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1.-  Introducció:

1.1.-  Antecedents del tema objecte del treball.

            Les limitacions de temps per impartir tot el currículum i la  meva inquietud per la
millora i dinamització de les classes , van portar a plantejar-me  si amb la
utilització de la pissarra digital , concentrant totes les eines i la quantitat de
recursos de què disposem en xarxa,  utilitzant presentacions amb powerpoint,
introduint –en elles  tots aquests  recursos, activitats, applets, etc., es  podria
aconseguir una millor comprensió de la química en el Batxillerat .

           Més endavant em vaig plantejar  elaborar  aquest material des d’ una
perspectiva CTS, activitats en context , per això faria un estudi previ dels grans
projectes CTS de química, que s’han elaborat i experimentat recentment
(Química Salters, ChemCom, Chemistry in context, projecte holandès de
química en context, etc.).

            El  projecte el vaig començar a experimentar a petits trets amb els alumnes de
2n de Batxillerat. La experiència em va fer  donar compte  que al presentar la
unitat a partir del PowerPoint ,donant definicions, afegint alguna simulació,etc...i
tenint molt temari per endavant ,els hi anava  dient i resolent tot, la participació
d’ells era nul·la .Estava  anant  cap a un ensenyament totalment tradicional i la
pissarra digital era un substitut de la pissarra (guix). Aquest no era el motiu del
projecte.

   Em vaig plantejar doncs  :

• Llegir articles de recerca didàctica sobre aspectes curriculars de la
química i sobre les concepcions alternatives o idees que tenen els
alumnes.

• Buscar recursos simulacions, experiències on line, lectures, imatges .

• Elaborar preguntes (qüestions) a partir de les quals intentar que  els
alumnes expressessin les seves idees,  i enregistrar  totes aquelles que
plantegessin ells .

Vaig començar per aquests dos articles que em van ajudar a enfocar el projecte .

Mercè Izquierdo ,

Diu i expressa:
• Necessitat de que els programes i els llibres de text canviïn.
• Professors hem de ser qui impulsem aquests canvis.

Canvis:
• Contextualització dels temes i
• Modelització dels fenòmens mitjançant un treball col·lectiu de disseny de

bones preguntes i problemes químics que facin pensar tal com pensen
els químics (Izquierdo,2006).

Article Aureli Caamaño

         En aquest article Aureli Caamaño aborda els aspectes curriculars de la química
que s’haurien de replantejar en l’educació secundària pel que fa a la selecció,
contextualització i seqüenciació dels continguts.

Es pregunta quins són els continguts bàsics de la química que s’haurien de mantenir,
quins són els conceptes necessaris des del punt de vista de la disciplina i amb quin
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grau de profunditat haurien de ser tractats, i quins són els conceptes necessaris per
comprendre algunes de les aplicacions de la química més rellevants en l’actualitat.

Per últim aborda els avantatges i desavantges que presenta la contextualització dels
continguts químics i analitza des d’aquesta perspectiva els recents canvis introduïts en
el currículum de química de quatre països europeus: Anglaterra, Portugal, França i
Espanya.

La lectura d’aquests articles van canviar el meu plantejament inicial. Vaig adonar-me
de la importància que té el seguiment del  procés d’aprenentatge dels estudiants .

Si els hi donem eines per poder expressar les seves idees podem detectar i
diagnosticar els seu grau de comprensió dels conceptes químics bàsics pel
coneixement de la Química així com les concepcions alternatives que tenen o es
generen durant aquest procés. Aquest aprenentatge requereix unes estratègies
didàctiques adients i presenta una sèrie de dificultats conceptuals tal com apunten la
gran quantitat  de recerca que s’ha fet durant aquest últims anys.

 És  important doncs treballar en aquest sentit de preveure, diagnosticar i curar  moltes
de les concepcions alternatives  que es generen durant el procés d’adquisició de
nous conceptes pels  estudiants. S’ entén per concepcions alternatives  aquelles
idees dels alumnes que no encaixen amb la ciència (Taber 2006).

