nacions és l’obtenció de suficient energia per garantir les necessitats energètiques
del país.

1. Concepte qualitatiu d’energia
El concepte d’energia està tant present a la nostra vida que tot el mon té una idea formada
d’ell.  A més a més en cursos anteriors tu l’has estudiat  en les  assignatures de ciències i
tecnologia. Aquest any en Física i Química anem a construir-lo d’una forma més rigorosa. Però
partirem del coneixement previ que tens ja que com voràs es molt aprofitable.

A.1 Interpreta, utilitzant la idea d'energia, algunes transformacions que resulten molt familiars
com, per exemple, un autobús que es posa en marxa i una pila que mou un cotxet de joguet1

Diem que  la  gasolina  que  conté  el  diposit  d’un  autobús  té  energia  ja  que  és  capaç  de
proporcionar moviment a l’autobús i  mantindre aquest moviment compensant la fricció.  El
mateix raonament fem en el cas del cotxet suposant ara que l’energia està a la pila.

Altra situació que podem considerar és el llançament d’una fletxa amb un arc. Primer l’arquer
acumula energia a l’arc quan el tensa. Després aquesta energia es transferida a la fletxa i es
transforma en moviment.

1 Com alternativa  a  aquesta  activitat  si  les  condicions  de  l’aula  ho  permeten  es  poden  analitzar
diferents configuracions de la simulació:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
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Poden imaginar molts exemples i probablement totes les explicacions que dones son correctes.
El que anem a fer a continuació és introduir les paraules que hem d’emprar per tal que siguen
rigoroses. 

Què vol dir "un sistema té energia"?

Un sistema físic és un cos o conjunt de cossos que s’aïlla de l’univers per estudiar el
que els succeeix. Un sistema té energia quan posseeix capacitat de transformar un altre
sistema.

En el cas de l’arquer considerem tres sistemes: la persona, l’arc i la fletxa. La persona té
energia ja que és capaç de transformar l’arc al tensar-lo. L’arc tensat té energia perquè és
capaç de transformar la fletxa al impulsar-la. La fletxa impulsada té energia ja que és capaç de
transformar la dina al perforar-la quan impacta en ella.

En totes aquestes transformacions considerem que l’energia està passant de un sistema a un
altre  i,  per  tant,  és  conserva.  Aquesta  idea de  conservació  és  consubstancial  al  concepte
d’energia. 

L’energia es conserva

Quan els sistemes es transformen s’intercanvien energia de manera que aquesta es
conserva.

2. Concepte de treball
A.2 Indiqueu exemples del que s'entén per treball en la vida quotidiana.

Conduir un cotxe, pintar una paret, fer els deures a casa, cuinar, etc. són alguns dels exemples
que es poden entendre per treball en la vida quotidiana. En física el concepte de treball és molt
més restrictiu.

Concepte de treball

Anomenem treball a l’energia que s’intercanvien dos sistemes mitjançant la realització
de forces.

Imagina que recolzes un llibre. Estàs realitzant treball?
Tal  com  entenem  el  treball  a  la  vida  quotidiana  la
resposta  a  aquesta  pregunta  és  un  sí  sense  dubtes.
Però en el llenguatge de la física resulta que la pregunta
no es pot contestar ja que està malament formulada. 

Com que el treball és l’energia que s’intercanvien dos
sistemes el  que  haurien de  preguntar  seria  si  estem
realitzant treball  sobre el llibre. Aleshores la resposta
clarament és que no. Quan recolzem el llibre no l’estem
transformant de cap manera, ni li  donem ni li  llevem
energia, està en repòs i roman en repòs.

Per suposat que fer la força que hem de fer per recolzar
el llibre ens suposa un esforç i un consum d’energia,
però com que aquesta energia no es transferida al llibre
resulta que no fem treball sobre el llibre. 

Ens  trobarem  amb  situacions  com  l’anterior  on  el
concepte físic de treball apareix molt diferent del que
utilitzem a  la  vida  quotidiana.  Una  precaució  que  es
recomanable  per  previndre  errors  és  pensar  que  en
física  treball  sempre  és  "el  treball  realitzat  sobre  un
objecte".

60

Quan estem recolzant  un  objecte  no  fem
treball  sobre  l’objecte,  encara  que  ens
suposa fer un esforç. 



Física i Química 4t d’ESO

Definició operativa de treball realitzat sobre un objecte

Anem a introduir una definició que permeta calcular el valor de la magnitud treball realitzat
sobre un objecte. 

A.3 Considerem la figura següent on una persona
espenta  un  armari  sobre  una  superfície
horitzontal.  La  persona  realitzant  una  força  F
paral·lela al sòl i aconsegueix que l’armari realitze
un desplaçament Δ e . De què creus que dependrà
el treball realitzat per la persona sobre l’armari?

En aquest  cas la  persona sí  que està realitzant
treball  sobre  l’objecte  perquè  està  transferint-li
energia.  Aquesta  energia  és  la  que  proporciona
moviment  a  l’armari  i  manté  aquest  moviment
compensant la fricció.

El treball serà major com més gran siga la força aplicada i major el desplaçament produït. Hem
considerant el cas més simple en què la força és constant i el moviment és en línia recta en la
mateixa direcció i sentit que la força. En aquest cas el treball augmenta l’energia del sistema i
és positiu. L’expressió que emprem per calcular-lo és 

W=F⋅Δ e

A.4 La unitat de treball en el sistema internacional és el joule (J). Defineix la unitat de treball.

A.5 En la situació plantejada a l’activitat A.3 la persona fa una força de  200N  i  desplaça
l’armari 3m  determina el treball que realitza sobre l’armari.

A.6 Una pilota es llança pel terra i pateix una força de fricció de  2N . Com a conseqüència
d’aquesta fricció la pilota s’atura després de recórrer  5m . Quin treball realitza la força de
fricció sobre la pilota?

En les dues situacions considerades, tant sobre la pilota
com sobre l’armari, estan actuant la força pes amb que
els atrau la Terra i la força normal amb que la superfície
del sòl els recolza. Realitzen treball aquestes forces?

Poden justificar de dues formes perquè aquestes forces
no fan treball. La primera és recordar que amb el treball
volem  representar  l’energia  que  s’intercanvien  els
objectes en interacció. En aquest cas ni la gravetat ni el
sòl aconsegueixen transformar l’armari de cap manera. 

Una altra forma d’argumentar és a partir de la fórmula
de  treball  introduïda.  No  hi  ha  desplaçament  en  la
direcció en la que actuen el pes i la normal.

Definició operativa de treball

Anem a donar la definició sols en dues situacions particulars:

Un objecte es mou en línia recta i sobre ell actua una força F  en la mateixa direcció
del moviment. El treball que realitza la força  F  al llarg d’un desplaçament  Δ e  es
defineix.

W=F⋅Δ e

Quan una  força actua sobre un objecte  en direcció  perpendicular al moviment de
l’objecte no realitza treball sobre l’objecte.

Un treball positiu vol dir que la força aporta energia a l’objecta en tant que un treball
negatiu significa que li resta energia.
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A.7 Una persona que espenta una paret sense assolar-la realitza treball?

La paret no s’ha desplaçat, per la qual cosa es pot deduir que la força aplicada no efectua
treball. La definició operativa de treball que hem construït ens permet evitar la confusió entre
el concepte de treball a la física i el seu us a la vida quotidiana.

A.8 Assenyaleu si es realitza o no treball en els casos següents:

a) Un alçador de pesos que sosté sobre el seu cap una pes de 500N .

b) Una persona que puja un sac de ciment a una altura determinada.

c) Un arquer que estén la corda de l'arc per a llançar una fletxa.

d) Un esportista alçant la barra de pesos des del sòl.

A.9 Sobre un cos que es desplaça per un plànol horitzontal 10m
actuen les forces que es mostren en la figura:

a) Indiqueu les  interaccions que poden representar  aquestes
forces.

b) Quin és el treball realitzat sobre el cos?

3. Relació entre treball i energia cinètica
Un cos en moviment és capaç de realitzar treball sobre un sistema , per tant té energia. A
aquest tipus d’energia li hem denominat energia cinètica.

A.10 De quines magnituds dependrà l'energia cinètica d'un cos que es mou respecte a altres?

Considera la situació que has analitzat a l’activitat A.9. Representa un objecte que es espentat
amb una força  F=60 N  al temps que pateix una fricció  f r=−25N . Al llarg del desplaçament
Δ e=10m , la força que espenta l’objecte realitza un treball  W F=600 J  en tant que la fricció
realitza un treball W f r

=−250J , per la qual cosa el treball resultant sobre l’objecte és W res=350 J

La interpretació d’aquests càlculs és que la força que espenta l’objecte li proporcionem una
energia de 600 J , però la fricció que actua sobre l’objecte li lleva 250 J  d’energia de manera
que  l’objecte  sols  incrementa  la  seua  energia  en  350 J .  Poden  considerar  que  dels  600 J
aportats,  250 J  es  gasten per  compensar  la  fricció  i  350 J  es  transformen en moviment  i
augmenten l’energia cinètica de l’objecte.

Cal indicar, encara que no anem a aprofundir ara en aquesta qüestió, que els 250 J  gastats en
compensar la fricció no és una energia que s’haja perduda. S’ha convertit en energia tèrmica i
s’ha repartit entre l’objecte i la superfície amb la que està en contacte provocant un augment
de la temperatura. De vegada de transformar-se en moviment macroscòpic de l’objecte ha
terminat com moviment microscòpic de les partícules de les superfícies en contacte.

Relació entre treball i energia cinètica

Un objecte de massa m  i velocitat v  té una energia cinètica Ec=
1
2
mv2 . 

El treball resultant realitzat sobre un objecte, suma del treball fet per totes les forces
que actuen sobre ell, mesura la variació d’energia cinètica que experiment l’objecte

W res=Δ Ec=Ecf−Eci=
1
2
m v f

2− 1
2
mv i

2

A.11 Calcula l’energia cinètica de:

a) Un cotxe ( m=2000 kg ) a 10 km/h .

b) Un xiquet amb bicicleta ( m=35 kg ) a 10 km/h .

A.12 Calcula el treball necessari per augmentar la velocitat d’un cos de  30 kg  de  20m/ s  a
45m /s .
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A.13 Compara l'energia cinètica d'una bala de 100 g  que té una velocitat de 350m /s  amb la
d’un camió de 5T  que va a una velocitat de 6,5km /h .

A.14 Una persona de 70 kg  es mou a una velocitat de 5m /s .

a) Quin és valor de l'energia cinètica?

b) Quina serà la seua velocitat si és espentat amb una energia equivalent a 20 J ?

4. L’energia potencial gravitatòria
En la pràctica ens trobem amb sistemes capaços de realitzar treball independentment del seu
estat de moviment: un moll comprimit, un arc en tensió, un objecte situat a una altura sobre
la  Terra.  Aquests  sistemes  posseeixen  una  energia,  associada  a  la  posició  de  les  seues
partícules, que es denomina potencial i és deguda a que hi ha forces entre aquestes partícules.
De totes les formes d’energia potencial considerades ens ocuparem únicament de l’energia
potencial gravitatòria del sistema constituït per la Terra i un objecte pròxim a ella.

A.15 Una grua alça un objecte de  40 kg  a una altura de  10m  amb una velocitat constant i
pràcticament nul·la. Calcula:

a) El treball que la grua realitza sobre l’objecte.

b) El treball que fa la força pes sobre l’objecte.

c) El treball resultant sobre l’objecte.

Interpreta els resultats obtinguts. Considera que l’acceleració
de la gravetat és g=10m /s2

Solució A.15

Sobre  l’objecte  actua  la  força  F  amb  que  la  grua  alça
l’objecte i la força pes P  amb que la Terra atrau a l’objecte .

La força pes es calcula amb la fórmula corresponent

P=−m⋅g=−40⋅10=−400N

Com que  l’objecte  puja  amb velocitat  constant,  pel  segon
principi sabem que la força resultant sobre l’objecte ha de ser
nul·la, la qual cosa permet determinar la força  F  que fa la
grua sobre l’objecte

∑ F=0 → F+P=0 → F=−P=400N

En  aquest  cas  el  desplaçament  correspon  a  la  variació
d’altura que experimenta l’objecte Δh=10m . 

El treball realitzat per la força que fa la grua és 

W F=F⋅Δ e=F⋅Δh=400⋅10=4000 J

El treball realitzat per la força pes és W P=P⋅Δ e=−m⋅g⋅Δh=−400⋅10=−4000J

I el treball resultant sobre l’objecte és nul.

La interpretació d’aquests càlculs és que la grua, al fer un treball positiu sobre l’objecte, li
proporciona una energia de 4000 J , però la gravetat, al fer un treball negatiu sobre l’objecte, li
resta 4000 J  d’energia. Tota l’energia que proporciona la grua s’utilitza en compensar el pes de
manera que l’objecte no incrementa la seua energia cinètica. 
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La interpretació dels resultats de l’activitat anterior planteja un problema. On van a parar els
4000 J  d’energia emprats per compensar el pes? Quan certa quantitat d’energia s’utilitza per
compensar la fricció sabem que es transforma en energia tèrmica i produeix un augment de la
temperatura.  En  què  es  transforma  l’energia  que  s’utilitza  per  compensar  l’acció  de  la
gravetat?

El que anem a considerar és que quan alcem un objecte tota l’energia que es necessita per
compensar l’acció de la gravetat es queda acumulada en el sistema constituït per la Terra i
l’objecte en forma d’energia potencial gravitatòria.

Aquesta energia es pot recuperar en qualsevol moment. Si deixem caure l’objecte, el pes fa un
treball positiu de 4000 J  sobre ell, la qual cosa vol dir que li retorna en forma d’energia cinètica
el treball que s’havia fet al alçar-lo

A.16 Indiqueu de quins factors pot dependre l'energia potencial gravitatòria d'un cos en les
proximitats de la superfície terrestre.

Encara que és normal parlar de l’energia potencial d’un objecte sempre hem d’entendre que es
tracta d’una propietat del sistema constituït per l’objecte i la Terra. Considerem la situació de
l’activitat A.15 ara raonant de forma completament general. Quan alcem una distància Δh  un
objecte de massa m  la gravetat realitza un treball negatiu W P=−m⋅g⋅Δh . Això vol dir que hem
de  realitzar  un  treball  W F=m⋅g⋅Δh  per  compensar  la  gravetat.  Aquest  treball  és  el  que
s’acumula en el sistema constituït per la Terra i l’objecte com energia potencial.

La variació de l’energia potencial

Quan un objecte  de massa  m  modifica l’altura a la  que es troba en  Δh=hf−hi  es
produeix una variació de l’energia potencial gravitatòria que coincideix amb el treball
realitzat per la força pes canviat de signe

Δ Ep=−W p → Δ Ep=m⋅g⋅Δh=m⋅g⋅(hf−hi)

Encara que és normal parlar de l’energia potencial d’un objecte sempre hem d’entendre
que es tracta d’una propietat del sistema constituït per l’objecte i la Terra.

A.17 L’energia potencial d’una persona de 60 kg  a una determinada altura sobre la superfície
de la  Terra és de  3000J .  A quina altura es troba la  persona? Es considera que l’energia
potencial és zero quan l’atura és zero.

A.18 Calcula l’energia potencial que posseeix un salt d'aigua que embassa 5⋅108 dm3  d'aigua a
200m  d'altura.

A.19 Un llibre de  6kg  es troba damunt d’una taula a  0,8m  del sòl d’una habitació que, al
mateix temps, està a  12m  sobre el carrer. El cos es deixa caure des de la taula al sòl de
l'habitació. Calcula la variació d'energia potencial considerant que el zero d’energia potencial
està en:

a) El sòl de l'habitació.

b) El carrer.

Comenta els resultats.

La definició d’energia potencial sols ens permet determinar la seua variació. Per assignar un
valor d’energia potencial a un objecte hem de establir arbitràriament on està el zero d’energia
potencial (a quina altura l’energia potencial es zero). 

Convé adonar-se que en el cas de l’energia cinètica també fem una elecció arbitrària del zero
quan assignem el seu valor a un objecte donat. Hem de recordar que el moviment és relatiu i
la velocitat d’un objecte depèn del sistema de referència escollit. Una persona de  60 kg  en
repòs a la superfície de la Terra es mou amb una velocitat de  30Km /s  respecte al Sol, de
manera que en el sistema de referència lligat al Sol té una energia cinètica de 2,7⋅1010 J  en tant
que en el lligat a la Terra la seu energia cinètica és nul·la.
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5. Conservació i transformació de l’energia
A.20 Des del  sòl  es  llança  cap amunt un objecte.  Descriviu com variarà  la  seua energia
cinètica i potencial fins a arribar al sòl. Considera que no hi ha fricció.

Conforme  l’objecte  puja  va  perdent  velocitat,  de  manera  que  la  seua  energia  cinètica
disminueix. Al mateix temps guanya altura de forma que la seua energia potencial augmenta.
Com que no hi ha fricció tota l’energia cinètica que es perd es transforma en energia potencial.

El procés descrit continua fins que l’objecte assoleix l’altura màxima. Com que aleshores la
seua velocitat és nul·la, ha perdut tota l’energia cinètica que tenia al començament, la qual
s’ha convertit íntegrament en energia potencial.

En el descens l’objecte perd energia potencial conforme perd altura i tota aquesta energia
potencial perduda es transforma en energia cinètica al augmentar la velocitat.

Podem concloure que en tot el procés la suma de l’energia potencia i cinètica roman constant.
Una  es  transforma  en  altra,  però  la  quantitat  total  sempre  és  la  mateixa.  És  important
remarcar que en el raonament hem considerat que l’única interacció present és la gravitatòria.
Si consideraren la fricció amb l’aire la suma d’energia potencial i cinètica no es conservaria. 

Conservació de l’energia mecànica

Quan sols actua la interacció gravitatòria es satisfà que la suma de l’energia cinètica i
l’energia potencial del sistema format per l’objecte i la Terra roman constant. A la suma
de l’energia potencial i cinètica se l’anomena energia mecànica.

Δ Ep+ΔEc=0 → E pi+Eci=EPf+Ecf

La resolució de problemes mitjançant l’aplicació del principi de conservació de l’energia és, en
general, un procediment més senzill que l’aplicació de les lleis del moviment estudiades en
cinemàtica. Per a sistemes complexos el mètode energètic sol ser l’únic possible. 

A.21 Des d'una altura de 8m  es deixa caure una pilota de tennis de 50 g  de massa. Calcula la
velocitat amb què arribarà al sòl aplicant el principi de conservació de l'energia mecànica

Solució A.21

El cos es mou sota l’acció de la força de la gravetat, no està sotmès a forces de fregament, es
complirà el principi de conservació de l’energia mecànica.

L’estat inicial del sistema és un cos situat a una altura hi=8m  i, com es deixa caure, la seua
velocitat és igual a zero, v i=0m/ s . Posseeix energia potencial a causa de seua altura però no
energia cinètica ja que la seua velocitat és zero.

L’estat final del cos és quan arriba al sòl amb una velocitat v f  i la seua altura és zero, hf=0m .
Posseeix energia cinètica arran de la seua velocitat, que és el que ens demanen calcular i no té
energia potencial ja que es troba en el sòl.

La forma més desenvolupada de la conservació de l’energia mecànica és

Epi+Eci=EPf+Ecf → m⋅g⋅hi+
1
2
m⋅v i

2=m⋅g⋅hf+
1
2
m⋅v f

2

En el nostre problema poden simplificar l’expressió ja que Eci=0  / v i=0  i Epf=0  / hf=0

Epi+0=0+Ecf → m⋅g⋅hi+0=0+ 1
2
m⋅v f

2

Epi=Ecf → m⋅g⋅hi=
1
2
m⋅v f

2
→ 0,05 kg⋅10m /s2⋅8m=1

2
0,05 kg⋅v f

2 → v f=12,5m /s

Si intentem aïllar la velocitat final sense substituir ens adonem que no necessitem saber la
massa de l’objecte per resoldre el problema 

m⋅g⋅hi=
1
2
m⋅v f

2 → 2⋅g⋅hi=v f
2 → v f=√2⋅g⋅hi
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A.22 Es llança cap amunt un cos de massa 2kg  amb una velocitat inicial de 15m/ s . Calcula
l'altura màxima que aconseguirà aplicant el principi de conservació de l’energia mecànica.

A.23 Des del sòl es llança cap amunt un cos de massa 2kg  i amb una velocitat de 14m /s .
Calcula  l’energia  cinètica i  potencial,  així  com l’energia  total  quan aconsegueix la  màxima
altura i en el moment d’arribar al sòl.