En el projecte ,el que es planteja , són  propostes didàctiques per l’ensenyament de la
química centrat en dues unitats : l’enllaç químic i l’equilibri químic per tal de  prevenir,
diagnosticar i curar les concepcions alternatives  que es generen durant el procés
d’adquisició i comprensió dels conceptes químics pels estudiants.

 El perquè de l’elecció d’aquests dues unitats ha estat circumstancial.

Equilibri químic per què quan vaig començar la llicència era una de les primeres unitats
que vaig  treballar amb els alumnes de 2n de Batxillerat.

Enllaç químic i forces intermoleculars : Unitat que s’estava treballant amb els alumnes
de 1er de Batxillerat i que em va sembla  podria experimentar algunes de les activitats
que es proposen.
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1.2.-  Explicació del tema.

Introducció general

 Per aconseguir una millora en l’ensenyament en aquest cas de la química
Taber(2006) fa un advertiment als professors que es pot resumir en els tres punts
següents:

1. En totes les classes i per a tots els temes, els alumnes tenen un ampli ventall
d’idees alternatives sobre la matèria que es tracti.

2. No totes les idees seran un obstacle per l’aprenentatge que es pretengui
realitzar, però,

3. algunes sí que seran un obstacle.

En el seminari de formació en Ciències del CDET es va dedicar una sessió sobre
les concepcions alternatives i construcció de models.

Característiques del les concepcions alternatives:

• Es repeteixen insistentment al llarg dels diferents nivells educatius i sobreviuen
a l’ensenyament que els contradiu.

• Associades sovint a interpretacions de conceptes científics  diferents a les
acceptades per la comunitat científica.

• Són respostes que es donen sense dubtar i amb el convenciment que són
correctes.

• Són errades que fan gran nombre d’alumnes i, inclús, alguns professors

Origen i persistència de les concepcions alternatives

METODOLOGIES D’AULA NO ADEQUADES

• Cal assegurar una sòlida formació científica  del professor.
• Igualment imprescindible és tenir una bona formació didàctica : cal tenir en

compte l’existència de les concepcions alternatives per tal de poder tractar-les
metodològicament.

• És important un bon coneixement de la Història de la Ciència : la  comprensió
de la instal·lació dels conceptes al llarg de la història pot ajudar al tractament i
comprensió de les idees alternatives.

Tota aquesta informació més la lectura de diversos articles sobre el tema en el
quals coincideixen tots els autors en la seva recerca. em  va conduir  a treballar en
aquest sentit sobre les dues unitats:

Equilibri químic
Enllaç químic i forces intermoleculars

Pot ser la frase del psicòleg David Paul Ausubel1 ens portar a veure la
importància que té la investigació en la prevenció,diagnosi i cura dels conceptes
alternatius dels nostres estudiants:
De tots els factors que influeixen en l’aprenentatge, el més important consisteix
en allò que l’alumne ja sap. Caldrà posar-ho en clar  i ensenyar en
conseqüència”
(Ausubel, 1976)

                                               
1 Autor de la teoria de l’aprenentatge significatiu
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1.3.-  Objectius i resultats proposats.

         Tots aquest objectius i resultats proposats s´ han elaborat a partir de les
recerques que s´han fet durant els últims anys.

Objectius : .

1. Abans de començar a treballar un tema tenir clar quines concepcions
alternatives poden tenir els estudiants. Per aconseguir. aquest objectiu cal
elaborar un llistat com fan Raviolo i col·laboradors  a més  de bibliografia per tal
de que el professorat pugui ampliar s’escau els seus coneixements sobre el
tema.

2. Elaborar un material que sigui útil per treballar els conceptes químics de les
unitats proposades amb l’objectiu de fer una prevenció, diagnosis , i cura de les
concepcions alternatives dels estudiants tant d’origen didàctic com
instruccional.