A.24 Un cos que cau per acció de la gravetat passa per un punt d'altura 7m  a una velocitat
de 10m/ s  quina velocitat portarà quan passe per un punt situat a 1m  del sòl?

A.25 Descriviu que succeeix des del punt de vista energètic en les situacions següents:

a) Un pèndol que oscil·la lliurement.

b) Una pilota que rebota successivament en el sòl.

En deixar oscil·lar lliurement un pèndol observem que l'oscil·lació del pèndol es va amortint
fins  que desapareix el  moviment.  Quelcom semblant succeeix quan des d’una certa altura
deixem caure una pilota i després de diversos rebots la pilota queda en repòs.

No  es  compleix  la  conservació  de  l’energia  mecànica.  En  ambdós  casos  hi  ha  forces  de
fregament  que  sempre  produeixen  una  disminució  de  l’energia  mecànica  dels  cossos  que
interaccionen.

Modificació de l’energia mecànica

Quan hi ha altres interaccions a més de la gravitatòria, l’energia mecànica del sistema
format per l’objecte i la Terra es modifica en una quantitat igual al treball W ext  realitzat
per aquestes interaccions diferents de la interacció gravitatòria

W ext=ΔE p+Δ Ec

El  treball  realitzat  per  les  interaccions  diferents  de  la  interacció  gravitatòria,  W ext ,
s’anomena treball exterior al sistema format per l’objecte i la Terra

En aquestes situacions poden continuar utilitzant la idea que l’energia es conserva. Ja hem
comentat  abans  que  el  treball  de  fricció  entre  dues  superfícies  es  transforma en  energia
tèrmica. El mateix ocorre amb l’energia que la pilota perd al xocar amb el sòl. Tant la pilota
com el sòl van augmentant la seua temperatura en cada rebot.

La fricció amb l’aire és més complexa. Part del treball de fricció es transforma en energia
tèrmica i part es transfereix a l’aire com energia cinètica.

Encara  que  sols  hem estudiat  en  detall  la  transformació  d’energia  cinètica  en  potencial  i
viceversa hi ha moltes altres possibilitats.

6. La calor com a transferència d’energia
A.26 Recopila els coneixements de cursos anteriors relatius a la calor, a partir de les qüestions
següents:

a) Què succeeix quan es posen en contacte dos cossos que es troben inicialment a diferent
temperatura?

b) Quina relació  quantitativa guarden les quantitats  de calor  que guanyen o perden dos
cossos en contacte i aïllats de l'exterior?

c) Què succeeix quan els cossos es colpegen o freguen entre si?

d) Quins canvis pot produir la calor en els sistemes físics?

Dos cossos, inicialment a distinta temperatura, posats en contacte aconsegueixen la mateixa
temperatura. Diem que estan en equilibri tèrmic. Aquest fet permet definir la temperatura d’un
cos mitjançant la lectura del termòmetre que està en contacte amb ell. 
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Quan dos cossos aïllats de l’exterior intercanvien calor per aconseguir el que hem anomenat
equilibri tèrmic, la quantitat de calor guanyada per un d’ells és igual a la quantitat perduda per
l’altre. És a dir, el cos calent es refreda i el fred es calfa.

També  sabem  que  quan  els  cossos  es  colpegen  o  es  freguen  entre  si,  s’eleva  la  seua
temperatura. Per altra banda quan els cossos intercanvien calor a més de canviar la seua
temperatura produeixen canvis en el seu estat físic (parlem de fusió, de vaporització, etc.) i
canvis de grandària (dilatació).

La relació entre treball i calor

Anem a interpretar la calor com abans em interpretat el treball, es a dir, com una forma que
tenen el sistemes d’intercanviar energia. En els experiment que realitzarem de seguida la calor
és  l’energia  intercanviada  quan  es  posen  en contacte  dos  cossos  a  diferent  temperatura.
També identifiquen com calor l’energia que s’intercanvia en els canvis d’estat, en les reaccions
químiques i en els canvis de volum (dilatacions o contraccions).

El desenvolupament històric del concepte d’energia és extraordinàriament complexe. La idea
de  l’existència  d’una  magnitud  que  roman  constant  sota  qualsevol  tipus  de  canvi  i
transformació va ser assolida gràcies a la confluència d’investigacions en camps molt diferents,
no sols la física, també la filosofia i sobre tot la medicina. Fins i tot no està clar a qui atribuir
l’èxit.

Sobre el que no hi ha cap dubte és que el concepte modern d’energia naix quan és postula la
equivalència entre calor i treball; quan es fa la hipòtesi que tant el treball com la calor son
formes d’intercanviar energia. Per què? Perquè aquesta suposició connecta dos àmbits que fins
aleshores estaven completament separats i,  el més important, pot comprovar-se de forma
experimental!

Cap a la meitat del segle XIX, Robert Mayer i James Joule publicaren el resultat d’una serie
d’experiments amb els quals es determinava que havia una equivalència entre el treball i la
calor. En eixa època sols s’utilitzava com unitat de calor la caloria. Una caloria es defineix com
la  quantitat  de  calor  necessària  per  pujar  un  grau  la  temperatura  d’un  gram d’aigua.  Es
comprovà que en totes les condicions  4,184 J  de treball sempre produeixen el mateix efecte
que una caloria.

Robert Mayer
(1814-1878)

Hermann von Helmholtz 
(1821-1894) William Thomson

(1824-1907)
James Prescott Joule

(1818-1889)
Rober Mayer va ser el primer científic que va publicar en Alemanya (1842) resultats experimentals que mostraven la
equivalència entre treball i calor. A més s’adonà de la importància que tenien i proposà l’existència d’una magnitud
que roman constant en qualsevol tipus de transformació. Quasi al mateix temps (1843) en Anglaterra James Joule
publicà resultats similars als de Mayer. Tant Mayer com Joule eren joves investigadors que desenvolupaven la seua
feina al marge dels cercles científics de prestigi i inicialment els seus treballs no varen ser considerats. Pocs anys
després (1847) Herman von Helmholtz publicà en Alemanya un article exposant les mateixes idees que Mayer i
Joule. Aquesta publicació si tingué repercussió a la comunitat científica i va servir per que finalment es conegueren
els treballs de Mayer a Alemanya. El mateix any en Anglaterra (1847) Joule tingué la sort que William Thomson
(conegut com Lord Kelvin) assistira a una conferencia seua. Kelvin, encara que jove, ja era aleshores un reputat
científic; malgrat que les idees de Joule contradiem les seues, de fet inicialment es mostrà escèptic, el va animar a
seguir amb el seu treball i, el que va ser més important, cridà l’atenció de la comunitat científica anglesa sobre les
propostes de Joule i propicià que es discutiren i finalment foren acceptades. Actualment la unitat d’energia rep el
nom de Joule en honor de James Prescott Joule. 
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A.27 Al llenguatge quotidià emprem frases com "el radiador està molt calent" o "tinc molta
calor" que suggereixen que un objecte pot tindre o acumular calor. És coherent aquest us de la
paraula calor amb el concepte físic d’aquesta magnitud?

En la mesura que entenem el calor con una forma d’intercanviar energia no podem dir que un
cos té calor. El calor és energia que entra o ix del cos, no és energia que té el cos. 

El que ocorre quan un objecte absorbeix calor és que augmenta l’energia de les partícules que
el constitueixen. El cas més senzill és el de un gas. Quan rep calor augmenta l’energia cinètica
de les seues partícules. Si es tracta d’un líquid o un sòlid la situació es més complexa ja que
les partícules constituents a més d’energia cinètica també tenen energia potencial deguda a les
interaccions entre elles (a més de la gravitatòria que en aquest cas no està afectada).

L’energia  de  les  partícules  que  constitueixen  un  objecte  es  diu  energia  interna.  Quan  un
objecte intercanvia calor es modifica la seua energia interna. L’augment o disminució de la
temperatura del cos està relacionada amb les variacions d’aquesta energia interna. Aquestes
idees continuarem desenvolupant-las el proper curs.

La calor específica

A.28 Realització del treball experimental que s’inclou com annexes al final del tema: 

a) 9. Annex. Estudi experimental de l'equilibri tèrmic en pàgina 70 

b) 10. Annex. Determinació de la calor específica d’un sòlid en pàgina 71

La calor específica

La quantitat de calor  Q  que intercanvia una substància quan la seua temperatura es
modifica en  ΔT  és proporcional a la massa  m  de la substància i  a la variació de
temperatura. A més depèn del material que es tracte

Q=c e⋅m⋅ΔT

On c e  és la calor específica de la substància i representa la calor absorbida per la unitat
de massa del material quan la seua temperatura s’eleva un grau. La calor específica és
una propietat característica de cada substància i canvia amb l’estat físic.

A.29 Sabent que la calor específica de l'aigua és  4184 J /(kg⋅K )  i la de l'oli  1670J / (kg⋅K) , si
calfem quantitats  iguals  d'ambdós  substàncies  durant  10  minuts  en  quina  d'elles  s'haurà
aconseguit major temperatura?

Les mesures de calors específiques són de gran interès, ja que entre altres qüestions permeten
calcular les quantitats de calor posades en joc en les reaccions químiques.

7. El concepte de potència
A.30 Quan  puges  una  escala  amb  càrrega,  fas  el  mateix  treball  pujant  lentament  o
ràpidament?

En la definició de treball no s’especifica el temps durant el qual es realitza el treball. En moltes
ocasions interessa conèixer la  rapidesa amb que es realitza un treball,  especialment quan
parlem de màquines com, per exemple, una grua, un cotxe...

La potència

Per  mesurar  la  rapidesa  amb que  un  sistema realitza  treball  s’utilitza  la  magnitud
potència.  Quan  un  sistema  realitza  un  treball  W  en  un  interval  de  temps  Δ t
desnvolupa una potència 

P= W
Δ t
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Diem que una màquina té més potència que una altra si pot realitzar el mateix treball en
menys temps. La potència d’una màquina indica la quantitat de treball que la màquina és
capaç de fer en la unitat de temps.

A.31 La unitat de potència en el Sistema Internacional és el watt (W). Defineix la unitat de
potència.

A més del watt i quilowatt, una altra unitat de potència utilitzada sovint és el cavall de vapor.
Quan les màquines de vapor començaren a ser introduïdes en les fàbriques moltes vegades
substituïen el treball realitzat per cavalls. Aleshores la empresa que comprava una màquina
volia saber a quants cavalls anava a substituir. Es va definir el cavall de vapor per tal que el
seu valor fora la potència que per terme mitjà pot desenvolupar un cavall. D’aquesta manera si
una màquina tenia una potència de, per exemple, 20 cavalls de vapor això volia dir que qui la
comprara podia estalviar-se el manteniment de 20 cavalls

El cavall de vapor i el watt-hora

El cavall de vapor, CV , és una unitat de potència que equival a 735,5W . 

El watt-hora,  Wh , és una unitat de treball que es defineix com el treball que fa una
màquina d’una potència d’un watt en una hora; per tant equival a 3600J .

A.32 Estima de forma aproximada el valor de la potència per a alguns exemples com: un
motor d'un ascensor, una persona pujant una escala, un microones, una pereta, un cotxe, etc.

A.33 Un esportista alça unes peses de  100N  a una altura de  2,5m  en un temps de  3s .
Calcula la potència que realitza.

A.34 El motor d'un cotxe esportiu indica que la seua potència és de 250CV  Calcula:

a) La potència en kW .

b) El treball que realitza quan funciona 8min .

c) El temps que tarda a consumir 108 J .

A.35 Sí observes un rebut de la llum voràs que el consum se sol expressar en kWh  (quilowatt-
hora)  que  és  una  unitat  de  treball  molt  útil.  Defineix  aquesta  unitat  i  calcula  la  seua
equivalència en joule.

8. Activitats complementaries
A.36 Quin treball es realitza quan desplacem un cotxe de 1500kg , una distància de 5m  amb
una acceleració de 0,2m /s2 .

A.37 Per moure un objecte de 30 kg , hem realitzat un treball de 150 J . Si l’objecte s’ha mogut
amb una acceleració de 0,4m /s2  quina és la distància que s'ha desplaçat l’objecte?

A.38 Un persona tira d’un paquet amb una força de  200N  i la força de fregament entre el
paquet i el sòl és de  50N . Calcula el treball total que es realitza sobre el paquet quan es
trasllada 20m  en la direcció i sentit de la força aplicada.
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9. Annex. Estudi experimental de l'equilibri tèrmic

Introducció

Quan dos cossos a diferent temperatura es posen en contacte terminen adquirim la mateixa
temperatura. Aquesta afirmació es coneix com principi cero de la termodinàmica o principi de
l'equilibri tèrmic.

Anomenen als cossos A i B. Considerem que al començament estan a temperatures diferents
T Ai  i  T Bi  i que la temperatura d'A és major de la de B. T Ai>T Bi . Al posar-los en contacte A
redueix la seua temperatura en tant que B l’augmenta de manera que els dos terminen a la
mateixa temperatura T Af=T Bf . En aquest procés la temperatura d'A disminueix ΔT A<0  i la de
B augmenta ΔT B>0

Interpretem l'equilibri tèrmic des del punt de vista energètic considerant que es produeix un
intercanvi d'energia entre el dos cossos. Diem que el cos a més temperatura cedeix calor al cos
a menys temperatura fins que les temperatures s'igualen.

La  calor  l'entenem com l'energia  que  passa  d'un  cos  a  un  altre  degut  a  que  les  seues
temperatures no son iguals.  No podem mesurar directament la calor. Mesurem la calor de
forma indirecta mesurant els canvis de temperatura que produeix.

En aquesta experiència anem a treballar amb un sola substància: aigua. Posarem en contacte
quantitats  d'aigua  a  diferent  temperatura.  El  nostre  propòsit  es  comprovar  que  la  calor
intercanviada és proporcional tant a la variació de temperatura com a a la massa d'aigua.

Proposem com hipòtesi que quan una massa d'aigua m  pateix un canvi de temperatura ΔT
intercanvia una quantitat de calor Q=m⋅ΔT . 

Al posar en contacte dues masses d'aigua ha diferent temperatura ha de satisfer-se que la
calor absorbida per la massa d'aigua que inicialment està a menys temperatura ha de ser la
mateixa que la calor cedida per la massa d'aigua que inicialment estava a més temperatura.

Considerem dues  masses  d'aigua  m A  i  mB  a  diferent  temperatura.  T A>T B .  Si  la  nostra
suposició és correcta al mesclar les dues masses d'aigua A cedirà una calor QA=mA⋅ΔT A<0 , en
tant que B absorbirà una calor QB=mB⋅ΔT B>0  i haurà de satisfer-se que

QB+QB=0
mA⋅ΔT A+mB⋅ΔT B=0

Procediment experimental

Realitzem un primer experiment amb masses iguals. Desprès agafem masses diferents que
guarden relacions de proporcionalitat  simple (doble, triple)  A l’hora de decidir  amb quines
masses es treballa cal tindre en compte la grandària del calorímetre. 

Anotem les  dades  en  una  taula  que  feu  al  vostre
quadern con la reproduïda a la dreta. Es tracta que
intenteu  fer  l'experiment  amb  la  major  quantitat
possible de combinacions diferents, cada combinació
en una filera nova.

La seqüència a seguir  és la següent: (a) Col·loquem en el calorímetre una massa d'aigua
coneguda.  (b) Col·loquem al  got  de  precipitats  una  massa  d'aigua  coneguda  i  la  calfem.
(c) Mesurem la temperatura de l'aigua freda. (d) Introduïm el termòmetre en l'aigua calenta i
anotem la temperatura en el moment que aboquem l'aigua al calorímetre -la temperatura de
l'aigua calenta  està  contínuament disminuint.  (e) Introduïm el  termòmetre  al  calorímetre  i
mesurem la temperatura de la mescla -cal esperar que se estabilitze, però no massa temps
perquè la temperatura de la mescla també va disminuint contínuament.
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Discussió sobre les unitats 

En aquesta experiència utilitzem com unitat de massa el gram i com unitat de temperatura el
grau centígrad. Al procedir d’aquesta manera el calor intercanviat calculat té unitats de caloria.
Una caloria és la quantitat de calor necessària per pujar un grau la temperatura d’un gram
d’aigua. 

Presentació i anàlisis dels resultats

Heu de fer un resum de l’experiència amb: (I) Indicació clara de quina és la hipòtesi que es vol
demostrar.  (II)  Presentació  dels  resultats  ordenats  en  una  taula  com  la  reproduïda  a
continuació.  (III)  Conclusió  raonada  sobre  la  comprovació  de  la  hipòtesi  de  partida  amb
discussió de les possibles causes de imprecisió.

m A mB T Ai T Bi T f ΔT A=T f−T Ai ΔT B=T f−T Bi QA=mA⋅ΔT A QB=mB⋅ΔT B

10. Annex. Determinació de la calor específica d’un sòlid

Introducció

La  calor  l'entenem com l'energia  que  passa  d'un  cos  a  un  altre  degut  a  que  les  seues
temperatures no son iguals.  No podem mesurar directament la calor. Mesurem la calor de
forma indirecta mesurant els canvis de temperatura que produeix.

En aquesta experiència anem a treballar amb dues substàncies: aigua i un determinat sòlid.
Posarem en contacte una quantitat d'aigua temperatura ambient amb un sòlid que prèviament
haurem calfat al «bany de maria». Ja sabem que la calor intercanviada és proporcional tant a
la variació de temperatura com a la massa d'aigua; però, ¿Com influeix el tipus de substància?
¿Totes les substàncies es calfen i refreden per igual, o algunes ho fam més ràpidament? La
resposta és evident, no totes les substàncies tenen la mateixa capacitat calorífica.

La quantitat de calor  Q  que absorbeix un cos quan s'eleva la seua temperatura  ΔT  (o la
quantitat de calor que desprèn quan es disminueix), és proporcional a la massa del cos, m , i a
la dita variació de temperatura, ΔT , com varem comprovar a l’anterior experiment, però a més
a més és distinta per a cada substància, la qual cosa s'expressa per l'equació 

Q=c e⋅m⋅ΔT

on c e  és la calor específica de la substància i representa la calor absorbida per la unitat de
massa de la substància per a elevar un grau la seua temperatura. Es mesura en J / g·ºC

c e=
Q

m⋅ΔT

La calor específica és una propietat característica de les substàncies i varia segons l'estat físic
de les mateixes.

L'objectiu d'aquest experiment és analitzar els intercanvis de calor que tenen lloc quan es
posen en contacte dos cossos a diferents temperatures, el què ens permetrà obtenir el valor de
la calor específica desconeguda d’un sòlid.

Anomenen  als  cossos  sòlid  (A)  i  aigua  (B).  Considerem  que  al  començament  estan  a
temperatures diferents  T Ai  i  T Bi  i que la temperatura d'A és major de la de B.  T Ai>T Bi . Al
posar-los en contacte A redueix la seua temperatura en tant que B l’augmenta de manera que
els dos terminen a la mateixa temperatura  T Af=T Bf .  En aquest procés la temperatura d'A
disminueix ΔT A<0  i la de B augmenta ΔT B>0
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Al posar en contacte dues masses, l’aigua i el sòlid, ha diferent temperatura ha de satisfer-se
que la calor absorbida per la massa d'aigua que inicialment està a menys temperatura ha de
ser la mateixa que la calor cedida pel sòlid que inicialment estava a més temperatura.

Considerem dues masses sòlid m A  i d’aigua mB  a diferent temperatura. T A>T B . Si la nostra
suposició  és  correcta  al  mesclar  les  dues  masses,  el  sòlid  (A)  cedirà  una  calor
QA=c e(sòlid )⋅mA⋅ΔT A<0 , en tant que B absorbirà una calor  QB=ce(aigua)⋅mB⋅ΔT B>0  i haurà de
satisfer-se que

QB+QB=0
ce(sòlid )⋅mA⋅ΔT A+c e(aigua)⋅mB⋅ΔT B=0

Procediment experimental

La seqüència a seguir  és la següent: (a) Col·loquem en el calorímetre una massa d'aigua
coneguda. (b) Col·loquem al got de precipitats el bany per a calfar el sòlid. (c) Mesurem la
temperatura de l'aigua freda. (d) Introduïm el termòmetre en l'aigua calenta del bany i anotem
la  temperatura  en  el  moment  que  aboquem  el  sòlid  al  calorímetre.  (e)  Introduïm  el
termòmetre  al  calorímetre  i  mesurem  la  temperatura  de  la  mescla  -cal  esperar  que  se
estabilitze, però no massa temps perquè la temperatura de la mescla també va disminuint
contínuament.

Discussió sobre les unitats

Com  en  l’experiència  anterior  utilitzem  com  unitat  de  massa  el  gram  i  com  unitat  de
temperatura el grau centígrad. Al procedir d’aquesta manera el calor intercanviat calculat té
unitats de caloria.

Per la pròpia definició de caloria el calor específic de l’aigua és 1cal /(g⋅ºC) . Tenint en compte
aquest valor es pot determinar el calor específic del sòlid

Q B+Q B=0
c e(sòlid )⋅mA⋅ΔT A+ce (aigua)⋅mB⋅ΔT B=0

c e (sòlid )=
−ce (aigua)⋅mB⋅ΔT B

mA⋅ΔT A

En el sistema internacional la unitat de calor específica és  J / (kg⋅K ) . Per comparar el nostre
resultat amb el que poden trobar en la bibliografia hem de conèixer l’equivalència de la unitat
que hem emprat amb la del sistema internacional. Tenint en compte que 1cal=4184 J

1
cal
g⋅ºC

= 4,184 J

10−3kg⋅K
=4184

J
kg⋅K

Presentació i anàlisis dels resultats

Heu de fer un resum de l’experiència amb: (I) Indicació clara de quina és la hipòtesi que es vol
demostrar.  (II)  Presentació  dels  resultats  ordenats  en  una  taula  com  la  reproduïda  a
continuació.  (III)  Conclusió  raonada  sobre  la  comprovació  de  la  hipòtesi  de  partida  amb
discussió de les possibles causes de imprecisió. (IV) Determinació de la calor específic del sòlid
i comparació del valor obtingut amb el que apareix en la bibliografia. (V) Resposta justificada a
la pregunta: Quin material es calfa i refreda amb més facilitat l’aigua o el sòlid? Justifica la
resposta

m A mB T Ai T Bi T f ΔT A=T f−T Ai ΔT B=T f−T Bi mA⋅ΔT A mB⋅ΔT B c e(aigua) c e(sòlid )
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5 Ordenació  periòdica  dels  elements.  Àtoms,
molècules i cristalls

A finals del segle XIX, el descobriment de la radioactivitat, així com l'estudi del comportament
elèctric de la matèria van fer pensar que els àtoms eren divisibles i tenien naturalesa elèctrica.
J.  J.  Thomson va  ser  el  primer  a  aportar  proves  experimentals  (1897)  de  l'existència  de
partícules subatòmiques iguals per a tots els àtoms, els electrons, dels quals va determinar la
relació entre la massa i la carrega.

Com a conseqüència d'això els àtoms haurien de tindre una estructura interna, i per això es
van proposar alguns models atòmics com els ja estudiats el curs anterior de J. J. Thomson i
Rutherford.  Aquesta  estructura  interna  dels  àtoms  havia  d'explicar,  entre  d'altres  fets,
l’ordenació periòdica dels elements, així com les forces que mantenen units als àtoms, a les
molècules i als ions entre sí.

Així en aquest capítol avançarem en l'estudi de les estructura interna de l'àtom mitjançant un
altre model conegut com el model de Bohr. Aquest model ens proporcionarà l'ordenació dels
electrons en els àtoms. Aquesta ordenació es reflectirà en l'estructura de la taula periòdica dels
elements, que permet recordar i predir tendències i semblances en les propietats físiques i
químiques de les substancies que formen aquests elements. Finalment aquesta ordenació dels
electrons en els àtoms explicara les diferents possibilitats de combinació entre els àtoms per
formar una gran varietat de substancies. L'estudi de les forces que mantenen units als àtoms,
molècules  i  ions  pot  ajudar  a  interpretar  moltes  de  les  propietats  que  presenten  les
substancies.

A.1 Per què creus que pot ser important conèixer la naturalesa de les substàncies que ens
envolten?

1. Revisió dels primers models atòmics
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).

Recorda que l'estudi de la radioactivitat va portar a idear una forma de conèixer l'interior d'un
àtom. Rutherford va investigar les radiacions emeses per les àtoms radioactius al desintegrar-
se. Va establir que les radiacions eren de tres tipus que va anomenar alfa (α) beta (β) i gamma
(γ). La radiació beta resultà estar feta d'electrons i la radiació gamma és un tipus de llum
extraordinàriament energètica. 

A.2  Per  comprovar  el  model  de  Thomson,
Ernest  Rutherford  va  dissenyar  un experiment
que  va  ser  realitzat,  en  1911,  pels  científics
Geiger  i  Marsden.  Van  bombardejar  amb
partícules a (partícules molt energètiques i amb
càrrega  positiva)  una  làmina  d’or.  Les
desviacions de les partícules podien observar-se
per les llampades que produïen en xocar sobre
una  pantalla.  Analitza  segons  el  model  de
Thomson  que  cal  esperar  de  l’experiment  de
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Rutherford.  ¿Patirien  alguna  desviació  les  partícules  a?  Desprès  de  veure  el  vídeo  sobre
l’experiment de Rutherford, quines conclusions pots extraure?

Els resultats obtinguts en l’experiment de Rutherford van
ser sorprenents, la major part de les partícules  a no es
desviaven però una xicoteta quantitat es desviaven tant
que inclús rebotaven. 

En paraules de Rutherford és com si es dispara una bala
de  canó  contra  un  paper  de  fumar  i  la  bala  de  canó
rebotara. 

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

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

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

c) 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:

a) Estan constituïts per nucli i escorça.

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

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

d) 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=105  vegades menor que l’àtom. Si un àtom fora de la grandària d’un camp de
futbol, el nucli seria com una boleta.

El model de Rutherford interpretava el comportament elèctric de la matèria i donava una base
a l’ordenació periòdica dels elements en el sistema periòdic segons la seua càrrega nuclear
creixent.

No obstant això aquest model no servia per a explicar altres experiments coneguts i certes
dificultats amb teories ja establides, com per exemple que l’electró en girar al voltant del nucli
ha d’emetre energia ininterrompudament, la qual cosa li portaria a anar perdent velocitat i
caure finalment sobre el nucli. A causa d’això va haver de substituir-se per altres models. 
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Les partícules constituents de l’àtom. Número atòmic i número màssic 

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

Un àtom es pot representar com: XZ
A

A.3 Un àtom té 16 protons i 24 neutrons. Indica el nombre d’electrons, el número atòmic i el
número màssic.

Tots els àtoms d’un mateix element es caracteritzen per tindre el mateix nombre de protons
però poden tindre distint nombre de neutrons. S’anomenen isòtops als àtoms d’un mateix
element que es diferencien en el nombre de neutrons.

A.4 Justifica si els següents àtoms són o no isòtops: K19
39   Cl17

37   K19
41

A.5 Completa la següent taula referida als isòtops del carboni:

Isòtop C6
12 C6

13 C6
14

Nombre atòmic (Z)

Nombre màssic (A)

Nombre protons

Nombre d’electrons

Nombre de neutrons

Aquest  model  tenia  mancances  importants  perquè  contradeia  les  lleis  electromagnètiques
clàssiques,  ja  que  segons  aquestes  una càrrega  elèctrica  al  girar  havia  d'emetre  energia,
aquesta disminuiria i l'electró acabaria caient sobre el nucli, l'àtom es destruiria.

A més no explicava l’emissió de llum dels elements en estat gasós, característica de cadascun
d’ells (els espectres discontinus dels àtoms).

Contribució dels espectres a l’estructura dels àtoms

En fer incidir un feix de llum blanca sobre un prisma de vidre es descompon en una sèrie
franges de distints colors sense cap buit  entre elles que formen un  espectre continu,  el
produeixen les substàncies líquides i sòlides incandescents. 

Ara  bé,  quan  un  element,  en  estat  gasós,  s'excita,  subministrant-li  energia  calfant-ho  o
mitjançant  una  descàrrega  elèctrica,  emet  una  radiació  que  en  descompondre-la  amb  un
prisma origina un conjunt de línies lluminoses de diferents colors que corresponen a diferents
freqüències,  separades  entre  si  per  franges  fosques,  que  constitueixen  el  seu  espectre
d'emissió (espectres discontinus).

Cada element produeix un espectre propi i  característic,  per exemple el  del  sodi gasós es
caracteritza per dos franges grogues i molt juntes. 

L'instrument que ens permet observar l'espectre dels elements es denomina espectroscopi.
L'espectre de l’hidrogen és el més senzill de tots els elements. Els espectres discontinus són els
que poden donar informació sobre l’estructura de l’àtom, ja que estan produïts per elements
en estat gasós i a baixa pressió, minimitzant així les interaccions entre els àtoms.

A.6  Activitat experimental per analitzar utilitzant un espectroscopi elemental la llum emesa
per àtoms de mercuri, neó, heli i per un llum incandescent ordinari.
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Teoria quàntica de Planck

Imaginem la llum constituïda de partícules a
les quals anomenem fotons. L’energia de cada
fotó està determinada per la seua freqüència.

L'energia  d'un fotó  ve  donada per  l'equació:
E=h⋅f ;  on  h=6,6256.10−34 J⋅s  (constant  de

Planck) i f  la freqüència de la radiació.

2. Model de Bohr 
Bohr (1885-1962) va desenvolupar un model atòmic en què els electrons giren al voltant del
nucli descrivint certes òrbites d’energia determinada.

Quan es mouen en una òrbita no perden energia i per tant no cauen cap al nucli com predeia
el model de Rutherford. A aquestes òrbites se’ls denomina nivells d’energia. 

La manera  en què els  electrons es  distribueixen a  les
capes  o  nivells  d’energia  dels  àtoms  es  coneix  com a
configuració o estructura electrònica.

Segons aquest model i posteriors aportacions, s’ha vist
que al  primer nivell  d’energia (el  més pròxim al  nucli)
consta  d’un únic  nivell  que  es  representa  per  (1s).  Al
segon  nivell  d’energia  hi  ha  dos  subnivells  que  es
representen per (2s i 2p). El tercer nivell està format per
tres  subnivells  (3s,  3p  i  3d)  i  al  quart  nivell  trobem
quatre  subnivells  (4s,  4p,  4d  i  4f).  El  nombre  màxim
d’electrons als subnivells s és de 2, als p com a màxim hi poden haver 6 electrons, als d 10
electrons i 14 electrons als f.

Els electrons es distribueixen als àtoms ocupant el nivell de menor energia que estiga lliure, i
no ocupen el següent fins que l’anterior no estiga complet.

L’estat fonamental o de mínima energia (més estable) d’un
àtom  d’hidrogen  correspon  al  seu  electró  situat  en  la
primera  òrbita.  El  nombre  d’electrons  de  cada  subnivell
s’indica com a subíndex, així la configuració electrònica per
al H és (1s1)

Per a recordar  l’ordre d’ocupació de les capes i  subcapes
s’utilitza el següent diagrama, les subcapes es van omplint
seguint les fletxes.

A.7 A partir del model atòmic de Bohr, explica l'espectre d'emissió de l’hidrogen. 

Segons  el  model  de  Bohr,  quan  un  àtom
d’hidrogen s’excita, es produeix una transició del
seu  electró  cap  a  un  nivell  superior.
Posteriorment,  l’àtom  tendeix  a  assolir  al  seu
nivell  fonamental,  per  aquest  motiu  l’electró
excitat  torna  al  primer  nivell.  Cada  transició
d’aquest tipus s’associa amb l’emissió de fotons
d’energia  el  valor  de  la  qual  és  la  diferència
d’energia entre els nivells implicats i es produeix
una línia del espectre d’emissió de l’hidrogen.

Encara que, en principi, el model de Bohr va explicar l'espectre de l’hidrogen, prompte van
sorgir  dificultats  relacionades  amb  tal  espectre.  L'augment  de  sensibilitat  dels  aparells
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d'observació  i  mesura  va  permetre  establir  que  algunes  ratlles  de  l'espectre  considerades
simples eren en realitat dobles, triples, etc

El model de Bohr no va poder explicar les sèries espectrals d'àtoms polielectrònics. Tampoc va
explicar l’existència de direccions privilegiades en els enllaços atòmics. Feia falta un nou model
per poder explicar aquests fets, aquest model és el que coneixem com model mecànic-quàntic
de l’àtom, que s’estudiarà en cursos posteriors, on es veurà que no hi ha òrbites com a tals i
que els electrons no són les partícules suposades en els models anteriors 

A.8  Escriu la configuració electrònica dels elements següents:

Element Z (nombre atòmic) Configuració electrònica 

H 1

He 2

Li 3

Be 4

B 5

C 6

N 7

O 8

F 9

Ne 10

Na 11

Si 14

S 16

Ca 20

Fe 26

Sn 50

I 53

3. Ordenació periòdica dels elements. La taula periòdica 
Estudiarem a continuació com les configuracions electròniques que prediu el model atòmic
proposat  justificaran  l’existència  de  famílies  o  grups  d’elements que  presenten  propietats
semblants, el distint comportament químic dels elements i la seua ordenació periòdica. 

A.9  El liti,  el sodi i  el potassi són elements metàl·lics que tenen
propietats semblants. Intenta donar una explicació d’acord amb la
distribució d’electrons en cada un d’ells. 

A.10  El  fluor  i  clor  són  elements  no  metàl·lics  que  presenten
propietats semblants. Intenta donar una explicació d’acord amb la
distribució d’electrons en cada un d’ells.

Els elements liti, sodi i potassi pertanyen al grup I (alcalins) i tenen
la  mateixa  configuració  electrònica  en  la  seua  última  capa,  tots
posseeixen un electró.  Els  electrons de l’última capa (o  nivell)  es
denominen  electrons  de  valència i  són  els  responsables  del
comportament dels àtoms quan interactuen amb altres àtoms, ja que
són els electrons que participen en les reaccions químiques.

Els electrons de les capes internes completes d’un àtom estan retinguts pel nucli amb una
intensitat  molt  major  que  els  electrons  de  la  capa  més  externa,  motiu  pel  qual  aquests
electrons, generalment, no es veuen implicats en les reaccions químiques. 
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Açò explica  les  semblances en el  comportament químic  d’aquests  elements,  donant lloc  a
composts  químics  de  fórmula  semblant.  Per  exemple,  els  metalls  alcalins  reaccionen
ràpidament amb l’oxigen, per la qual cosa han de conservar-se en un hidrocarbur inert, també
reaccionen violentament amb l’aigua, i es combinen amb l’oxigen formant composts de fórmula
X2O. Altres elements del grup amb característiques semblants a les mencionades són el rubidi i
cesi. 

El fluor i el clor, pertanyen al grup VII
(halògens) i  tenen en la seua última
capa set electrons, la qual cosa explica
que tinguen un comportament químic
semblant.  Per  exemple,  es  troben  a
temperatura ambient com a molècules
diatòmiques  F2 i  Cl2 que  reaccionen

amb hidrogen formant composts gasosos de fórmula HF i HCl molt solubles en aigua. Altres
elements del grup amb característiques semblants a les esmentades són el brom i el iode. 

A.11  Els elements He, Ne i Ar pertanyen al grup VIII (gasos nobles). Indica quants electrons
tenen en l’última capa de la seua configuració electrònica. 

Els àtoms dels gasos nobles tenen huit electrons en la seua capa de valència, excepte l’heli,
que en té dos. Diem que té el seu últim nivell complet, no caben en ell més electrons. Tenen
completes  totes  les  seues  capes.  Açò  explica  la  seua  estabilitat  i,  per  tant,  que  a  penes
participen en reaccions químiques. 

El nombre d’electrons que un àtom d’un element dels grups I, II, III, IV, V, VI, i VII, té en
l’últim nivell d’energia coincideix amb el número d’ordre del grup del sistema periòdic en què
es troba aquest element 

S’han realitzat diversos intents d’ordenar els elements de manera que queden agrupats segons
les  seues  propietats.  Aquesta  organització  la  coneixem com a  taula  periòdica  (o  sistema
periòdic). En la taula es representen tots els elements químics que es coneixen fins a avui en
ordre creixent del seu nombre atòmic ( Z ). Les propietats dels elements són funció periòdica
del nombre atòmic. La taula periòdica conté huit columnes verticals principals, anomenades
grups, que es numeren des de l’I fins al VIII i set files denominades períodes.

En la taula periòdica es poden distingir diversos blocs d’acord amb la configuració electrònica
de la capa de valència dels elements. Així es pot parlar de: 

a) Elements  representatius,  que  són  els  que  corresponen  al  grup  I  (alcalins),  grup  II
(alcalinoterris), grup III (terris), grup IV (grup del carboni), grup V (grup del nitrogen),
grup VI (calcògens), grup VII (halògens) i grup VIII (gasos nobles). 

b) Metalls de transició, són els que estan situats en la zona central del sistema periòdic.

c) Metalls  de  transició  interna,  són  els  que  estan  situats  en  dos  períodes  a  banda  dels
anteriors. 

Els  àtoms poden guanyar o perdre electrons,  formant ions,  d’acord amb la  tendència que
presenten per a adquirir la configuració electrònica estable del gas noble més pròxim a ells.
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 Prediu la càrrega més probable dels ions que formaran els elements del grup I al grup
VII.

Els  elements  del  grup  I,  tenen  un  electró  de  valència,  han  de  perdre  un  electró  per  a
aconseguir l’estructura electrònica del gas noble anterior. Formen un ió amb càrrega +1.

Els del grup II, tenen dos electrons de valència, han de perdre dos electrons i els del grup III
perdran tres electrons per a aconseguir l’estructura electrònica del gas noble anterior. Formen
un ió amb càrrega +2 i amb càrrega +3, respectivament.
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Els elements del grup V, VI i VII tenen 5, 6, 7 electrons en la seua última capa, guanyen tres
electrons,  dos  electrons  i  un  electró,  respectivament  per  a  aconseguir  la  configuració
electrònica  estable  del  gas  noble  següent.  Formen  un  ió  amb  càrrega  -3,-2  i  -1,
respectivament.

Els elements del grup del carboni (grup IV), en general no presenten tendència a formar ions,
ja que suposa una gran quantitat d’energia. Els gasos nobles no formen ions, ja que tenen les
seues capes completes.

D’acord amb la facilitat dels àtoms per a guanyar o perdre electrons, els elements es poden
classificar en: Metalls, que formen fàcilment ions positius, No Metalls, que formen fàcilment
ions negatius i Semimetalls, són aquells que presenten propietats intermèdies entre les dels
metalls i no metalls (Si, Ge, As, Sb, Te i B)

Una propietat  molt  important,  i  que està  relacionada amb la  situació  dels  elements en el
sistema periòdic, és la denominada  valència de l’element, que indica la seua capacitat de
combinació amb altres elements. La valència d’un element es pot considerar com el nombre
d’electrons que necessita guanyar, perdre o compartir per a tindre complet el seu últim nivell. 

A.13 Anomena i situa en la taula periòdica els elements que corresponen a: 

d) Quatre metalls

e) Quatre no metalls 

f) Dos gasos nobles 

g) Un metall líquid a temperatura ambient 

h) Tres gasos a temperatura ambient.

A.14 Classifica com a metalls o no metalls els següents elements i escriviu el seu símbol: clor,
potassi,  calci,  brom,  sodi,  iode,  magnesi,  fòsfor,  sofre,  bari,  hidrogen,  oxigen,  nitrogen,
estany, coure, plom i seleni. 

A.15  Observa en el laboratori mostres (facilitades pel professor o professora) d’alguns metalls
com el mercuri, coure, magnesi, ferro, plom, etc. i de no metalls com a iode, sofre, brom, etc.

Els elements en els éssers vius 

Els elements més abundants en els sers vius són: C, H, O, N, Ca, P, Mg, S, Na, K i Cl. A
més d’aquests elements, que constitueixen el 99% dels sers vius, hi ha altres que es
troben en xicoteta proporció i que són indispensables per a la vida com ara el Fe, Zn,
Mn, F, I, Cu, Co.

El calci és un dels elements que intervé en el desenrotllament dels ossos i les dents, la
seua falta, junt amb la carència de vitamina D produeix raquitisme. 

El magnesi regula el funcionament de músculs i nervis, la seua falta produeix debilitat,
està en la majoria d’aliments. El sodi i el potassi formen part dels líquids corporals,
influeixen en la pressió sanguínia. 

La  falta  de  potassi  produeix  rampes  musculars.  El  ferro  intervé  en  la  formació
d’hemoglobina,  la  seua falta  produeix  anèmia.  El  zinc  facilita  la  cicatrització  de les
ferides. 

El sofre forma part de les proteïnes del pèl i ungles. El fluor protegeix a les dents de la
càries. 