 Activitats proposades  :
a. qüestions conceptuals
b. representacions gràfiques i de diagrames
c. mapes conceptuals
d. textos argumentadors
e. experiències il·lustratives
f. simulacions
g. realització de treballs de tipus investigador

treball pràctic,etc

3. A partir de les diferents activitats proposades , treballar els conceptes .

4. Elaboració d’una guia didàctica pel professorat.

5. Elaborar una presentació de la guia didàctica en entorn moodle de fàcil accés
pel professorat.
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2.-  Treball dut a terme:

2.1.-  Disseny del pla de treball.

       Tal com s´ ha explicat en iniciar aquest projecte, els objectius presentats en
la memòria de sol·licitud de la llicència d’estudis ,eren uns tal com expressava el
títol “Elaboració de recursos per la millora i la dinamització de les classes de
química al Batxillerat”i posteriorment es va canviar l’enfocament cap a la
prevenció , diagnòstic i cura de les concepcions alternatives com a eina per a
millora  l’ensenyament de la química en el Batxillerat, centrat en dues unitats  i es
va modificar el títol ,“Propostes didàctiques per l’ensenyament de l’enllaç químic i
l’equilibri químic”.

El pla de treball doncs que s’havia plantejat en la memòria de sol·licitud de la
llicència d’estudis es va modificar.

Pla de treball definitiu:

• Recerca bibliogràfica
• Selecció segons aquesta recerca de les dificultats conceptuals i

concepcions alternatives dels dos temes o unitats investigats.
• Selecció de propostes didàctiques , recomanacions a l’hora de plantejar

el tema.
• Recursos didàctics.
• Elaboració de la bibliografia comentada.
• Preparació d’una guia didàctica per al professorat .
• Confecció d’una pàgina web o d’un entorn moodle per tal de posar a

l’abast aquest material.
• Elaboració de la memòria final completa del treball realitzat.

2.2.-  Metodologia emprada.

La base de la metodologia emprada ha estat , la lectura d’aquest article en
concret i les reunions que he anat tenint amb els meus supervisors.

Article Aureli Caamaño

1. Anàlisi de treballs d’investigació publicats sobre les dificultats conceptuals i
concepcions alternatives d’aquesta àrea i de les propostes didàctiques
realitzades fins el moment.

2. Recerca d’activitats ja elaborades per altres:
• qüestions conceptuals
• representacions gràfiques i de diagrames
• textos argumentadors
• experiències il·lustratives
• simulacions
• realització de treballs de tipus investigador
• treball pràctic,etc.

Aquestes activitats dirigides totes elles a fer front a les dificultats conceptuals i les
concepcions alternatives.
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3. Incorporació d’activitats d’avaluació inicial i d’avaluació final per tal d’avaluar
l’estat de les concepcions alternatives de les unitats de les quals s’ha fet la
recerca.

4. Planificació de dues unitats didàctiques que incorporin les activitats .

5. Experimentació de les activitats en el marc de la unitat programada.

6. Difusió de la investigació i del material elaborat mitjançant una pàgina web i
/o moodle.

7. Elaboració de la memòria final completa del treball realitzat.

2.3.-  Descripció dels recursos utilitzats .

Articles d’investigació generals sobre dificultats conceptuals i concepcions
alternatives sobre l’enllaç químic i l’equilibri químic dues de les àrees que m´ he
centrat.

Llibres de text : anàlisi de l’enfocament didàctic

Applets i simulacions : recerca per Internet , utilització de recerques anteriors
(Fina Guitart Llicència d’estudis, Carme Fernandez entre d’altres).

Projectes ja elaborats:Recerca per Internet de recursos que plantegen alguns
projectes com American chemical society . També anàlisi del material que
proporcionen a l’alumne i al professorat.

Traducció i adaptació de les activitats proposades per Taber Keith(2006) sobre el
tema de l’ enllaç químic : prevenció , diagnosi i cura de les concepcions
alternatives (missconceptions).
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3.-  Resultats obtinguts.