El iode intervé en la producció de l’hormona tiroide, la seua falta produeix goll, obesitat
i debilitat general. El iode s’ingereix a través del peix, la llet i els cereals.
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4. Enllaç químic 
Un  dels  problemes  fonamentals  de  la  química,  arran  de  l’establiment  de  l’estructura
corpuscular de la matèria, era la justificació de les unions entre àtoms per a formar molècules
discretes que es presenten a temperatura ambient com a gasos com ara O2, i Cl2, cristalls com
els  de  la  sal  comuna  o  el  ferro  i  altres  metalls.  Així  com la  justificació  de  les  fórmules
estequiomètriques resultants de les substàncies.

Establides les configuracions electròniques i sabent que en els processos químics només es
modifica la capa de valència, queda per veure quines seran les possibilitats d’evolució d’un
àtom en un procés químic. En 1916 Kössel i Lewis independentment i basant-se en el fet de
l’escassa  reactivitat  dels  gasos  nobles  van  suggerir  que  els  composts  químics  podrien
interpretar-se com a conseqüència de la possibilitat que els àtoms adquirisquen la configuració
electrònica del gas noble més pròxim a ells. És a dir, un àtom tendeix a intercanviar electrons
amb un altre àtom fins a aconseguir una capa de valència amb huit electrons. Açò és el que es
coneix com a regla de l’octet. 

Podem representar  un  àtom mitjançant  la  seua  estructura  de  Lewis  o  de  punts.  Aquesta
estructura l’obtenim escrivint el símbol de l’element i al seu voltant els electrons de la capa de
valència representats per punts. Situarem punts solitaris fins a un màxim de quatre i després
emparellarem els punts fins a aconseguir un octet. 

A.16  Escriu l’estructura de punts del B, N, Al, K, Ne, Na, H i Cl indicant el nombre d’electrons
de la capa de valència. 

Enllaç iònic

Vegem com s’interpreta la reacció entre el clor i el sodi per a formar el clorur de sodi, segons
la teoria que es va desenrotllar a partir del model proposat, que va estar especialment lligada
a Lewis: 

Podem determinar  quants electrons ha de guanyar  o  perdre cada àtom per  a adquirir  la 
configuració d’un gas noble: Un àtom de clor pot acceptar un electró per a aconseguir l’octet i
adquirir la configuració electrònica del gas noble més pròxim.

De la mateixa manera un àtom de sodi pot perdre un electró per a aconseguir l’octet

La  reacció  es  pot  interpretar  com  una  transferència  d’electrons
entre els dos àtoms per a formar els ions corresponents. Aquests
ions amb càrregues de distint signe s’atrauen mitjançant forces de
tipus electrostàtic formant un compost iònic (NaCl). Aquest tipus
d’unió entre ions es denomina enllaç iònic.

Aquests composts no formen molècules aïllades, sinó que s’ordenen
gran quantitat d’ions positius i negatius formant xarxes cristal·lines,
que s’estenen en les tres direccions de l’espai.

L’enllaç  iònic  és  fort,  per  això  els  composts  iònics  són  sòlids  a
temperatura  ambient  i  tenen  punts  de  fusió  i  ebullició  elevats.
Només condueixen el corrent elèctric fosos o en dissolució i són solubles en aigua. 

A.17 Quina és la fórmula del compost format per la reacció entre:

a) El fluor i el calci b) El calci i l’oxigen c) El sofre i el potassi d) El sodi i el nitrogen 

Com s’ha observat en l’activitat anterior, el nombre d’electrons que li sobra o li falta a cada
element per a tindre complet el seu últim nivell és la valència d'aquest element, que queda així
justificada i que es va utilitzar en el curs anterior per a la formulació d’alguns composts binaris.
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Enllaç covalent

Hi  ha  nombrosos  composts  formats  en  combinar-se  elements  no  metàl·lics  entre  si,  com
l’aigua (H2O), el clorur d’hidrogen (HCl), l’amoníac (NH3), inclús unions entre àtoms iguals com
l’hidrogen (H2), el fluor (F2) i el diamant (C) l’explicació dels quals no és possible mitjançant
una transferència d’electrons. Estudiem a continuació com s’interpreta segons el model de
Lewis la formació de la molècula de fluor (F2) 

Els  àtoms  també poden adquirir  l’estructura  de  gas  noble  per  compartició  d’electrons,  de
manera que aquests electrons (d’enllaç) pertanyeran als àtoms enllaçats. Així la molècula de
fluor s’explicaria de la manera següent:

Si  el  parell  d’electrons  compartit  pertany  als  dos  àtoms  de  fluor,  ambdós  aconsegueixen
l’estructura de gas noble.  Aquest  parell  d’electrons és atret  pels  nuclis  dels  dos àtoms. A
aquest tipus d’enllaç per compartició d’electrons es denomina enllaç covalent. 

A.18  Construeix  els models moleculars i  justifica la formació de molècules de: clor (Cl2),
oxigen (O2) i nitrogen (N2).

A.19  Construeix els models moleculars i justifica la formació de molècules de: amoníac (NH3),
aigua (H2O), i CH4 (metà).

Hem pogut comprovar que el nombre d’electrons desaparellats d’un àtom ens indica el número
d’enllaços covalents que pot formar, açò és el que es denomina covalència. També hem vist en
els exemples anteriors, que perquè cada àtom quede rodejat de huit electrons fa falta que es
compartisquen 2 parells d’electrons, direm que s’ha format un enllaç doble i si es comparteixen
3 parells direm que es tracta d’un enllaç triple. 

A.20 Prediu la fórmula dels composts formats per: 

a) Nitrogen i clor 

b) Hidrogen i sofre 

c) Oxigen i clor 

d) Iode i hidrogen 

e) Oxigen i carboni 

f) Bor i clor

L’enllaç covalent està present en dos grups de substàncies que difereixen notablement en les
seues propietats: cristalls covalents o atòmics, i substàncies moleculars. 
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En els cristalls covalents s’estableixen enllaços covalents entre els àtoms però generalment no
formen molècules aïllades, sinó que aquests enllaços s’estenen en diverses direccions (xarxes
tridimensionals)  formant  sòlids  cristal·lins.  Aquestes  substàncies  solen  ser  molt  dures,
pràcticament insolubles en tots els dissolvents, males conductores de l’electricitat i posseeixen
punts de fusió molt elevats. Exemples: diamant, grafit i sílice (SiO2).

La majoria de les substàncies amb enllaços covalents formen molècules discretes a causa de la
saturació de la capacitat d’enllaç. Però el fet de que algunes d’aquestes substàncies puguen
trobar-se en fase líquida o  sòlida,  inclòs  a temperatura ambient,  fa  pensar  en l’existència
d’interaccions  entre  les  pròpies  molècules,  per  la  qual  cosa  es  denominen  enllaços
intermoleculars i constitueix el grup de les substàncies moleculars. Aquestes substàncies són
blanes, amb punts de fusió i ebullició baixos. Exemples: Br2, I2, N2, CO2, H2O, CH4 i el NH3.

A.21  Visualitza la presentació html «àtom–enllaç» per a distingir entre els sòlids moleculars
i atòmics, així com el procés de dissolució en aigua d’un sòlid iònic, i els nivells energètics del
electrons a l’interior dels àtoms.

Enllaç metàl·lic 

Finalment estudiarem l’enllaç metàl·lic que és el que es produeix quan es combinen elements
metàl·lics entre si. Les propietats dels metalls són difícils d’explicar mitjançant la formació d’un
enllaç iònic o covalent.

El model utilitzat per a explicar aquest comportament es basa a considerar que un metall està
format per ions positius ordenats en una xarxa cristal·lina, orientada en les tres direccions de
l’espai, i rodejant a aquests ions es troben els electrons de valència que posseeixen llibertat de
moviment.

L’enllaç es deu a l’atracció entre els electrons de valència de tots els àtoms i els ions positius.
Com els electrons posseeixen mobilitat dins del metall, són conductors del corrent elèctric i es
poden deformar fàcilment

A.22  Indica el tipus d’enllaç que està present en les substàncies següents: MgCl2, CO2, Ca,
PCl3, Na, HF, KF, Br2, H2S, I2, Na2O.

A.23  Considera les substàncies següents: I2, CaF2 , Li, N2, KCl, CO2, NaBr, C(diamant):

a) En quines d’elles hi ha molècules?

b) Quina d’elles presenta major duresa?

c) Quines d’elles són gasos a temperatura ambient?

d) Quines d’elles són sòlids a temperatura ambient?

e) Quines d’elles són conductores en estat sòlid?

La  matèria  que  ens  rodeja  es  presenta  en  forma  de  substàncies  amb  distint  aspecte  i
propietats, determinades pel tipus d’enllaç que es forma entre les seues partícules, podent
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classificar-les en iòniques, covalents, moleculars i  metàl·liques. L’existència de molècules o
agregats de molècules en algunes d’elles, o cristalls  en altres i  les seues propietats s’han
justificat a nivell microscòpic mitjançant models. No obstant això les primeres classificacions
de  les  diferents  substàncies  es  van  basar  en  les  propietats  físiques  i  químiques  que
distingeixen  a  unes  d’altres.  Aquestes  propietats  es  poden  comprovar  amb  ajuda
d’experiments senzills (nivell macroscòpic). 

A.24  Realitza experiments qualitatius  per  tal  de caracteritzar i  classificar  les substàncies
segons el tipus d’enllaç que presenten.

Amb una xicoteta quantitat de substància de iode, naftalé, clorur de sodi, hidròxid de sodi i
coure; realitza les següents comprovacions:

a) Solubilitat amb aigua

b) Solubilitat amb toluè

c) Conductivitat elèctrica de les dissolucions

Anota les teues observacions a la següent taula i desprès escriu un informe sobre el procès
experimentals i les conclusions que has obtingut.

substància dissolució
en aigua

dissolució
en tolué

Conductivita
t elèctrica

T fusió T ebullició tipus de
substància

iode 113,5ºC 184,35ºC

naftalé 80,5ºC 218ºC

clorur de sodi 801ºC 1461ºC

hidròxid de
sodi

318,4ºC 1390ºC

coure 1083ºC 2300ºC

A.25 Completa el quadre següent:

Unitat
elemental

Tipus
d’enllaç

Punt de fusió i
ebullició

Conductivitat
elèctrica

Solubilitat  en
aigua

Substàncies
moleculars

Xarxes iòniques

Xarxes covalentes

Metalls
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5. Activitats complementàries

Maria Goeppert-Mayer

Ens va proporcionar una millor compressió dels isòtops, va trobar
una explicació al fet que hi ha certs nombres màgics (2, 8, 20,
28, 50, 82, 126) de protons i neutrons per als quals la quantitat
d'isòtops estables és major.

Així per exemple el Sn de Z=50 és l’element amb més quantitat
d’isòtops estables. Hi ha 6 isòtops estables amb 50 neutrons i 7
amb 82 neutrons en tant que el normal és que sols hi haja una
parella  d’isòtops  estables  per  altres  quantitats  de  protons  o
neutrons.

Ella s’imaginava que els protons i neutrons dins del nucli també
es distribueixen en capes i els nombres màgics corresponen a
quan una capa es completa, com en el cas de la regla de l’octet, i
el tancament d’una capa proporciona major estabilitat al nucli. El model de capes per
explicar l’estructura del nucli atòmic. (1955) és el treball pel qual va rebre el premi
Nobel de Física al 1963.

Va  nàixer  a  Alemanya  al  1906,  pertanyia  a  una  família  amb  una  llarga  tradició
acadèmica. El seu pare era professor universitari (la sexta generació ininterrompuda) i
l’incità a seguir una carrera científica. Tant ella com la seua família tingueren que fer
front a les dificultats socials que dur a terme aquest projecte va suposar. Com que no hi
havia institucions que preparen a les dones per passar l’examen ingrés a la universitat
hagué d’estudiar en un col·legi privat regentat per sufragistes. Encara que el col·legi
tancà abans que ella finalitzara el seu programa de formació es presentà a l’examen i
l’aprovà

Com  a  estudiant  tingué  des  del  començament  el  recolzament  de  Max  Born  que
aleshores ja era un físic teòric de prestigi (encara que no rebrà el premi Nobel fins
1954).  A  la  seua  època  el  camp  en  el  que  treballà,  la  física  teòrica  basada  en
desenvolupaments de la mecànica quàntica, era quasi exclusivament masculí, malgrat
això no pareix ser que tinguera problemes amb el seus col·legues.

Quan  obtingué  el  seu  grau  es  va  casar  amb  un  químic
americà i va marxar als Estats Units on el seu marit tenia
possibilitat de treballar com a professor universitari. La seua
carrera fou recolzada per la seua família i per col·legues en
el camp de la física teòrica, però va trobar altra vagada, un
entrebanc  en  els  costums  socials  de  l’època,  quan  una
universitat  contractava  un  professor  les  normatives
prohibien la contractació de familiars i això incloïa la dona.
Això  va  suposar  que  fins  1941  no  tingué  cap  treball
remunerats i la seua investigació i docència la desenvolupà
amb estatus de voluntari en les diferents universitats que
treballà el seu marit. Encara que a partir  de 1941 si que
tingué diferents càrrecs no va assolir el nivell de professora
universitària  fins  1960,  sols  tres  anys  abans  de  rebre  el

premi Nobel de Física.

Altres contribucions de Maria Goeppert-Mayer a la Física van ser, el model teòric per al
tractament de la doble absorció de fotons (1924) és el treball que desenvolupà com a
tesis doctoral i el model teòric per al tractament de la doble desintegració beta (1935).

A.26 Llig i comenta el text de Maria Goeppert-Mayer
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Nous material per a noves necessitats

El coneixement sobre l’estructura i propietats de les substàncies permet obtindre nous
composts de gran interès tecnològic. En els últims 50 anys s’han fabricat materials com
la fibra de carboni, el kevlar, cristalls líquids, un aliatge “amb memòria”, gels, etc. La
fibra  de  carboni  s’utilitza,  entre  altres  usos,  en  la  fabricació  d’esquís,  quadres  de
bicicletes de competició, cascs per a motoristes, i el Kevlar substitueix a l’acer en la
carcassa dels pneumàtics. Les pantalles electròniques de moltes calculadores, rellotges
de  polsera,  comptadors  digitals,  termòmetres,  utilitzen  substàncies  denominades
cristalls  líquids.  Els  aliatges de níquel  i  titani  tenen estructures  diferents  segons la
temperatura. Així s’utilitzen en vàlvules de seguretat, ortodòncia, en muntures d’ulleres
molt elàstiques ja que si es deforma la muntura és prou passar-la per aigua calenta i
recupera la seua forma. Gels capaços d’absorbir gran quantitat d’aigua, per la qual cosa
s’utilitzen en els bolquers 

A.27 Busca informació sobre qui va descobrir el kevlar. 

A.28 Raona si les següents afirmacions sobre el model de Bohr són correctes:

a) Els electrons poden girar a qualsevol distància del nucli.

b) Els electrons més pròxims al nucli són els de major energia. 

c) Els electrons quan giren en una òrbita al voltant del nucli emeten energia.

A.29 Isòtops són àtoms del mateix element que difereixen en: 

a) El nombre de protons

b) El nombre d’electrons 

c) El nombre de neutrons. 

Tria la resposta correcta i justifica-ho. 

A.30 Raona si les següents afirmacions són correctes:

a) Els elements estan ordenats en la taula periòdica per la seua massa atòmica.

b) Els elements del grup I formen ions negatius -1.

c) Els elements del mateix grup tenen propietats diferents.

d) Els elements del grup II formen ions positius +2

e) La taula periòdica ens informa de la massa atòmica i del número atòmic de cada element.

f) Es coneixen més elements no metàl·lics que metàl·lics.

A.31  Indica el tipus d’enllaç que està present en les substàncies següents: CCl4, Sn, KCl, HCl,
NaBr, CO2, Pb, NCl3, HBr, NO2, Li2O, Cl2, H2Se, MgO.

A.32  Prediu la càrrega més probable dels ions que formaran els elements següents: Ba, Se,
Br, Sr, Cs, Rb, S. 

A.33  Donades les substàncies següents: ferro, clorur de calci, nitrogen. Tria entre elles una
substància:

a) Conductora del corrent elèctric en estat sòlid 

b) Soluble en aigua 

c) Gasosa a temperatura ambient
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En nanomón

L’avanç en les tècniques d’observació controlada (el microscopi electrònic) ha permés
conèixer les estructures més diminutes creades per la naturalesa. El premi Nobel R.
Feynman en una conferència  en 1959 va  plantejar  la  qüestió  següent:  És  possible
reduir els 24 toms de l’enciclopèdia britànica de l’edició de 1959 en el cap d’un agulla
de cap? Feynman va respondre que sí, sempre que es poguera reduir la grandària de
l’enciclopèdia  25000  vegades  perquè  entrara  en  el  cap  d’un  agulla  de  cap  d’un
mil·límetre.  Els  reptes  de  la  nanotecnologia  se  centren  en  les  tecnologies  de  la
informació i  les comunicacions.  En la conquesta del  xicotet  s’han aconseguit  també
fibres tèxtils que no es taquen, que espanten mosquits, vidres que regulen l’entrada de
llum, cristalls sobre els quals esvara la pluja, revestiments antipintades, raquetes de
fibra de carboni, lents antireflectants, cotxes més lleugers, i roba auto-netejable, entre
altres molts avanços.

En un futur es pensa en les nanomàquines capaces per exemple d’obrir comportes i en
la construcció de nanorobots que poden fer reparacions en altres màquines o en el cos
humà dirigides des de l’exterior

A.34  Busca més informació sobre els nanomaterials i prepara una exposició per a fer-la a
classe.
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6. Activitat d’espectrometria.
1 Observa amb l'espectròmetre una perilla incandescent. Has de veure un espectre continu de
colors des del violeta fins al roig. Reproduïx-lo en la següent escala (els números et permeten
dibuixar amb precisió on comença un color i acaba un altre)

2 Observa amb l'espectròmetre un tub fluorescent. Descriu quina diferència hi ha amb el cas
anterior. Reproduïx l'espectre observat en la següent escala (localitza amb precisió les línies
verticals brillants que s'observen)

Diferència

3  Observa  l'espectre  del  llum  de  mercuri.  Descriu  quina  diferència  hi  ha  amb  els  casos
anteriors. Reproduïx l'espectre observat en la següent escala. 

Diferència

4  Observa l'espectre del  llum de sodi.  Reproduïx l'espectre  observat en la  següent escala
(localitza amb precisió les línies verticals brillants que s'observen)
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6 Nomenclatura de química inorgànica segons 
IUPAC (Unió Internacional de Química Pura i 
Aplicada)

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.

2. Espècies homoatòmiques
Els ions s’anomenen afegint els nombres de càrrega entre parèntesi al nom de l’element si són
cations o al nom de l’element modificant si es tracta d’un anió (en general amb la terminació –
ur ó la terminació òxid)

Fórmula Nom Fórmula Nom Fórmula nom

O2 dioxigen Na+ sodi(1+) Cl clorur(1-) ó clorur

P4 tetrafósfor Fe2+ ferro(2+) -
3

I triiodur(1-)

H2 dihidrogen Cu2+ coure(2+) -2
2

O diòxid(2-) ó peròxid

Ag plata Cu+ coure(1+) -2
2

C dicarbur(2-) ó acetilur

N mononitrogen Mn2+ manganés(2+) P3 fosfur(3-) ó fosfur

El prefix (mono-) s’utilitza únicament quan l’element no es presenta en la natura en estat
monoatòmic. Així es sobreentén que els gasos nobles són monoatòmics.

3. 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.
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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

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: 

a) Prefixos  grecs  (mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc.).  Aquests prefixos es poden ometre
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.