3.1.Enllaç químic i les forces intermoleculars

3.1.1. Introducció    4rt ESO/ 1er Batxillerat

L’enllaç químic és un tema que s’introdueix  a 4rt curs ESO i  posteriorment es
profunditza en el Batxillerat científic - tecnològic.

Per molts investigadors tal com explica De Posada en el seu article(1999)  ,aquest
concepte es considerat crucial dins de la química (Benfey,1965;Allinger,et
al.,1979;Paolloni,1979; Langmuir 1921,,recollit en Jensen,1984;Solbes i
Vilches,1991;Pauling,1992;entre d’altres). Podria ser catalogat com a concepte
estructurant segons la terminologia epistemològica de Gagliardi i Giordani(1986).

Si aquesta hipòtesi és correcta seria necessari un coneixement adequat  de la
estructura de la matèria i de l’enllaç químic per desenvolupar amb èxit altres parts de
la química o inclús de la biologia.

El tema de l’enllaç no és un tema que per si mateix   generi moltes concepcions
alternatives sinó que depèn molt de les explicacions i procediments pedagògics que
utilitzem a l’hora de plantejar-lo i també com apunten altres autors [Sosa Fernandez,P.
(2005)],aquestes concepcions alternatives estan lligades als conceptes de base a
partir dels quals es desenvolupa la química com són: elements,compostos mescla
,canvi químic,àtoms,molècules etc....

L’objectiu del treball tal com s’ha apuntat a la introducció és  que  a partir de les
recerques que s´ han fet durant els últims anys:

• donar una relació de  les dificultats conceptuals  i les concepcions alternatives
més freqüents que ens podem trobar com a professors a l’hora d’abordar
aquest tema per una banda i

• recomanar una sèrie d’activitats didàctiques per ajudar als alumnes a
desenvolupar concepcions adients .Aquestes activitats poden doncs  ajudar a
diagnosticar , prevenir i per què no a curar les concepcions alternatives.

Tal com diuen Furió i col·laboradors desprès de les seves recerques “proposar
activitats als  estudiants per què canviïn les seves concepcions alternatives és una
tasca molt difícil” ,el camí pot ser va més per la prevenció, diagnosis i en última
instància la cura (Keith Taber).

Aquestes concepcions moltes vegades estan causades per presentacions didàctiques
inadequades. Concretament al analitzar la bibliografia sobre els estudis que s´ han fet ,
s’ha vist que, l’enfocament i  la manera que és planteja aquest tema en molts llibres de
text no és pot ser la més apropiada i  no és dona una visió clara del que s’entén per
enllaç químic .

En els llibres de text, alguns obvien una explicació electrostàtica i es fonamenten en la
regla de l’octet .i d’altres apunten l’explicació electrostàtica però no insisteixen prou en
alguns moments i tornen a la regla de l’octet com a base per explicar l’enllaç químic.

Sembla com si els principis físics,  no es transferissin als contextos químics.

 En aquest tema doncs també he inclòs un apartat de critica dels enfocaments
didàctics i de conceptes, així com de la seqüenciació dels continguts.
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3.1.2. Dificultats conceptuals

S’han afegit dificultats també en la estructura de la matèria ja que estar totalment
vinculat al coneixement de l’enllaç.

Determinats autors: Caamaño i Casassas(1987) De Posada(1999) Borsese(2001),
V.Kind(2004)Taber(2006), i altres ja que la recerca és molt amplia, apunten:

En quan a l’estructura de la matèria:

• Diferència entre àtom i ió.

• No es reconeix que les substàncies simples estan formades per molècules.

• En els nivells estudiats, s’utilitza més  l’estructura molecular que la xarxa .El
concepte d’ió i de xarxa iònica els hi costa d’aprendre.

• Identificació de estructures gegants com a moleculars.

• Falta de comprensió en les explicacions en quan quin  nivell de la matèria
estem considerant si el macroscòpic o nivell microscòpic (1)

• Entendre  la càrrega dels ions.

• Comprendre la fórmula dels compostos iònics

En quan a l’enllaç químic:

• Perquè els àtoms tenen tendència a interactuar amb altres àtoms?

• Perquè existeix l’enllaç químic?

• Veure l’enllaç químic com un tot.

• Distingir entre els diferents tipus d’enllaç.

• Considerar enllaç químic: iònic, covalent, polar, enllaç d’hidrogen,  metàl·lic.

• Tot i que l’escola aconsegueix transmetre una visió molecular d’algunes
substàncies , els estudiants no entenen bé l’enllaç covalent.

• Forces intermoleculars : No queda prou  clara la unió entre les diferents
molècules.

• Diferencia entre força i energia d’enllaç, concepte que si diferencien quan
estudien física.

• En quan a la força entre ions sembla com si no es fitxessin amb les  forces
repulsives ni tampoc amb les forces entre  ions  no veïns doncs  segons el
punt de vista de l’alumne, les càrregues positives i negatives es contraresten
força sobre els altres.

• Saber calcular el nombre d’enllaços que es trenquen i es formen en una
reacció química.
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3.1.3. Concepcions alternatives   Taber 2002 Vol1

• Tot és fet d’àtoms

• Les reaccions tenen lloc entre àtoms ( ni ions, ni molècules, etc.).

• Les reaccions tenen lloc, els enllaços es formen, per tant els àtoms obtenen
capes completes externes ( o octets) d’electrons.

• Els àtoms poden obtenir capes completes de dues maneres, per transferència
d’electrons (enllaç iònic) o bé amb electrons compartits (enllaç covalent).

• Els àtoms es considera que mantenen la seva identitat , per tant els ions que
s’enllacen es considera que pertanyen a o formen part de l’àtom a partir del
qual s’han originat.

• Donat que els alumnes no s’adonen del fonament físic de l’enllaç (que és
elèctric), expliquen el canvi químic en termes antropomòrfics2, els àtoms “volen”
o “necessiten” completar les capes.

• L’enllaç s’entén com a resultat de la necessitat de tenir octets o capes
completes per part de l’àtom.

• Els alumnes aprenen dos mecanismes a través dels quals pensen que es
completen les capes: la transferència d’electrons i els electrons compartits).
Així, l’enllaç metàl·lic sovint s’entén (inicialment) de la mateixa manera que el
iònic o el covalent.

• Normalment, l’enllaç polar es veu com un tipus d’enllaç covalent  (en lloc de
veure’l com a intermedi entre el covalent i el iònic).

• L’enllaç d’hidrogen es pot entendre, senzillament, com  un tipus d’enllaç
covalent.  Quan els alumnes no l’entenen així, s’interpreta malament i s’entén
com una força i no com un enllaç químic real .

• Un catió de sodi és més estable que un àtom aïllat  i assumeixen que l’àtom
emetrà un electró espontàniament, però que la càrrega positiva no podrà
atraure espontàniament cap electró negatiu.

• Desprès d’estudiar  els models de les energies d’ionització successives hi ha
alumnes  que afirmen que només es pot treure un electró de l’àtom de sodi – ja
que d’aquesta manera tindria un octet.

• Associació de la valència d’un substància simple amb el subíndex de la
substància simple amb la que es combina.

                                               
2 Relatiu a l’esser humà.
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3.1.4. Crítica dels enfocaments didàctics i de conc eptes .Seqüenciació de
continguts

Què es pot deduir d’aquesta quantitat de dificultats conceptuals que tenen els alumnes
i les concepcions alternatives que generen?

1. És important la manera com ensenyem  i també en quin ordre presentem el tema.

Normalment s’estudia primer l’enllaç covalent ,on la valència3 determina el nombre
d’enllaços covalents que forma un àtom , es formen un nombre discret de molècules.