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

5. Combinacions del hidrogen amb un no metall

Amb els grups 16 i 17

L’H actua amb estat d'oxidació (+1) i l'altre element amb estat d'oxidació negatiu

fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes dissolució aquosa

HF fluorur d’hidrogen àcid fluorhídric

HCl clorur d’hidrogen àcid clorhídric

HBr bromur d’hidrogen àcid bromhídric

HI iodur d’hidrogen àcid iodhídric

H2S sulfur de (di)hidrogen àcid sulfhídric

H2Se selenur de (di)hidrogen àcid selenhídric

H2Te tel·lurur de (di)hidrogen àcid tel·lurhídric
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Amb els grups 13,14 i 15

L’H actua amb estat d'oxidació (-1) i l'altre element amb estat d'oxidació positiu

fórmula Estequiomètrica o sistemàtica amb prefixes Tradicional 

BH3 trihidrur de bor borà

NH3 trihidrur de nitrogen amoníac

PH3 trihidrur de fòsfor fosfà

AsH3 trihidrur d’arsènic arsà

SbH3 trihidrur d’antimoni estibà

CH4 tetrahidrur de carboni metà

SiH4 tetrahidrur de silici silà

N2H4 tetrahidrur de dinitrogen hidrazina

Noms d’ions derivats dels hidrurs binaris

fórmula nom fórmula nom

4

NH amoni H3O oxoni (hidró per a H + )


2

NH amida

NH-2 imida OH hidròxid


3

N azida ó trinitrur(1-) HS hidrogen(sulfur)(1-)

6. Combinacions binàries amb l’oxigen
L’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 òxid de dipotassi òxid de potassi

FeO òxid 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)

Respecte a les combinacions dels halògens amb oxigen:

Nom IUPAC

OCl2  diclorur d’oxigen

O3Cl2  diclorur de trioxigen

A.1 Formuleu els composts següents: òxid de manganés (III),  òxid de bari,  pentaòxid de
difòsfor, nitrur d’alumini, sulfur de zinc, 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, 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
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7. 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 clorur de sodi clorur de sodi

MgCl2 diclorur de magnesi clorur de magnesi

MnS sulfur de manganés
sulfur de manganés (II) ó sulfur

de manganés(2+)

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 plata, arsenur de
ferro(III), nitrur de coure(II)

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 per a les combinacions d’un
metall amb un no metall

8. Peròxids
Un metall  o  l’hidrogen està  combinat  amb al  grup  característic  (O2)2- L’oxigen actua  amb
nombre d’oxidació (-1) 

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

H2O2 diòxid de dihidrogen peròxid d’hidrogen

Na2O2 diòxid de disodi peròxid de sodi

CaO2 diòxid de calci peròxid de calci

Cu2O2 diòxid de dicoure peròxid de coure (I)

CuO2 diòxid de coure peròxid de coure (II)

A.6 Formuleu i anomeneu: peròxid de potassi, diòxid de diliti, MgO2

9. 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 hidròxid 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 
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A.7 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)

A.8 Anomeneu els composts següents: CsOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Sn(OH)4, Sr(OH)2, Ba(OH)2,
Fe(OH)3.

10. Oxoàcids
Contenen hidrogen amb estat d'oxidació (+1) , oxigen amb estat d'oxidació (-2) i un no metall
amb estat d'oxidació positiu. La fórmula s'escriu en l'ordre HaXbOc

Per  anomenar  els  oxoàcids  s’utilitzarà  la  nomenclatura  tradicional  amb  combinació  de
prefixes i  sufixes.  Al  formar oxoàcids els no metalls  sols  actuen amb els estats  d’oxidació
positius indicats a la tabla on també apareix la combinació de prefixes i sufixes que permet
identificar aquell amb el que actua.

B C/Si N/P/As/Sb S/Se/Te Cl/Br/I prefixe sufixe

2 1 hipo- -ós

2 3 4 3 -ós

3 4 5 6 5 -ic

7 per- -ic

Quan un no metall presenta dues possibilitats de combinació s’utilitza la terminació –ós per a
assenyalar  aquell  compost  en  el  que  l’element  actua  amb  el  menor  estat  d'oxidació  i  la
terminació –ic per al estat d'oxidació major.

H2CO2 C té estat d'oxidació (+2) Àcid carbonós
H2CO3 C té estat d'oxidació (+4) Àcid carbónic

Si un no metall presenta tres o quatre estats d'oxidació utilitzem una combinació de prefixes i
sufixes. 

HClO Cl té estat d’oxidació (+1) àcid hipoclorós

HClO2 Cl té estat d’oxidació (+3) àcid clorós

HClO3 Cl té estat d’oxidació (+5) àcid clòric 

HClO4 Cl té estat d’oxidació (+7) àcid perclòric 

Per explicar com determinar el mon d’un oxàcid a partir de la formula agafem com exemple
H2 SO4 . Seguim el següents passos:

1. Sabem que l’estat d’oxidació de l’oxigen és -2 i que l’estat d’oxidació de l’hidrogen és
+1, aleshores determinem que l’estat d’oxidació del sofre és +6.

2. Segons la taula d’assignacions hem d’emprar el sufixe -ic.
3. El nom és àcid sulfúric.

Per explicar com determinar la fórmula d’un oxàcid a partir del seu nom agafem com exemple
àcid hipotel·lurós. Seguim el següents passos:

1. Segons la taula d’assignacions el tel·luri té estat d’oxidació +2
2. Afegeix oxígens (amb estat d’oxidació -2) fins aconseguir que el conjunt siga negatiu:

TeO2
2-

3. Completem  amb  hidrògens  (amb  estat  d’oxidació  +1)  fins  obtindre  una  molècula
neutra. En aquest cas cal afegir 2 hidrògens. El resultat és : H2 TeO2
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El bor, silici, fosfor, arsènic i antimoni, no segueixen les regles generals. Per determinar el nom
a partir de la fórmula es procedeix com s’ha indicat abans, però si es vol determinar la fórmula
a partir del nom el procediment és diferent. L’expliquem per a l’àcid fosfòric:

1. Segons la taula d’assignacions el fòsfor té estat d’oxidació +5
2. Afegeix oxígens (amb estat d’oxidació -2) fins aconseguir que el conjunt siga negatiu,

PO3
- , i em passe d’un oxigen: PO4

3-

3. Completem  amb  hidrògens  (amb  estat  d’oxidació  +1)  fins  obtindre  una  molècula
neutra. En aquest cas cal afegir 3 hidrògens. El resultat és : H3 PO4

Al final del tema hi ha un quadre amb tots els oxoàcids que cal conèixer. A banda hi ha cinq
oxoàcids cal ensenyar-se de memòria.

H2MnO4 àcid mangànic H2CrO4 àcid cròmic CH3COOH àcid acètic

HMnO4 àcid permangànic H2Cr2O7 àcid dicròmic

Existeix una nomenclatura sistemàtica que s’utilitza molt poc.

fórmula Sistemàtica amb prefixes (nomenclatura
d’hidrogen)

HNO3 hidrogen(trioxidnitrat)

HClO2 hidrogen(dioxidclorat)

H2SO4 dihidrogen(tetraoxidsulfat)

H3PO4 trihidrogen(tetraoxidfosfat)

H2CO3 dihidrogen(trioxidcarbonat)

HBrO hidrogen(oxidbromat)

A.9 Formula els següents àcids: àcid sulfúric, àcid sulfurós, àcid bròmic, àcid perclòric, àcid
iòdic, àcid hipobromós, àcid carbònic, àcid nítric, àcid clorós, àcid nitrós, àcid hipocloròs

A.10 Anomena els següents àcids: HNO2, HClO4, HBrO, HBrO3, HBrO4, HIO4, H2SO4, H2SO3,
HClO, HClO3, HIO3, HIO2, H2CO3, HNO3

11. Sals dels àcids oxoàcids
Els noms de les sals deriven dels àcids corresponents mantenint els prefixos (si n’hi ha) i
canviant les terminacions:

-ós de l’àcid
per

-it en la sal

-ic de l’àcid -at en la sal

Per  explicar  com determinar  la  fórmula  d’un oxàcid  a partir  del  seu nom considerem dos
exemples.

Nitrat de bari 

1. Aquesta sal deriva de l’àcid nítric HNO3

2. Eliminem l’hidrogen i obtenim l’ió nitrat NO3
- 

3. Combinem l’ió nitrat NO3
- amb l’ió Ba2+

 El resultat és Ba(NO3)2

Sulfat de niquel (II)

1. Aquesta sal deriva de l’àcid sulfúric H2SO4

2. Eliminem l’hidrogen i obtenim l’ió sulfat SO4
2-  

3. Combinem l’ió sulfat SO4
2- amb l’ió Ni2+ El resultat és NiSO4
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Per explicar com es determina el nom a partir de la fórmula considerem dos exemples.

Fe2(SO3)3

1. Hem d’entendre que la sal està formada pels ions Fe3+ i SO3
2-

2. Determinem l’estat d’oxidació del sofre. Com que l’oxigen té estat -2 i l’ió té càrrega -2
el sofre té estat +4

3. L’ió prové de l’àcid sulfuròs per la qual cosa s’anomena sulfit

4. El compost s’anomena sulfit de ferro (III)

NaClO4

1. Hem d’entendre que la sal està formada pels ions Na+ i ClO4
-

2. Determinem l’estat d’oxidació del clor. Com que l’oxigen té estat -2 i l’ió té càrrega -1 el
clor té estat +7

3. L’ió prové de l’àcid perclòric per la qual cosa s’anomena perclorat

4. El compost s’anomena perclorat de sodi

Existeix una nomenclatura sistemàtica que s’utilitza molt poc

fórmula Estequiomètrica o sistemàtica
amb prefixes (de composició)

Tradicional

NaClO4 tetraoxidclorat de sodi perclorat de sodi

Co(NO3)2 bis(trioxidnitrat) de cobalt nitrat de cobalt (II)

Na2SO4 tetraoxidsulfat de disodi sulfat de sodi

Fe(NO2)2 bis(dioxidnitrat) de ferro nitrit de ferro (II)

Na2CrO4 tetraoxidcromat de disodi cromat de sodi

K2Cr2O7 heptaoxiddicromat de dipotassi dicromat de potassi

A.11 Formuleu els composts següents: clorat d’alumini, nitrat de plom (II), sulfat de ferro
(III), iodat de coure (II),  hipoclorit de sodi, sulfat de calci, sulfat de crom (III), carbonat de
calci, carbonat de sodi.

A.12 Anomeneu els composts següents: Ba(NO2)2, FeSO4, FeCO3, Sr(NO3)2, Co(IO3)2, SnSO4,
CaSO4, Na2SO3, BaCO3, NaNO3, Pb(ClO4)2. 
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12. Taula d’oxoàcids
H3BO3 a. bòric H2CO2 a. carbonós

H2CO3 a. carbònic
H2N2O2 a. hiponitrós
HNO2 a. nitrós
HNO3 a. nítric

H4SiO4 a. silícic H3PO3 a. fosforós
H3PO4 a. fosfòric

H2SO2  a. hiposulfurós
H2SO3  a. sulfurós
H2SO4  a. sulfúric

HClO a. hipoclorós
HClO2  a. clorós
HClO3  a. clòric
HClO4  a. perclòric

H3AsO3  a. arsenós
H3AsO4  a. arsènic

H2SeO2  a. hiposelenós
H2SeO3  a. selenós
H2SeO4  a. selènic

HBrO a. hipobromós
HBrO2  a. bromós
HBrO3  a. bròmic
HBrO4  a. perbròmic

H3SbO3  a. antimonós
H3SbO4  a. antimònic

H2TeO2  a. hipotel·lurós
H2TeO3  a. tel·lurós
H2TeO4  a. tel·lúric

HIO a. hipoiodós
HIO2  a. iodós
HIO3  a. iòdic
HIO4  a. periòdic

H2MnO4  *a. mangànic* 
dihidrogen(tetraoxidmanganat)
HMnO4 *a. permangànic*
hidrogen(tetraoxidmanganat)

H2CrO4 *a. cròmic*
dihidrogen(tetraoxidcromat)
H2Cr2O7 *a. dicròmic*
dhidrogen(heptaoxiddicromat)

CH3COOH a. acètic

13. Taula d’oxoanions
BO3

 borat CO2
carbonit

CO3
carbonat

N2O2
  hiponitrit

NO2
  nitrit

NO3
nitrat

SiO4
 silicat PO3

  fosfit
PO4

fosfat
SO2

hiposulfit
SO3

 sulfit
SO4

 sulfat

ClO hipoclorit
ClO2

 clorit
ClO3

 clorat
ClO4

 perclorat
AsO3

  arsenit
AsO4

arsenat
SeO2

hiposelenit
SeO3

 selenit
SeO4

 selenat

BrO hipobromit
BrO2

 bromit
BrO3

 bromat
BrO4

 perbromat
SbO3

  antimonit
SbO4

antimonat
TeO2

hipotel·lurit
TeO3

 tel·lurit
TeO4

tel·lurat

IO hipoiodit
IO2

 iodit
IO3

 iodat
IO4

 periodat

MnO4
    manganat

tetraoxidmanganat(2-)
MnO4

 permanganat
tetraoxidmanganat(1-)

CrO4
    cromat

tetraoxidcromat(2-)
Cr2O7

  dicromat
heptaoxiddicromat(2-)

CH3COO acetat
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7 Reaccions químiques

Un dels objectius fonamentals de la química és l’estudi de les transformacions o reaccions
químiques.  Quan  algunes  substàncies,  anomenades  reactius,  es  posen  en  contacte  en
determinades condicions donen lloc a altres substàncies diferents denominades productes.

A.1 Indica exemples de reaccions químiques assenyalant la seua importància pràctica. 

La  importància  de  les  reaccions  químiques  és  evident  en  multitud  d’aspectes  de  la  vida
quotidiana si considerem que una extensa gamma de fenòmens des de les explosions fins als
processos  vitals,  creixement  dels  éssers  vius,  el  seu metabolisme,  etc.  són el  resultat  de
reaccions químiques. Els químics han fet ús de reaccions per a produir nous materials com el
tefló, niló, poliestiré i clorur de polivinil (PVC) que són part important de la vida moderna i de
gran influència econòmica. Algunes reaccions químiques són importants a causa de l’energia
alliberada, per exemple, la combustió del carbó, del fuel, i de la gasolina. Els agents utilitzats
en  quimioteràpia  per  a  tractament  del  càncer,  així  com la  majoria  dels  components  dels
fàrmacs procedeixen de reaccions químiques. Alguns dels efectes contaminants que patim són
deguts a diverses accions protagonitzades per canvis químics. 

En aquest capítol estudiarem qüestions com: De quina forma es produeix una reacció química?
Si es disposa d’una massa d’un reactiu, quina massa necessitem de l’altre? Quina quantitat de
producte podem obtindre a partir d’una altra quantitat donada de reactiu? 

1. Model elemental per a la interpretació d’una reacció 
química 
Considerem la reacció entre l’hidrogen i el clor representada per l’equació següent: 

H2(g )+Cl2(g )→2HCl (g )

L’hidrogen gasós reaccionarà amb el clor gasós per a produir clorur de hidrogen gasós, en un
procés de ruptura dels enllaços en els reactius ( H2  i Cl2 ) i la formació d’uns altres de nous en
els productes ( HCl ).

Des del punt de vista microscòpic, segons la teoria cinètica-molecular, les molècules estan en
continu  moviment,  sent  la  seua  energia  cinètica  mitjana  proporcional  a  la  temperatura
absoluta. D’acord amb la teoria de les col·lisions, com a conseqüència de l’agitació molecular,
les molècules de  H2  i  Cl2  xoquen entre si i amb les parets del recipient en què es troben,
podent arribar a trencar-se l’enllaç de les molècules, si xoquen amb l’energia suficient (energia
d’activació) i l’orientació és l’adequada, formant el nou enllaç de la molècula de HCl.

2. Velocitat d’una reacció. Factors que influeixen en la 
velocitat de reacció 
Hi ha múltiples exemples que posen de manifest la necessitat i l'interès pràctic de conèixer la
rapidesa amb què transcorren les reaccions químiques, així com els factors que influeixen en la
seua velocitat, sobretot per a poder influir-ne en la mateixa. Així, per exemple, en cremar-se
el  combustible  d’un  coet,  es  busca  que  s’alliberen  el  més  ràpidament  possible  productes
gasosos i energia que proporcionen al coet la màxima espenta. En els dispositius de seguretat
dels vehicles, l'anomenat coixí de seguretat (airbag), es necessiten reaccions molt ràpides per
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a evitar  greus ferides en cas d’accident.  Hi  ha altres transformacions la velocitat del  qual
interessa disminuir, per exemple en el cas de la descomposició dels aliments.

A.2 Estima, de forma aproximada, el temps necessari per a cada un dels processos següents:

a) Oxidació del ferro.

b) Combustió de la pólvora.

c) Caramel·lització del sucre.

d) Cocció d’un ou. 

A.3 Indica, a títol d’hipòtesis i partint de la teoria de les col·lisions, de quins factors dependrà
la velocitat d’una reacció. 

A.4 Activitat experimental, prediu, raonadament, en cada cas quina reacció serà més ràpida i
comprova-ho  al  laboratori.  Finalment  escriu  un  informe  on  expliques  tot  el  procediment
experimental i les conclusions obtingudes.

a) Es disposa de dos tubs d’assaig amb àcid clorhídric de concentració 2M , en un es col·loca
CaCO3  en pols i en l’altre un tros de marbre ( CaCO3 ).

b) Es disposa de dos erlemmeyer de 100mL . El primer conté 50mL
d’una dissolució de tiosulfat de sodi la concentració del qual és de
40 g/ L ,  l’altre  conté  la  mateixa  quantitat  de  tiosulfat  però  de
concentració 20g / L . A ambdós se’ls afigen 6mL  de HCl  de 2M .
Els productes que s’obtenen són el sofre (sòlid), el diòxid de sofre
(gas)  i  aigua.  La  velocitat  de  cada  reacció  es  pot  estimar
mesurant el temps que tarda a aparèixer el sofre col·loïdal que
enterboleix la dissolució.

c) Es disposa de dos tubs d’assaig amb una xicoteta quantitat d’àcid clorhídric 2M , cada un
d’ells es col·loca en un vas de precipitats amb aigua i glaçons de gel i en un altre got amb
aigua calenta. Se’ls afig uns trossets de marbre a cada tub d’assaig.

d) Es disposa de dos vasos de precipitats amb una xicoteta quantitat de dissolució de H2O2

al 30 % . A un d’ells se li afig un poc de creïlla.

D’acord amb la teoria de les col·lisions, la velocitat de reacció depèn:

a) De la naturalesa dels reactius, les reaccions que no impliquen un reajustament d’enllaços
solen ser molt ràpides.

b) De la concentració, així quant major siga la concentració dels reactius, més elevada serà la
velocitat ja que augmentarà la probabilitat de col·lisions entre les molècules. 

c) En les reaccions heterogènies, la velocitat augmenta si els reactius sòlids estan finament
dividits, ja que posseeixen més superfície de contacte. 

d) La velocitat de reacció augmenta en augmentar la temperatura, ja que augmenta el nombre
de molècules amb energia suficient perquè el xoc siga eficaç. 

e) Un catalitzador és una substància que augmenta la velocitat de reacció, ja que transcorre a
través de camins en què l’energia d’activació és molt menor. Els catalitzadors són molt
específics i actuen en quantitats xicotetes i es recuperen després de la reacció.

La velocitat de reacció

La velocitat en la majoria de les reaccions augmenta amb la temperatura. Així, quan en
una olla de pressió augmenta la temperatura, augmenta la velocitat de cocció de les
creïlles, la carn, etc., gràcies a l’increment de la pressió aconseguida. De la mateixa
manera,  quan es guarden els aliments en el  frigorífic,  es pretén que els  processos
d’alteració dels mateixos es produïsquen més lentament. En general es pot dir que un
augment de temperatura de 10ºC duplica la velocitat de reacció. D’acord amb açò els
menjars han de cuinar-se en la meitat de temps en una olla de pressió a 110ºC que en
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una cassola oberta, i els aliments han de deteriorar-se quatre vegades més ràpid a la
temperatura ambient (25ºC) que en el  frigorífic,  a 5ºC. La velocitat de reacció pot
augmentar  mitjançant  catalitzadors.  La  seua  utilització  és  essencial  en  la  indústria
química. Les substàncies que catalitzen reaccions que es produeixen en organismes
vius reben el nom d’enzims i són essencials per al seu funcionament correcte. Poden
arribar a multiplicar la velocitat d’una reacció per factors de l’orde de fins a 1020 

3. Mesura de la quantitat de substància: el mol
Recordem en primer lloc que una de les característiques més importants de la teoria atòmica
de  Dalton  va  ser  assenyalar  la  massa  atòmica com  la  propietat  característica  i  que
diferenciava  els  diferents  tipus  d’àtoms.  Inicialment  les  masses  atòmiques  es  calculaven
respecte a l’hidrogen per ser l’àtom més lleuger, la qual cosa va permetre elaborar una taula
de masses atòmiques. 

Actualment  la  unitat  de referència  és la  dotzena part  de  la  massa d’un àtom de  carboni
(l’isòtop del 12C) i a l’àtom de carboni se li atribueix una massa de 12 unitats (12 u). 

A.5 Què  significa  que la  massa atòmica  relativa  del  sodi  (Ar) és  igual  a  23? I  la  massa
molecular (Mr) de l’oxigen és 32?

Volen dir que la massa d’un àtom de sodi és 23 vegades major que 1/12 de la massa d’un
àtom de  12C.  La  massa molecular  relativa  d’una substància  es calcula  sumant  les  masses
atòmiques de cada un dels seus elements. Per tant,  si  la massa molecular de l’ O2  és 32
significa que la massa d’una molècula d’oxigen ( O2 ) és 32 vegades major que 1/12 de la
massa d’un àtom de 12C. 

Concepte de mol

Les reaccions químiques són transformacions en què intervenen gran nombre de partícules
(àtoms, molècules, ions etc.). No obstant això no podem comptar àtoms en el sentit usual del
terme, hem de recórrer a altres mesures, normalment la massa. La forma més senzilla per a
comparar les masses de diferents substàncies que intervenen en una reacció és prendre de
cada substància masses que tinguen el mateix nombre de partícules, això es pot aconseguir
prenent una massa en grams igual a la massa atòmica relativa (per exemple per a l’ Al ,
Cu …) o igual a la massa molecular relativa (per exemple per al CO2 , H2O ,..). 

Així es pren com a unitat de quantitat de substància el mol que va ser definit per la IUPAC en
1967 com:

“la  quantitat  de  substància  d’un  sistema  que  conté  el  mateix  nombre  de
partícules (àtoms, ions, molècules, electrons, etc.) que àtoms hi ha en 12 g de
12C”.

Aquest número s’ha determinat per diversos mètodes i resulta ser 6,022·1023 que es coneix
com constant  d’Avogadro (NA ).  La  massa molar  M (g/mol)  és  la  massa d’un mol  de
substància expressada en grams. 

D’acord amb el que s’ha dit, per exemple si ens referim a l’hidrogen: 

 1 mol d’àtoms de H conté 6,022·1023 àtoms i té una massa d’1 gram. 

 1 mol de molècules de H2 conté 6,022·1023 molècules i té una massa de 2 grams.

La fórmula d’un compost ens indica els àtoms de cada element que formen la seua molècula.
Així la fórmula de l’amoníac és NH3 , indica que cada molècula d’amoníac està formada per 1
àtom de nitrogen i 3 d’hidrogen. 

La mateixa relació existeix per a qualsevol múltiple de les quantitats anteriors així 1 mol de
molècules conté 1 mol d’àtoms de nitrogen per cada 3 mols d’àtoms d’hidrogen. 
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A.6 Quina serà la massa d’1 mol d’alumini ( Al ), 1 mol de  H2 , 1 mol de NaOH  i 1 mol de
CaCO3 ? 

A.7 Determina la quantitat de substància que hi ha en: 

a) 10g  de CaCO3 .

b) 20g  de NaOH .

c) 8 g  d’hidrogen gasós ( H2 ).

d) 15 g  d’alumini.

Si la massa molar M (g /mol)  és la massa d’un mol d’una substància expressada en grams i, m
és la massa de la substància en grams, es pot calcular la quantitat de substàmcia ( n ) com a

n(mol )= m(g)
M ( g /mol )

A.8 Calcula:

a) Els mols i àtoms de ferro que hi ha en 100 g de ferro. 

b) Els mols i grams de ferro que hi ha en 4·1022 àtoms de ferro. 

A.9 Tenim 40 grams d’amoníac, NH3

a) Quants mols i molècules d’amoníac hi ha?

b) Quants àtoms d’hidrogen i de nitrogen hi ha?

A.10 Disposem de 4·1024 molècules de NO2. Calcula:

a) Quants mols de diòxid de nitrogen contenen?

b) Quants grams de diòxid de nitrogen hi ha?

c) Quants mols d’àtoms d’oxigen i d’àtoms de nitrogen tenim?

d) Quants àtoms d’oxigen i de nitrogen hi ha?

e) Quants grams d’oxigen i nitrogen tenim?

Càlcul de la quantitat de substància en gasos 

Per a conèixer la massa de les substàncies que es troben en fase gasosa resulta més còmode
mesurar el seu volum a una temperatura i  pressió determinades. Ja hem estudiat que els
gasos vénen caracteritzats per la pressió, volum i la temperatura i que aquestes magnituds es
poden relacionar mitjançant l’equació següent: 

P1×V 1

T 1

=
P2×V 2

T 2

=contant

Aquesta constant es denomina constant dels gasos es representa per R

Per a 1 mol: P ·V
T

=R    i per a n(mols) de gas s’obté: P ·V
T

=n ·R     reordenant

obtenim  P ·V=n· R·T    denominada equació dels gasos ideals, on R= 0,082 atm·L·mol-1K-1

A.11 Calculeu el volum ocupat per 1 mol de qualsevol gas en condicions normals (pressió 1
atmosfera i temperatura 0ºC)
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A.12 Calculeu el  volum ocupat  per  2,5  mols  de  gas  amoníac  (NH3)  a  una pressió  d’una
atmosfera i una temperatura de 25ºC?

A.13 Quants grams d’oxigen (O2) hi ha en 15 L d’aquest gas a una temperatura de 10ºC i una
pressió d’1,5 atm?

Càlcul de la quantitat de substància en dissolucions 

Atés que un nombre elevat de reaccions transcorren en dissolució, resulta necessari conèixer la
quantitat de substància de solut present en un volum determinat de dissolució. Recordem que
una  dissolució  és  una  mescla  homogènia  de  diferents  substàncies.  Els  components  d’una
dissolució són el dissolvent (que en molts casos és el que està en major quantitat) i el solut o
soluts. La majoria de dissolucions usades en el laboratori contenen un únic solut.

La concentració d’una dissolució és una mesura de les quantitats relatives de solut i dissolvent.
Els termes dissolució concentrada o diluïda indiquen la major o menor proporció relativa de
solut  en la  dissolució.  Recordem que la  concentració d’una dissolució  es pot  expressar de
diverses formes

Percentatgeen massa= massa de solut
massade dissolució

×100

Percentatgeen volum= volumde solut
volum de dissolució

×100

concentracióen massa= massade solut
volumde dissolució

(g / L)

A més, podem expressar la concentració en funció del nombre de mols de solut per cada litre
de dissolució, es coneix com a Molaritat, i és la forma habitual d’expressar la concentració:

concentració molar o molaritat= mols de solut
volum dedissolució

(mol / L)

A.14 Activitat experimental: preparació d’una dissolució
d’una sal en aigua

a) Realitza  els  càlculs  per  a  preparar  100  mL  d'una
dissolució 0,1 M de NaCl en aigua

b) Prepara aquesta dissolució al laboratori

c) A partir d’aquesta dissolució, has d’obtenir 100 mL
d’una nova dissolució de concentració 0,01 M

d) Realitza  un  informe  on  apareguen  tots  els  càlculs
degudament  justificats  i  explica  amb  detall  tot  el
procediment experimental que hem seguit

A.15 Calcula els grams de solut en 100mL  d’una dissolució de clorur de calci ( CaCl2 ) 0,5M

A.16 Quants mols i grams d’hidròxid de sodi hi ha en 200 mL d’una dissolució de NaOH 2 M ? 

A.17 Quin volum d’àcid clorhídric 2M és necessari per a tindre 0,25 mols de HCl?

4. Càlculs en les reaccions químiques
Una reacció química és un procés en el qual unes substàncies es transformen en altres. Sovint
cal conèixer la quantitat d’un producte que s’obté a partir d’una determinada quantitat d’un
reactiu, o bé la quantitat de reactiu que fa falta per a obtindre una determinada quantitat de
producte. Els càlculs que es refereixen a les quantitats de substàncies que intervenen en una
reacció química es denominen càlculs estequiomètrics. Per a fer aquests càlculs cal escriure
l’equació  química  corresponent  ajustada  i  establir  les  proporcions  adequades  entre  les
quantitats de les substàncies.
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Equació química

La representació simbòlica del procés químic es denomina equació química. Per a representar
la reacció química mitjançant la corresponent equació començarem escrivint les fórmules dels
reactius i dels productes separats mitjançant una fletxa.

En produir-se la reacció química els àtoms únicament canvien la seua organització, per tant,
no sols es conserva la classe d’àtoms sinó també el seu nombre. Una equació química ha
d’estar ajustada, per això hem d’aconseguir que existisca el mateix nombre d’àtoms de cada
classe en reactius i productes 

Els  nombres que acompanyen a les  fórmules dels  reactius i  dels  productes es denominen
coeficients estequiomètrics. 

A.18 La reacció de l’hidrogen amb el clor per a formar clorur d’hidrogen es pot representar per
la següent equació química  H2(g )+Cl2(g )→2HCl (g ) .  Indica tota la informació que es dedueix
d’ella.

Podem dir que l’equació química ens proporciona informació sobre la relació de molècules: 1
molècula d’hidrogen reacciona amb 1 molècula de clor per a formar 2 molècules de clorur
d’hidrogen. 

També ens informa sobre la relació en mols: 1 mol de molècules d’hidrogen (g) reacciona amb
1 mol de molècules de clor (g) per a formar 2 mols de molècules de clorur d’hidrogen (g) o
també podem dir, si NA és la constant d’Avogadro, que: NA molècules d’hidrogen reaccionen
amb NA molècules de clor per a formar 2NA molècules de clorur d’hidrogen. 

Tenint present que a un mol de qualsevol substància li correspon la seua massa atòmica o
molecular en grams podem establir la relació entre les masses dels reactius i dels productes: 2
g d’hidrogen reaccionen amb 2x35,5 g de clor per a formar 2x36,5 g de clorur de hidrogen. En
les reaccions químiques la massa dels reactius és igual a la massa dels productes (Principi de
conservació de la massa).

A.19 Discuteix si les següents reaccions químiques contradiuen el principi de conservació de la
massa: 

a) En  afegir  una  aspirina  efervescent  a  un  got  amb  aigua,  el  pes  quan  finalitza
l’efervescència és menor que al principi.

b) Quan s’oxida un clau de ferro pesa més després d’oxidar-se que abans. 

A.20 Escriu les equacions ajustades de les següents reaccions 

a) C(s)+O2(g)→CO(g )

b) HCl(aq )+CaCO3(aq )→CaCl2(aq)+H 2O (l )+CO2(g )

c) N 2(g )+H 2(g )→NH 3(g)

d) MnO2( s)+HCl(aq)→Cl2(g)+MnCl2(aq )+H 2O( l)  

e) NaClO(aq)+H 2O2(l)→O2(g)+H 2O( l)+NaCl(aq)

Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques

A.21 Du a terme les següents reaccions en el laboratori, anotant les observacions realitzades i
escriviu una equació ajustada per a cada una d’elles:

Experiment 1: la reacció entre clorur d’amoni i hidròxid de bari és la següent:

NH4Cl (s)+Ba(OH )2(s)→BaCl2(aq)+NH 3(g)+H 2O(l )

a) Pren nota de la temperatura abans de mesclar els reactius i després. 

b) Calcula la quantitat de substància d’amoníac i el volum d’amoníac mesurat en a 0 ºC  i una
pressió d’1 atm  que es després en reaccionar 26,75 g  de clorur d’amoni.
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Experiment 2: el zinc reacciona amb l’àcid clorhídric segons la següent reacció. 

Zn(s)+HCl(aq)→ZnCl2(aq)+H 2(g)

a) Pren  nota  de  la  temperatura  abans  de  mesclar  els  reactius  i  després.  Comenta  els
resultats

b) Calcula la quantitat de substància i el volum d’hidrogen que es desprèn en reaccionar
20mL  de dissolució d’àcid clorhídric de concentració 2M . 

Com heu pogut observar hi ha reaccions que es produeixen amb despreniment de calor, es
denominen  exotèrmiques,  i  altres  que  ho  fan  amb  absorció  de  calor,  parlem doncs  de
reaccions endotèrmiques. 

c) Realitza un informe on apareguen tots els càlculs degudament justificats i explica amb
detall tot el procediment experimental que has seguit

La importància de la química en la nostra vida 

La química  està  en tot  el  que  ens  rodeja  i  en  nosaltres.  Funcionem gràcies  a  les
múltiples reaccions que es produeixen entre les substàncies que formen el nostre cos.
Els processos vitals de creixement, moviment i reproducció tenen lloc a través de les
reaccions  químiques  que  es  produeixen  en  els  mateixos.  El  pensament,  el  dolor,
l’alegria, l’enamorament són el producte de reaccions químiques

La  química  contribueix  a  la  millora  de  la  salut,  conjuntament  amb altres  ciències,
mitjançant els productes farmacèutics, en la lluita contra les malalties i en la millora de
la  qualitat  de  vida.  Les  noves  molècules  químiques  fan  possible  el  trasplantament
d’òrgans.  Gràcies  als  fertilitzants  es  poden  millorar  les  collites.  Gràcies  al  clor  es
potabilitza l’aigua que consumim. Els productes químics generen la fabricació de papers
sintètics, discs compactes, pintures, etc. La química permet obtindre productes per a la
neteja, per al neteja personal i elabora materials per a la fabricació d’electrodomèstics.
El  coneixement  de  l’estructura  atòmica  i  molecular  ha  permés  el  descobriment  de
reaccions que fan possible l’obtenció de polímers com el niló i el polièster, fibres que
utilitzem en la nostra roba.

Plàstics, anticongelants, lubricants, productes que componen els coixins de seguretat
formen part de la indústria de l’automòbil. Els esportistes fan ús de nous materials que
protegeixen  de  trecaments  musculars,  expulsen  la  suor  a  l’exterior  i  mantenen  el
múscul a temperatura constant

Reaccions àcid-base

Un tipus important de reaccions que transcorren en dissolució són les reaccions àcid-base.

Els  àcids  són  substàncies  amb  sabor  agre,  que  reaccionen  amb  els  metalls  desprenent
hidrogen i modifiquen el color de nombrosos colorants orgànics anomenats indicadors.

Les bases o àlcalis són substàncies amb sabor amarg i també canvien el color dels indicadors.
Tant els àcids i les bases són substàncies importants des del punt de vista industrial i estan
presents en productes de la vida ordinària. 

La taula mostra el color que prenen alguns indicadors en contacte amb àcids o bases.

Indicador Àcid Base

Tornasol Roig Blau

Fenoftaleina Incolor Roig

Roig de metil Roig Groc taronja

La col llombarda conté alguna d’aquestes substàncies sensibles a l’acció dels àcids i les bases.
Si es realitza una extracció d'aquestes substàncies, es pot utilitzar l’extracte com un indicador
químic que ajude a identificar el caràcter àcid o bàsic d’altres substàncies.
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A.22 Per a preparar un extracte de col llombarda pots seguir el procediment següent:

a) Bull  250mL  d’aigua destil·lada en un got i afegeix uns fulls de col llombarda finament
tallada i calfeu durant 5-10 minuts.

b) Deixa reposar el got fins que la infusió estiga freda i filtreu. Guarda aquest extracte per a
pròxims experiments.

L’escala de pH s’utilitza per a quantificar l’acidesa d’una substància. Un pH que siga inferior a 7
significa  que una substància  és  àcida;  quant  menor  és aquest  número,  major  és la  seua
acidesa. Un pH que siga superior a 7 significa que la substància és bàsica; quant major siga
aquest número, major és el seu caràcter bàsic. L’extracte de col llombarda adquireix diferents
colors segons siga el pH. Els colors i els valors de pH aproximats són els següents:

Color extracte pH

Roig 2

Morat 4

Violeta 6

Blau 8

Blau-verdòs 10

Verd 12

Groc 14

Estudiarem quin és el comportament d’aquest indicador natural quan es posa en contacte amb
diferents substàncies.

A.23 Prepara mostres amb tubs d’assaig que continguen  1mL  d’extracte de col llombarda
(indicador natural). A cadascun d’ells afegeix 5mL  de diferents substàncies:

a) Per a cada una de les mostres preparades homogeneïtza la dissolució i anota el color que
resulta.

b) Arreplega els resultats obtinguts en una taula

Substància Color de l’extracte Color paper indicador pH aproximat

Amoníac

Detergent

Vinagre

Salfumant

NaOH

A.24 L’àcid clorhídric ( HCl(aq ) ) reacciona amb l’àcid l’hidròxid de sodi ( NaOH ) per a formar
clorur  de  sodi  i  aigua,  diem que  es  neutralitzen  les  seues  propietats.  A  aquest  tipus  de
reaccions en què un àcid reacciona amb una base se’ls denomina reaccions àcid-base.

a) Escriu l’equació de la reacció i ajusteu-la. 

b) Mesura  10mL  d’acid clorhídric de concentració desconeguda amb l’ajuda d’una pipeta i
col·loca’ls al matràs de reacció (Erlemmeyer). Afig unes gotes d’indicador (fenoftaleína)

c) Al  mateix  temps  hi  hauràs  posat  a  la  bureta  la  substància  bàsica  NaOH (aq) ,  de
concentració 0,1M  

d) Obri la clau de la bureta i afig la base damunt de l’àcid amb molta cura. Quan notes el
canvi  de color  tanca la clau i  anota el  volum de base consumit.  Repeteix  l’operació  i
calcula la mitjana de volum consumit

e) Per últim calcula la quantitat de substància en mol de NaOH  consumida, la quantitat de
substància en mol de l’àcid que ha reaccionat i la concentració desconeguda de l’àcid
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f) Redacta un informe on expliques tot el procediment experimental i els càlculs realitzats,
així com les conclusions que has obtingut.

A.25 L’àcid nítric ( HNO3 ) reacciona amb l’hidròxid de potassi ( KOH ) per a formar nitrat de
potassi ( KNO3 ) i aigua.

a) Escriu l’equació de la reacció i ajusteu-la. 

b) Calcula  els  grams de  nitrat  de potassi  i  aigua que  es  formaran a partir  de 4  grams
d’hidròxid de potassi. 

c) Quants mols d’hidròxid de potassi reaccionaren amb 150mL  de HNO3   2M ?

Importància del pH

La mesura del pH és un de les dades que apareixen en una gran part de les anàlisis,
com per exemple, en els de sang, orina, terra, etc. Les velocitats de les reaccions
químiques implicades en processos biològics solen ser sensibles a la concentració d’ió
hidrogen present en el medi. 

L’acidesa o basicitat d’un sòl té importància per a determinar els tipus de plantes que
poden créixer en ell. Molts fluids corporals tenen valors de pH ben definits i que han de
mantindre’s per al funcionament correcte de l’organisme. El pH del nostre plasma és
igual a 7,4 i una disminució o augment de 0,4 unitats produeix la mort. 

El valor de pH recomanable per a l’aigua d’una piscina és el comprés entre 7,2-7,6. Si
està  per  davall  d’aquest  interval  provoca  irritació  en  la  pell,  en  els  ulls  i  en  les
mucositats dels usuaris. 

El pH dels sucs gàstrics, que contenen àcid clorhídric, és aproximadament 1,4. Aquesta
acidesa és important per a la digestió dels aliments però si augmenta apreciablement,
ocasiona efectes dolorosos i  molests. En aquest cas es neutralitza l’excés d’àcid en
l’estómac prenent antiàcids

Reaccions de combustió 

Un altre tipus freqüent de reaccions en què intervenen gasos són les denominades reaccions
de combustió, que tenen enormes repercussions en diferents àmbits. Aquestes són reaccions
en  què  una  substància,  anomenada  combustible,  reacciona  amb  una  altra,  que  es  el
comburent, alliberant una gran quantitat d’energia. La majoria de les vegades el combustible
és un compost orgànic com el butà, propà, gasolina, etc. i el comburent és l’oxigen de l’aire.
Els productes d’aquesta reacció són el diòxid de carboni i l’aigua. 

A.26 Escriu i ajusta les següents reaccions de combustió de:

a) Propà ( C3 H 8 ) i butà ( C 4H 10 ), combustibles que s’utilitzen en la calefacció, per a cuinar i
en l’enllumenat 

b) Gasolina, que és una mescla d’hidrocarburs en què l’octà és el més abundant ( C8 H 18 ), es
crema  en  els  motors  de  combustió  interna  per  a  produir  l’energia  necessària  per  a
impulsar automòbils 

c) Metanol ( CH3OH ), alcohol proposat com a substitut de la gasolina en els motors dels
automòbils 

A.27 El gas natural està constituït per metà ( CH 4 ), com a component principal, s’utilitza de
forma habitual en el subministrament domèstic per a la calefacció i per a cuinar. 

a) Escriu una equació ajustada per a aquesta reacció de combustió. 

b) Quin volum de  CO2  s’obté, en condicions normals, en cremar completament  120cm3  de

metà, a 20 ºC  i 1,2atm  de pressió? 

c) Quina massa d’aigua que s’obté a partir de 100 g  de metà?
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5. Activitats complementàries

L’increment de l’efecte hivernacle

A la Terra arriba la radiació del Sol que li aporta llum i calor. Una part d’aqueixa radiació
és absorbida, però una altra és reflectida per la pròpia Terra cap a l’atmosfera. Aquest
balanç  permet  que  la  Terra  es  mantinga  a  una  temperatura  mitjana  en  què  es
desenrotlla la vida. 