Quan és discuteix l’enllaç iònic els estudiants fan servir els seus coneixements que
han  après fins aleshores de l’enllaç covalent per donar sentit al nou coneixement: així
la valència es veu com el nombre d’enllaços formats, i els parells d’ions es veuen com
a molècules. L’enllaç iònic no es veu com  a conseqüència de l’atracció entre els ions
de càrrega oposada i per tant la valència4 igual a la càrrega iònica d’un ió. Això és més
probable que passi quan l’enllaç iònic és presenta de forma incorrecta com una
transferència d’electrons entre àtoms aïllats.

Quan els estudiants es troben amb l’enllaç metàl·lic l’interpreten  sovint  en termes
d’enllaç iònic o covalent (Taber 2001).

La recerca suggereix que si  es canvia l’ordre de la seqüenciació de continguts, les
concepcions alternatives disminueixen.
Taber fa una proposta : començar primer per l’enllaç metàl·lic ( ions, electrons
deslocalitzats -però no molècules), desprès l’enllaç iònic(amb la importància del
nombre de coordinació així com la necessitat de fer un balanç total de la càrrega), i
l’enllaç covalent al final.
La taula següent mostra la proposta feta per Taber K. per l’ensenyament de les
estructures sòlides.

Tipus
d’estructura

Enllaç Comentaris

1. Cristall
metàl·lic

Metàl·lic: cations(cors de
l’àtom) i  electrons
deslocalitzats

Present un sol element; la càrrega sobre el
catió relacionada amb la valència

2. Cristall
iònic

Iònic:cations i anions Complicacions afegides: dos(o més)
elements; estequiometria determinada per
la relació de les càrregues.

3. Covalent
gegant

Covalent Complicacions afegides: nombre d’enllaços
( i l’estequiometria, si és un compost)
determinat per la valència; enllaços tenen
direccions concretes.

4. Covalent
simple

Covalent intramolecular,
més intermoleculars         (
van der Waals, Ponts
d’Hidrogen)

Complicacions afegides : nivell d’estructura
addicional- necessitat de considerar
molècules separades, i ordenació de
molècules en el cristall.

  Podríem discutir la proposta , no es el cas ,crec que és interessant la idea en que es
fonamenta , començar pel que considerem més senzill a més complicat en les nostres
explicacions. Pot ser la dificultat per part nostre és encertar en quin és el concepte
més senzill i quin el més complicat.
                                               
3 València covalent
4 En aquest cas valència iònica
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2. El marc de referència que utilitzem:

El marc de referència en que treballen o treballem els professors  habitualment  la
“regla de l’octet”, el marc de la capa plena no és l’adequat i és el causant de totes
aquestes concepcions alternatives i de les dificultats per entendre l’enllaç metàl·lic,
l’enllaç iònic , l’enllaç covalent ,l’enllaç polar, les forces intermoleculars,l’enllaç
d’hidrogen .

Més endavant també  generen dificultats ja no de l’enllaç en si mateix si no també
d’altres com : la formació de l’estructura cristal·lina, el comportament de les solucions
àcides , la influència dels enllaços iònics en el punt d’ebullició d’ entre d’altres.

3.1.5. Propostes didàctiques. Recomanacions

Propostes didàctiques
– 5La millor manera d’avançar en la comprensió de l’enllaç químic és mitjançant

la comprensió del fenomen de manera que tingui sentit pels estudiants”.

És important abordar els elements que son comuns als diversos models
d’enllaç més enllà d’una exposició i explicació exhaustiva de les
característiques de cadascun d’ ells Taber proposa i es recomana doncs un la
construcció d’un esquema basat en els principis electrostàtics (Taber 1997a)

– Es tracta de donar als estudiants un marc explicatiu que tingui com ja he dit
sentit per ells, que sigui poderós per explicar fenòmens diversos i que no es
tingui d’adaptar un en que els àtoms volen i necessiten tenir vuit electrons en la
seva última òrbita, per que aquest és la seva naturalesa.