És el mateix efecte que es produeix en un hivernacle, per la qual cosa es denomina
efecte hivernacle i sense ell la vida, tal com la coneixem, seria impossible en el nostre
planeta.  Però  un  augment  de  la  concentració  de  gasos  responsables  de  l’efecte
hivernacle (CO2, CH4, N2O, i els CFC) en l’atmosfera comporta que la Terra es calfe més
del que cal. 

Els incendis i les combustions de combustibles fòssils, com les que es produeixen en els
automòbils, calefaccions, fàbriques, etc., provoquen un augment de la concentració de
CO2 en l’atmosfera. El metà procedeix del gas natural, del tractament de rebutjos i del
que produeix el bestiar durant la digestió. Els CFCs (clorofluorocarbonis) procedeixen
dels propel·lents en aerosols, refrigerants per a aire condicionat, dissolvents, etc. i els
òxids  de  nitrogen de  les  emissions  dels  automòbils. El  problema s’agreuja  amb la
desforestació en reduir-se la capacitat d’absorció del CO2.

Tot  això  està  produint  un  canvi  climàtic,  de  greus  conseqüències,  que  ja  s’estan
manifestant. Així es poden esmentar:

La disminució dels glaceres i desgel dels casquets polars, amb la conseqüent pujada del
nivell del mar.

Són importants les alteracions en les precipitacions i un augment de la freqüència  o
intensitat  dels  fenòmens  extrems  (sequeres,  huracans,  pluges  torrencials  i
inundacions).

Les  modificacions  en  les  migracions  d’aus  tenen  greus  conseqüències  per  a  la
biodiversitat

Finalment, cal assenyalar l’acidificació de les aigües i destrucció dels esculls de coral
així com l’erosió i desertització de determinades zones del planeta

A.28 Quines mesures s’haurien de prendre per a tractar de resoldre el problema? Investiga
quines mesures s’han pres a nivell internacional?

A.29 Completa la següent taula per al gas propà C3H8 

mols 0,2

molècules 1022

grams 30

Àtoms C

Àtoms H

A.30 Si disposem de 30 grams d’aigua. Calcula:

a) Els mols d’aigua. 

b) Nombre d’àtoms d’oxigen que conté. 

c) Nombre de molècules d’aigua que hi ha. 

d) Nombre d’àtoms d’hidrogen que tenim. 
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A.31 El clorat de potassi (KClO3) es descompon per la calor donant lloc a clorur de potassi i
oxigen 

a) Escriu i ajusteu l’equació química corresponent a aquesta reacció.

b) Quina quantitat de clorat de potassi fa falta per a obtindre 100 g de clorur de potassi?

c) Quin volum d’O2 s’obté en condicions normals a partir de 10 g de clorat de potassi?

A.32 Escriu les equacions ajustades de les reaccions següents:

a) La glicerina, C3H8O3, s’utilitza en la indústria alimentaria la seua combustió produeix diòxid
de carboni i aigua.

b) L’alumini reacciona amb l’àcid clorhídric per a formar clorur d’alumini i hidrogen

c) L’òxid de plata es descompon per a formar plata i oxigen.

A.33 Escriu les equacions ajustades de les reaccions següents:

a) El lleixiu és l’hipoclorit de sodi NaClO s’obté segons:

 NaOH (aq) + Cl2 (g)  → NaClO (aq)+ NaCl (aq)+ H2O (l)

b) L’òxid de ferro (III) reacciona amb l’àcid clorhídric segons:

 Fe2O3 (s)+ HCl (aq)  → FeCl3 (aq)+ H2O (l)

c) L’hidrogen reacciona amb l’òxid de ferro (III) segons:

 H2 (g) + Fe2O3 (s)  → Fe (l) + H2O(g) 

d) El nitrat de plom (II) es descompon segons:

 Pb(NO3)2 (s)  → PbO (s) + NO2 (g)+ O2 (g)

A.34 Per a la reacció:

 2 AgNO3 (aq) + Na2S (aq)  → Ag2S (s) + 2 NaNO3 (aq) 

a) Quants grams de sulfur de sodi es necessiten per a reaccionar amb 30 mL d’una dissolució
d’AgNO3 0,25 M?

b) Quina quantitat de sulfur de plata s’obté a partir de 10 mL d’una dissolució de nitrat de
plata la concentració del qual és de 2,5 g /L? 

A.35 És  habitual  trobar  al  nostre  voltant  joies  fabricades amb or.  No obstant  això,  quan
posem or en pols finament dividit en una atmosfera d’oxigen pur podem arribar a observar
com espontàniament es produeix una flama. Per tant:

a) Hem de parar atenció amb les joies per si produïren cremades

b) Podem concloure que l’oxidació de l’or és un procés endotèrmic 

c) La velocitat de la reacció augmenta amb la superfície de contacte entre reactius. 

Tria de forma raonada la resposta correcta.

A.36 La fermentació de sucres continguts en la canya de sucre, cereals, remolatxa, etc., com
per exemple la glucosa (C6H12O6), per acció d’enzims (biocatalitzadors) origina etanol i diòxid
de carboni. Aquest etanol o alcohol etílic (C2H6O) es pot utilitzar com a combustible en els
cotxes, és el que es coneix com “biocombustibles”.

a) Escriu i ajusta l’equació corresponent a aquesta reacció química.

b) Quants mols d’etanol es poden obtindre a partir de 100 g de glucosa?

c) Calcula el volum de CO2 que es desprèn en condicions normals a partir d’1 kg de glucosa?

A.37 Quin volum de HCl 1 M es necessita per a neutralitzar 150 mL de dissolució de NaOH
0,05 M?
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6. Annex. La matèria
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.

Emulsions

La llet, observada a simple vista, pot parèixer homogènia, però en observar-la amb un
microscopi  es  veu que  és  heterogènia:  es  distingeixen  xicotetes  gotes  de  greix
disperses en un  mig líquid. La llet és un exemple de dispersió col·loïdal o col·loide i
dispersa la llum. Exemples de col·loides: els gels de bany, les gelatines, la salsa de
tomaca. Un cas particular de col·loide són les emulsions. En una emulsió les partícules
que estan en menor proporció es mantenen disperses gràcies a una tercera substància
anomenada emulsionant. Un exemple és la maionesa que es fa amb ou, oli, sal i suc de
llima. Les partícules d'aigua de la mescla es mantenen disperses en l'oli gràcies a la
lecitina, una substància que està en el rovell d'ou. Si no estiguera la lecitina, l'aigua i
l'oli acabarien separant-se, com veiem en l'adob de l'ensalada.

En el cas de la llet, la fase dispersa està formada fonamentalment per proteïnes (sobre
tot  caseïna),  hidrats  de  carboni  (principalment  lactosa),  substàncies  grasses,  sals
minerals  i  vitamines,  en  distints  estats  de  dispersió.  Les  molècules  de  proteïnes
recobreixen altres partícules de la fase dispersa i impedeixen que s’ajunten i precipiten.
En canvi, les mateixes proteïnes en medi àcid precipiten (en aquest cas es diu que la
caseïna es coagula).
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Suggereix  un  procediment  per  separar  la  caseïna  de  la  llet  i,  si  és  possible,  fes
l’experiment a casa.

Un procediment casolà molt senzill consisteix en posar la llet a escalfar. Un poc abans
d’arribar al punt d’ebullició s‟afegeix suc de llima (medi àcid) poc a poc i es remena fins
que es “talla” la llet. Es forma així un precipitat (grumollós) que conté proteïnes (sobre
tot caseïna), grasses, sals minerals i vitamines liposolubles. Es pot filtrar i consumir
com formatge fresc (afegint-li un poc de sucre té un sabor formidable). El que queda és
el xerigot de llet, que s’utilitza com aliment per animals i també per fabricar el mató.

A.38 Comprova la dispersió de la llum d'un làser en col·loides com la llet i el fum 
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8 Els composts del carboni

El carboni és el catorzè element en abundància en l'escorça de la Terra, no obstant això està
present en tots els organismes vius i en la matèria inerta d’origen biològic com el petroli,
carbó, etc.

A.1 Citeu substàncies de la vida ordinària en la composició del qual figure el carboni, a fi
d’establir la importància excepcional de la química d’aquest element. 

La gran quantitat de composts en què participa el carboni (98% de les substàncies químiques
conegudes),  i  la  importància  dels  mateixos  en  el  desenvolupament  dels  processos  vitals
(sucres,  proteïnes,.),  industrials  (plàstics,  detergents,  teixits,  adobs,  paper,  pintures,
combustibles, etc.), i  en medicina (antibiòtics,…) justifiquen l’estudi de la química d’aquest
element.

Per als químics del segle XIX la majoria dels composts de carboni només podien obtenir-se a
partir de la matèria viva, per això se’ls va denominar composts orgànics per a diferenciar-los
dels inorgànics, que corresponien als composts procedents del món inanimat o mineral.

Les diferències existents entre aquests dos tipus de composts com ara la facilitat de combustió
de les substàncies orgàniques i la seua composició més complexa, van conduir a admetre que
els composts orgànics es formaven a partir dels seus elements segons lleis diferents de les que
regulaven  la  formació  de  composts  inorgànics,  suposant  l’existència  d’una  força  vital
responsable de la formació d’aquests composts orgànics i, per tant, la impossibilitat de la seua
preparació en el laboratori a partir de substàncies inorgàniques.

El primer pas en la destrucció d’aquesta hipòtesi va ser donat per Wöhler en 1829 sintetitzant
urea (compost orgànic) a partir de composts inorgànics. 

A.2 Wöhler en 1829 va obtindre en el  laboratori  un compost orgànic (urea) a partir  d’un
inorgànic. Comenta la importància que va poder tindre aquesta síntesi.

La síntesi Wöhler va ser de gran transcendència per a recolzar la teoria segons la qual la vida
s’ha generat a partir de canvis químics. Aquesta síntesi i altres posteriors, van deixar clar la
inconsistència de la teoria de la força vital evidenciat una vegada més el comportament unitari
de  la  matèria.  Açò  va  suposar  una de  les  grans  revolucions  científiques,  que  trencava  la
barrera que separava camps fins a eixe moment inconnexos. 

Actualment la química orgànica és la química dels composts del carboni, a excepció
dels òxids de carboni i els carbonats, i la química inorgànica és la química de tots els
altres elements i composts.

Totes les substàncies que comprèn la química orgànica siguen o no procedents d’éssers vius,
són composts de carboni en què aquest element apareix combinat amb H, O, N, S i halògens.

1. Característiques dels composts orgànics.
Tenint en compte que l’àtom de carboni té quatre electrons en la seua capa més externa, es
pot dir que la química d’aquest element es caracteritzarà per la formació d’enllaços covalents.
Així els àtoms de carboni poden unir-se entre si mitjançant enllaç covalent senzill (compartició
d’un parell  d’electrons), enllaç doble  (compartició de dos parells  d’electrons) i  enllaç triple
(compartició de tres parells d’electrons) formant cadenes lineals o ramificades i cicles.

A més un número determinat d’àtoms de carboni pot combinar-se en diferents disposicions
espacials, originant diferents composts.

També l’àtom de carboni pot formar enllaços covalents amb altres àtoms com el H, O, N i
halògens donant lloc a una gran varietat de composts.

Totes aquestes raons justifiquen la gran quantitat de composts orgànics que es poden formar 
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2. Nomenclatura dels hidrocarburs
A.3 Els hidrocarburs són els composts orgànics més simples, formats per carboni i hidrogen.
Construeix els models moleculars de: 

a) Els hidrocarburs formats per un àtom i dos àtoms de carboni

b) Els hidrocarburs formats per dos àtoms de carboni units entre si
amb enllaços dobles i triples. 

Els composts orgànics formats per carboni i  hidrogen es denominen
hidrocarburs.  Per a anomenar  i  formular  aquests  composts  s’utilitza
una nomenclatura desenvolupada per la IUPAC (Unió Internacional de
Química Pura i Aplicada).

Els hidrocarburs amb només enllaços simples entre els àtoms de carboni s’anomenen saturats
o alcans. S’anomenen amb la terminació  -à i  un  prefix que indica el nombre d’àtoms de
carboni.

Nombre d’àtoms de C 1 2 3 4 5 6 7 8

prefix met- et- prop- but- pent- hex- hept- oct-

Per exemple: L’hidrocarbur més senzill és el metà, CH4, component principal del gas natural.

Amb dos àtoms de carboni es denomina CH3-CH3 età.

Tres representacions habituals de l’età i dels hidrocarburs en general s’indiquen en la taula
següent:

A.4 Escriu la fórmula semidesenvolupada i contrueix els models moleculars per al metà, età,
propà, butà, pentà i octà. 

Els hidrocarburs en què existeixen enllaços dobles, s'anomenen alquens. Els que tenen només
un doble enllaç s’anomenen canviant la terminació -à per -é, indicant amb un localitzador la
posició del doble enllaç (començant a comptar per l’extrem més pròxim al doble enllaç). 

Exemple: CH2=CH-CH2-CH3 1-buté

A.5 Escriu la formula semidesenvolupada del propé, 2-buté, 2-penté, i 3-hexé. Construeix els
models moleculars per a l’eté, propé, 1-buté i el 2 buté.

A.6 Anomena:

a) CH2=CH2

b) CH3-CH=CH-CH3

c) CH3-CH2-CH=CH2

d) CH3- CH2-CH2-CH=CH2

e) CH3-CH=CH2
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Els hidrocarburs amb un només triple enllaç s’anomenen amb la terminació -í en compte de -à
amb els localitzadors corresponents. 

Exemple: CH3- C ºC - CH3     2-butí 

A.7 Contrueix els models moleculars per a l’etí, propí, 1-buti i el 2-butí.

A.8 Anomena:

a) CH  ºCH

b) CH ºC-CH2 – CH3

c) CH3–CH2– C ºC – CH3

d) CH3– CH2– CH2– C ºC – CH2 – CH3

e) CH3– C ºC – CH2– CH2– CH3

A.9 Formula:

a) 1-hepté

b) 2-penté

c) propé

d) 2-octí

e) hexà

f) heptà 

A.10 Construeix  el  model  molecular  del  benzé  i  desprès  escriu  la  seua  fórmula
semidesenvolupada. Els hidrocarburs cíclics insaturats com el benzé (C6H6) i els seus derivats
s’anomenen hidrocarburs aromàtics.

A.11 Justifica la importància que tenen els hidrocarburs.

En el plànol industrial és obvi l’ús d’aquests composts com a combustibles, és a dir, com a
fonts d’energia, perquè qualsevol país industrialitzat obté part de la seua energia elèctrica en
centrals tèrmiques, on la combustió d’hidrocarburs és la font d’energia. A nivell domèstic es
consumeix propà, butà i, gas natural per a la calefacció i per a cuinar, també s’utilitza gasolina
(mescla d’hidrocarburs) als cotxes, etc. 

L’interès dels hidrocarburs, a més de com a font d’energia, es deu a la seua utilització com a
matèria  primera  en  indústries  com la  farmacèutica,  d’insecticides,  de  fibres  artificials,  de
plàstics, etc.

La major  part  dels  combustibles  que utilitzem procedeixen dels  recursos energètics  fòssils
(petroli, carbó i gas natural). Els hidrocarburs s’obtenen per destil·lació fraccionada del petroli.
El gas natural, és un producte que es troba en bosses subterrànies acompanyant al petroli. La
seua composició és fonamentalment metà junt amb altres hidrocarburs. El gas ciutat s’obté
generalment a partir de derivats del petroli junt amb altres productes. La composició d’aquest
gas és hidrogen junt amb alguns hidrocarburs. Com ja vam dir, en temes anteriors, un dels
problemes que més preocupa socialment és l’esgotament de recursos energètics fòssils. Són
una font d’energia no renovable.
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3. Composts orgànics que contenen oxigen

Alcohols

Hi ha altres composts orgànics d’interès, que contenen C, H, i O. Uns de gran importància són
els  alcohols,  presents  en begudes,  i  que  s’utilitzen  en aplicacions  farmacèutiques,  com a
combustibles i com a dissolvents en la indústria de laques i pintures.

Per anomenar els alcohols es considera que s’ha substituït un H d’un hidrocarbur per un OH. El
alcohol es nomena afegint la terminació -ol al hidrocarbur de referència

A.12  Construeix  el  model  molecular  i  escriu  les  seues fórmules  semidesenvolupades  del
metanol, etanol, 1-propanol i 2- propanol.

Aldehíds i cetones

Els  aldehids  i  les  cetones  es  troben  en  la  naturalesa,  per
exemple, en la glucosa i fructosa que són sucres. També estan
presents  en  substàncies  com la  cortisona  i  la  testosterona.
S’utilitzen com a dissolvents i alguns constitueixen les aromes
de distints vins, fruites i aliments.

Els aldehíds s’anomenen afegint la terminació  -al al nom de
l’hidrocarbur corresponent acabat en -n. 

A.13 Construeix els model moleculars i escriu les fórmules del
metanal i etanal

Les cetones s’anomenen donant la terminació -ona al nom de
l’hidrocarbur corresponent acabat en -n.

A.14 Construeix els model moleculars i escriu les fórmules de la propanona i butanona.

Àcids orgànics

Els  àcids  orgànics  tenen  gran  importància  industrial.  L’àcid
etanoic,  que  és  un  dels  de  major  consum  es  troba  en  el
vinagre.  Els  àcids  orgànics  s’utilitzen  per  a  la  fabricació  de
fibres, medicaments, dissolvents, desinfectants, etc.

Els àcids orgànics s’anomenen amb la terminació  -oic al nom
de l’hidrocarbur corresponent acabat en -n

A.15 Construeix els models moleculars i escriu les fórmules de
l’àcid metanoic, etanoic i etandioic.

Ésters

Els  ésters,  són  responsables  de  l’olor  de  les  fruites  com la
taronja, pinya, plàtan, etc.

Els èsters s’anomenen canviant la terminació -oic de l’àcid del
qual procedeix per -oat seguida del nom de l’hidrocarbur que
funciona com a radical (acabat en -il)

A.16 Construeix els model moleculars i escriu les fórmules de
l’etanoat de metil i metanoat d’etil.
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4. Composts orgànics amb nitrogen, les amines.
Les amines es consideren, formalment, derivades de l'amoníac
en substituir un, dos o els tres àtoms d’hidrogen per radicals
d'hidrocarburs  (radicals  alquílics),  rebent  el  nom  d'amines
primàries, secundàries i terciàries, respectivament.

Les amines es consideren, formalment, derivades de l'amoníac
en substituir un, dos o els tres àtoms d’hidrogen per radicals
d'hidrocarburs  (radicals  alquílics),  rebent  el  nom  d'amines
primàries, secundàries i terciàries, respectivament.

A.17 Construeix el models moleculars i escriu les fórmules de:

g) metil amina

h) etil metil amina

Què succeeix quan ens enamorem?

El cor batega més de pressa, augmenta la tensió arterial, s’alliberen greixos i sucres
per a augmentar la capacitat muscular i es generen més glòbuls rojos a fi d’augmentar
l'oxigenació. La substància que produeix l’estimulació amorosa és la feniletilamina, que
és un compost orgànic (conté C, H i N) i actua especialment durant els tres primers
mesos  del  procés  d’enamorament.  Durant  aquest  temps  tanca  el  pas  al  cervell
d’influxos negatius, creant un estat de felicitat.  Passats tres mesos la producció de
feniletilamina comença a decaure i l’eufòria desapareix.

5. Polímers
Unes substàncies orgàniques de gran interès per les seues aplicacions són els polímers. Són
macromolècules que es formen per combinació d’un nombre molt elevat de molècules xicotetes
denominades monòmers. Els polímers poden estar formats tant per molècules orgàniques com
inorgàniques (silicones, silicats, etc.). 

En  aquest  tema  ens  ocuparem dels  constituïts  per  molècules  orgàniques.  Es  classifiquen,
segons el seu origen, en naturals i sintètics. El polietilé, per exemple, és un polímer sintètic,
mentre que la cel·lulosa i les proteïnes són polímers naturals. Les proteïnes i, en general, les
anomenades macromolècules naturals, han sigut en certa manera el model que ha servit per a
abordar l’obtenció "artificial" de substàncies semblants, a fi d’imitar i, en alguns casos, millorar
determinades propietats.

El 80% de la química orgànica industrial es dedica a la producció de polímers sintètics. Els
materials  denominats  generalment  en  el  llenguatge  ordinari  plàstics,  que  s’utilitzen  per  a
fabricar tot tipus d’utensilis i fibres sintètiques, estan constituïts per polímers sintètics.

A.18 Indica exemples de productes comercials d’ús habitual que siguen de plàstic o de fibres
artificials, a fi de veure la importància d’aquestes substàncies. 

Els polímers sintètics de major interés econòmic són els plàstics, els elastòmers i les fibres. 

Els plàstics es classifiquen en termoplàstics, i termoestables. Els termoplàstics es deformen
amb la calor, són més fàcils de reciclar. Són flexibles i resistents. Per exemple, el polietilé, el
tefló, el clorur de polivinil (PVC). Els termoestables formen objectes rígids que no es deformen
per la calor. Són durs i fràgils. Són difícils de reciclar. Per exemple: la baquelita, poliuretà

Els elastòmers s’estiren amb facilitat, perden les seues propietats en calfar-se, no es poden
reciclar. Per exemple: cautxú, neopré.

Les fibres són polímers que formen molècules molt llargues amb les que es fabriquen fils que
es poden usar per a fabricar teixits. 

A.19 Busca informació sobre usos en la vida quotidiana de plàstics com el polietilé, tefló,
policlorur de polivinil (PVC), cautxú i el neopré.
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Polietilé (PE)

El polietilé  es un termoplàstic,  ja que pot ser ablanit  per la calor i  es pot modelar
fàcilment. Es pot obtindre calfant a altes pressions l’eté en presència d’un catalitzador.
Les molècules d’eté (monòmer) s’uneixen per a donar una cadena llarga:

Aquest procès es pot escriure com: n CH2=CH2 - (-CH► 2-CH2-)n que indica que el grup
entre parèntesis es repetix n vegades. El valor de n es de diversos milers i varia d’una
cadena a una altra.

Es poden obtindre dos tipus de polietilé. El d’alta densitat
te molècules lineals que s’empaqueten amb prou orde, i li
confereix gran rigidesa. Aquest tipus de polietilé s’utilitza
per a pantalles de TV, joguets, canonades, etc. El polietilé
de baixa densitat te cadenes ramificades que impedeixen
un  empaquetatge  ordenat.  Son  polímers  flexibles,
transparents,  prou  resistents  als  productes  químics.
S’usen per a bosses de plàstic, aïllants per a instal·lacions
elèctriques, botelles, etc.

A.20 A partir  de  la  informació  sobre  la  composició  de  les  peces  de  roba  que  ve  en les
etiquetes, fes un llistat de diferents fibres, classificant-les en naturals i sintètiques. 

Entre les fibres tèxtils naturals es troba el cotó, la seda, la llana, i com artificials tenim el
polièster (moltes faldes i jaquetes), niló (mitges i jaquetes), acrílic (suèter), tergal o elastà
(licra) etc. 

A.21 El poliestiré és un plàstic que s’utilitza com a material d’embalatge. Col·loca 30 cm3 de
propanona en un got de precipitats de 250 mL i afegiu a poc a poc trossets de poliestiré
expandit. Observa i anota el que succeeix. 

Es pot observar que una xicoteta quantitat de propanona pot absorbir una gran quantitat de
material d’embalatge. En la fabricació de poliestiré s'incorpora una substància que augmenta el
seu  volum,  formant  una bromera que  conté  principalment  aire.  La  propanona ablaneix  el
plàstic i permet que l’aire isca afonant-se així la bromera.

A.22 Col·loca en un got de precipitats de plàstic una culleradeta de bòrax i dissol amb 10 mL
d’aigua. Posa una culleradeta de cola blanca d’apegar fusta (acetat de polivinil) en un altre got
de  precipitats,  li  afegeixes  2  mL  d'aigua i unes  gotes  de  colorant,  remena  la  mescla.  A
continuació aboca el contingut del primer got sobre el segon, i remena per a mesclar bé amb
els dits. El polímer obtingut l'has de traure del got, esclafar-lo i assecar-lo amb paper de filtre.
Esbrina si és elàstic, resistent, si es deforma amb la calor, etc.

Reciclatge de plàstics

Un europeu mitjà consumix 100 kg de plàstics a l’any. El 75% de plàstics consumits
són:  el  polietilé,  el  polipropilé,  clorur  de  polivinil  (PVC),  el  poliestiré,  i  el  polietilé
tereftalat  (PET).  Fonamentalment  els  consumidors  utilitzem  plàstics  d’usar  i  tirar
(embalatge, botelles, bosses,..) que representen quasi un 40% del consum europeu.
L’altre tipus de plàstics són els duraders, que es troben en objectes com la televisió,
cotxe, les canonades de la casa i roba. La gran majoria de plàstics prové del petroli,
una font d’energia limitada i no renovable. Europa recicla entorn d’un 20 % del plàstic
usat, un 30 % s’incinera (obtenint en alguns casos composts tòxics), i la resta acaba en
els  abocadors,  la  qual  cosa  suposa  entre  altres  problemes  contaminació  d’aigües
subterrànies i sòls.

116

Model molecular del polietilé



Física i Química 4t d’ESO

La reducció en origen dels plàstics és el primer pas cap a una gestió sostenible dels
residus i  açò suposa consumir menys plàstics,  així  com dissenyar un altre tipus de
productes que reduïsquen la utilització d’aquests materials i  que simplifique el gran
nombre de plàstics diferents utilitzats. Un altre pas seria reutilitzar els productes de
plàstic tot el que permeta la seua vida útil. El següent pas seria el reciclatge de plàstics,
fet  que  exigeix  que  en  siguen  arreplegats  de  forma  selectiva,  per  a  això,  els
consumidors hem de depositar els residus en els contenidors d’envasos. Una vegada
arreplegat  el  plàstic  es  procedix  a  classificar-los  segons  la  seua  composició,
posteriorment es procedix al seu reciclatge.

A.23 Comenta el text i valora les possibles solucions

6. Els composts del carboni i els éssers vius 
Els sers vius contenen aigua, i  en ella hi ha sals dissoltes. A més, contenen composts de
carboni que exerceixen un paper fonamental en el manteniment de la vida com són els glúcids
(hidrats  de  carboni),  lípids  (greixos),  les  proteïnes  i  els  àcids  nucleics.  Alguns  d’ells  són
polímers naturals. 

A.24 Cita exemples de polímers naturals, indicant on es troben i per a què serveixen.

Hidrats de Carboni.

Aquestes substàncies,  també  anomenades  glúcids,  bàsiques  en  els  productes  alimentaris,
compleixen funcions fisiològiques molt variades en els éssers vius. Contenen carboni, hidrogen
i  oxigen.  Són sintetitzats  per les  plantes verdes a partir  de diòxid de carboni  i  aigua,  en
presència de la llum solar, en un procés denominat fotosíntesi. Per exemple, la síntesi de la
glucosa es pot representar per l’equació següent:

6 CO2 + 6 H2O  → C6H12O6 + 6O2

L’oxidació posterior d’aquests hidrats de carboni allibera energia quan els organismes vius la
necessiten.

Exemples d’hidrats de carboni són: la glucosa, és un dels components dels sucres del raïm, la
sacarosa (sucre corrent), s’extrau de la canya de sucre i de la remolatxa, té un valor calòric alt
i s’usa també com a producte alimentari; la cel·lulosa, és la més abundant del món vegetal i el
constituent principal dels teixits fibrosos de les plantes, arbres i bacteris i el midó, substància
alimentària de reserva en les plantes.

Proteïnes.

Les proteïnes són polímers naturals d’elevada massa molecular
formades, generalment,  per quatre elements: C, H, O i  N. En
alguns  casos,  es  troben  també  àtoms  de  S  enllaçats.  Estan
constituïdes  per  una  sèrie  d’unitats  bàsiques  anomenades
aminoàcids, que són àcids carboxílics amb un grup amina (-NH2). 

Es  coneixen  vint  aminoàcids  diferents,  dels  quals  deu  són
essencials en la nostra dieta perquè el nostre organisme no pot
sintetitzar-los. La molècula d’una proteïna es compon de diferents
aminoàcids enllaçats, majoritàriament els vint coneguts, encara que algunes no tenen un o
més d’aquests àcids. Aquesta és la causa que les proteïnes siguen tan mal·leables i oferisquen
una base per a la subtilesa i la diversitat de la vida, encara que, precisament per açò, són
difícils de caracteritzar. Cada espècie animal o vegetal posseeix les seues pròpies proteïnes.
Les proteïnes són substàncies essencials en les cèl·lules vives, ja que participen en totes les
seues funcions biològiques.
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A.25 Quina és la importància de les proteïnes per als sers vius?

Les  proteïnes  poden  ser  de  tipus  estructural  com  les
constituents per exemple pel pèl i per les ungles (queratina);
respiratori,  com les que intervenen en el transport d’oxigen
(hemoglobina); enzimàtic com les que intervenen en reaccions
de síntesi; anticossos, com a defensa contra virus i bacteris;
hormonal,  intervenen  en  la  regulació  del  metabolisme
(hormona  del  creixement);  i  les  que  intervenen  en  la
transmissió hereditària.

Àcids nucleics. 

Són macromolècules, responsables de la formació i funcionament de la cèl·lula i, per extensió
dels éssers vius. Aquestes funcions les realitzen, bàsicament, amb la síntesi de proteïnes. Hi
ha dos tipus d’àcids nucleics ADN (àcid desoxiribonucleic) conté la informació genètica de la
cèl·lula  que  es  transmet  per  herència.  ARN  (àcid  ribonucleic)  és  el  responsable  de  la
manifestació de la informació que porta el ADN, funció que realitza amb la síntesi de proteïnes.

A.26 Busca informació sobre els dos tipus d’àcids nucleics, l’ADN i l’ARN.

Molècules que formen part de l’origen de la vida 

S.L. Miler (1950) i altres científics, van tractar d’estudiar si era possible que la vida
s’haguera  originat  a  partir  dels  gasos  que  formaven l’atmosfera  primitiva:  metà,
amoníac, hidrogen i aigua. Van col·locar en una bambolla aquesta mescla, van aplicar
una descàrrega, i van obtindre molècules orgàniques presents als éssers vius com, per
exemple, alguns aminoàcids. Aquests podien unir-se entre si formant les proteïnes, que
són els productes bàsics perquè existisca vida

En un altre experiment, Orgel va preparar una dissolució molt diluïda d’amoníac i àcid
cianhídric i la va congelar durant uns quants dies. En analitzar les substàncies formades
va  comprovar  que  existien  aminoàcids  i  adenina,  que  és  un  dels  productes  que
constitueix l’ADN, substància que conté la informació genètica.

Aquests descobriments constitueixen una dada a favor de la teoria que proposa que la
vida en la Terra s’originà a partir de molècules de l’espai interestel·lar.

A.27 Busca informació sobre algunes les teories de l’origen de la vida.
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9 Annex. La contribució de la ciència a un 
desenvolupament sostenible

A continuació  tractarem de  plantejar  els  problemes a  què  s’enfronta  hui  la  humanitat,  el
deteriorament creixent del planeta, així com les seues possibles causes des d’una perspectiva
global, i veurem la contribució que pot fer-hi la ciència per a trobar solucions dins del que
entenem per desenvolupament sostenible.

1. Els desafiaments a què s’enfronta hui la humanitat 
En primer lloc tractarem d’exposar els problemes a què s’enfronta la societat actual, per a això
et proposem la següent activitat.

A.1 Enumera els problemes a què hui hem de fer front els sers humans.

Anem a centrar-nos a continuació en alguns dels problemes esmentats començant per algunes
formes de contaminació ambiental i les seues conseqüències per a seguir amb el problema de
l’esgotament de recursos naturals, la pèrdua de biodiversitat, etc. 

A.2 Quines formes de contaminació vet pareixen preocupants? Quines conseqüències globals
tenen aquestes?

Una  forma  de  contaminació  és  la  dels  sòls  i  aigües  produïda  per  fertilitzants  químics  i
pesticides. Aquests productes van produir una revolució incrementat notablement la producció
agrícola a partir de la Segona Guerra Mundial. Des de fa anys es coneixen els efectes dels
fosfats i altres nutrients sobre l’aigua de rius i llacs, que provoquen la mort de part de la flora i
fauna per la reducció del contingut d’oxigen (eutrofització). 

La contaminació per residus radioactius és molt greu, recordem l’accident de Txernòbil que va
alliberar una radioactivitat 200 vegades superior a les bombes de Hiroshima i Nagasaki. 

S’ha de considerar també la contaminació per piles i bateries elèctriques (amb mercuri i altres
metalls pesats) que són llançades als abocadors i acaben incorporant-se al cicle de l’aigua. 

La contaminació provocada pels plàstics com el PVC presenta impacte ambiental durant tot el
seu cicle de vida. Així la seua producció va unida al clor (altament tòxic i reactiu), al transport
de materials explosius, a la generació de residus tòxics. Els seus abocaments contaminen el sòl
i les aigües subterrànies. 

Cal recordar també la contaminació acústica associada a l’activitat industrial, al transport, la
contaminació lumínica en les ciutats i  la contaminació de l’espai pròxim a la Terra amb la
denominada ferralla espacial. 

Altres formes de contaminacions esmentades ja al llarg del curs en el tema d’energia són:

La contaminació de l’aire (per exemple,  l'smog) que produeix entre altres efectes malalties
cardiovasculars i respiratòries.

De la pluja àcida produïda pels òxids de sofre i nitrogen alliberats en les centrals tèrmiques,
que produeixen efectes danyins per als rius, llacs i boscs.

L’aprimament de la capa d’ozó degut als composts fluorclorocarbonats (CFCs) els efectes
del qual són l’augment de càncers de pell, una disminució de les defenses immunològiques,
etc.

L’increment de l’efecte hivernacle,  provocat per l’emissió dels anomenats gasos d’efecte
hivernacle.

Com resultat de tot això es pot parlar de canvi climàtic global de greus conseqüències, que ja
s’estan  manifestant:  disminució  dels  glaceres,  intensitat  de  fenòmens  extrems  (sequeres,
huracans,..), pèrdua de biodiversitat, etc., com ja comentàrem en el tema de les reaccions
químiques. 
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Un altre problema al que s’enfronta la societat actual és la pèrdua de biodiversitat a causa del
creixement insostenible i les seus conseqüències (contaminació, canvi climàtic...).

Un problema greu estretament lligat (encara que no exclusivament) al procés de degradació
ambiental és la situació d’extrema pobresa en què viuen milions d'éssers humans i que es
tradueix en fam, malaltia, falta de condicions higièniques, d’educació... 

795 milions de persones al món passen
fam.  A  més  tenint  en  compte  que  al
planeta  hi  vivim  7  mil  milions  de
persones i la nostra capacitat productiva
podria  alimentar-ne  el  doble,  12  mil
milions.  Els  anomenats  ''països  en crisi
prolongada'' (22 països del món gairabé
tots  africans)  es  caracteritzen per  tenir
un nivell molt elevat de subnutrició i un
nivell alt significa una malnutrició aguda
(pes insuficient en relació amb l'altura).
Això dificulta el desenvolupament de les
persones  i  les  societats:  la  subnutrició
mata  (és  culpable  d'un  terç  dels  8,8
milions de morts infantils anuals a tot el
món). Els xiquets que als dos anys pateixen de retard del creixement a causa de la nutrició
inadequada tenen moltes possibilitats de no assolir el seu ple potencial educatiu i productiu.

A.3 Busca informació en organismes internacionals con ara l’ONU i en Banc Mundial sobre
l’energia consumida per habitant, el PIB per habitant i la mortalitat infantil dels països més
desenvolupats i de països del anomenat tercer món. Presenta els teus resultats en una taula i
extrau conclusions.

A.4 Busca informació sobre els termes «hiperconsum» i «creixement demogràfic». Investiga
als diferents continents el percentatge de població sense el més essencial, per exemple servei
d’electricitat.

2. Importància del principi de precaució i de la participació 
ciutadana en la presa de decisions 
Un desenrotllament sostenible, que és el que satisfà les necessitats de la generació present
sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seues pròpies
necessitats. 

Les mesures per a l’èxit d’un desenrotllament sostenible segons els experts, poden englobar-se
en: mesures cientificotecnològiques, mesures educatives per a la transformació d’actituds i
comportaments, i mesures polítiques (legislatives, judicials, etc.) en els distints nivells (local,
regional…).

Començarem plantejant-nos  el  paper  de  la  ciència  i  la  tecnologia  en  el  desenvolupament
sostenible. 

Una de les mesures per a l’èxit d’un desenvolupament sostenible és la introducció de noves
investigacions i tecnologies, entre altres:

• la recerca de noves fonts d’energia, netes i renovables

• l’increment  de  l’eficiència  energètica (fabricar  productes  i  construir  edificis  més
eficients energèticament, millorar els processos de transferència de l’energia, millorar
els transports  quant a la  seua eficiència  energètica,  canviar  les pautes de consum,
etc. )

• la reducció de la contaminació ambiental

• la gestió sostenible de l’aigua i altres recursos essencials
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• el desenrotllament de tecnologies agràries sostenibles

• la prevenció i tractament de malalties

S’hauria de donar prioritat a tecnologies que tinguen en compte un equilibri entre els recursos
extrets i la capacitat de regeneració dels mateixos, i entre els residus abocaments i la capacitat
que té el planeta per a reciclar-los, i a tecnologies orientades a la satisfacció de necessitats
bàsiques i que contribuïsquen a la reducció de les desigualtats, etc.

El principi de precaució va ser establit pel consell de la Unió Europeu l’any 2000 i propugna
que s’han de prendre mesures correctores quan hi ha un risc important per a la salut o per al
medi  ambient.  Tenint  present  aquest  principi  es  poden  dissenyar  una  sèrie  d’accions  que
permeten un desenrotllament sostenible.

A.5 Quines qüestions sobre l’energia, mitjans de transport, alimentació, contaminació, etc. es
debaten actualment en la societat? 

A.6 Un dels debats que es planteja actualment en la societat és l’ús de l’energia nuclear.
Troba arguments a favor i en contra. 

Tenint  en  compte  que  l’educació  ha  de  jugar  un  paper  fonamental  per  a  l’adquisició  de
comportaments propis d’una societat sostenible, els experts proposen, en essència, impulsar
una  educació  solidària,  que  contribuïsca  a  una  correcta  percepció  de  l’estat  del  món
promovent anàlisis globals, que genere actituds i  comportaments responsables i  prepare
per a l’acció ciutadana i la presa de decisions fonamentades sobre qüestions com quina política
energètica  convé  impulsar?,  Quin  paper  donem  a  l’enginyeria  genètica  en  la  indústria
alimentaria i quins controls introduïm?, etc.

És precís conèixer i posar en pràctica el què pot fer cadascun, junt amb altres, en els distints
àmbits i cal que l’educació ajude a posar-ho en pràctica:

• Consum responsable (que suposa posar en pràctica les conegudes “tres R” de Reduir
el  consum, Reutilitzar els  objectes  i  recursos  mentre  siga  possible  i,  finalment,
Reciclar-los).

• Comerç just (el que significa comprar productes amb garantia que han sigut obtinguts
amb procediments sostenibles, respectuosos amb el medi ambient i amb les persones).

• Acció ciutadana

A.7 Què és el que cadascun de nosaltres pot fer  per a contribuir a una millora del medi
ambient? 

Finalment podem fer referència, a títol d’exemple, a algunes mesures polítiques planetàries, ja
adoptades, que constitueixen autèntics èxits per a la sostenibilitat de l’espècie humana:

Protocol de Montreal (1989): Tractat internacional per a evitar la destrucció de la capa
d’ozó, que ens protegeix de les radiacions ultraviolades, mitjançant el control dels composts
fluor-clor-carbonats  (freons)  responsables  de  la  dita  destrucció  (utilitzats  en circuits  d’aire
condicionat, polvoritzadors, etc.). 

Cort Penal Internacional (2002): Tribunal de justícia internacional permanent, amb seu en
L’Haia,  per  a jutjar  als  que hagen comés crims de genocidi,  de guerra i  de  la  humanitat
(esclavitud, apartheid, extermini, destrucció ambiental, etc.). 

Protocol de Kyoto en vigor des de l’any 2005: Tractat internacional per a la disminució de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, que contribueixen al calfament global del planeta. Es
tracta  d’un  acord  a  insuficient,  per  la  qual  cosa  actualment  es  treballa  en un acord més
ambiciós.

Acord de París sobre el canvi climàtic que va entrar en vigor el 4 de novembre de 2016, on
195 països acordaren limitar el calfament global reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
L’1 de juliol de 2017 el president Donal Trump va anunciar la retirada dels Estats Units.
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