En aquest sentit Taber(2001) fa una proposta presentada aquí en forma de taula en la
qual compara el marc de referència molecular amb una visió científica(electrostàtic).

Marc de referència molecular Marc de referència
electrostàtic

Estat Marc alternatiu Pla d’estudis de ciències
Paper de les molècules Els parells d’ions dona entendre

que actuen com a molècules en
una substància iònica

Les estructures iòniques no
contenen molècules – són
parells d’ions en la xarxa.

Enfocament La transferència d’electrons a
través de quins ions  podrien
formar-se.

La força entre ions amb
càrregues oposades en la
xarxa

Conjectura de la
valència

La configuració electrònica
determina el nombre d’enllaços
iònics(ex:un àtom de sodi pot
donat només un electró, així  pot
formar un sol  enllaç iònic amb
un àtom de clor

El nombre d’enllaços
formats depèn del nombre
de coordinació, no de la
valència o la càrrega
iònica(ex: el nombre de
coordinació és 6:6 en el  Na
Cl)

                                               
5 García Franco, Alejandra y Garritz Ruiz, Andoni Març 2006
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Història de la
conjectura(suposició,
hipòtesi)

Enllaços és forment només entre
àtoms que donen/accepten
electrons.(ex:en el clorur de sodi
un ió clorur s’uneix amb un ió
específic  de sodi que ha donat
un electró a aquest anió
particular, i al inrevés.)

Forces electrostàtiques
depenen de la magnitud i
de la separació entre les
càrregues ,no del
coneixement previ de la
configuració del sistema.
(ex:en el clorur de sodi el ió
clorur s’uneixen a 6 ions
sodi veïns)

“Tan sols forces”
conjectures

Els ions interactuen amb els ions
contraris al voltant seu, però no
per enllaços iònics sinó que es
consideren forces( ex: en el
clorur de sodi, un ió clorur
s’enllaça  un ió sodi, i és atret
cap cinc ions sodi allunyats,
però tan sols per forces no
enllaços.

Un enllaç químic es el
resultat solsament de forces
electrostàtiques – enllaços
iònics no són res més que
això  (ex: les forces entre un
ió clorur i cada ió sodi veí
son igualment forces).

En resum totes les activitats proposades per entendre l’enllaç haurien de ser
aquelles que és tracti l’enllaç des de un punt de vista electrostàtic.6

Recomanacions generals

• Evitar la introducció arbitrària de conceptes científics.
• Donar prioritat als conceptes bàsics en contra de la introducció esporàdica

d’altres conceptes que després no s’utilitzaran.
• Tenir en compte la necessitat que els alumnes  utilitzin els conceptes en

situacions diverses.
• Es important també fer entendre als alumnes que els tipus d’enllaç (iònic ,

covalent o metàl·lic) son models límit i que en realitat hi ha una gradació
continua de casos entremitjos (enllaç covalent amb caràcter més o menys
iònic, enllaç en semiconductors,etc.).

• La introducció de les estructures de Lewis és d’una gran importància didàctica
,n’ obstant, aquestes es solen presentar fent ús de la idea de compartició dels
electrons com a factor justificador de l’atracció dels àtoms. Les estructures de
Lewis s’haurien d’utilitzar a l’hora d’imaginar quina pot ser l’ estructura
apropiada per una molècula que conté uns determinats elements.

• Utilització de models moleculars adequats  per explicar noves observacions i
per suggerir camins pels que prosseguir l’estudi.

• Utilització de diferents  models moleculars .
• S’hauria d’evitar la utilització de analogies antropomòrfiques per explicar com

es formen els enllaços . Aquestes analogies porten als estudiants a pensar en
els elements químics com a organismes químics vius.

• Evitar parlar sobre la transferència d’electrons quan considerem l’enllaç iònic.

                                               
6 – Borsese y Esteban(2001,Enseñanza de la ciencias. p.95) donen una explicació electrostàtica
aplicable a tots els tipus d’enllaç.
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Recomanacions per tal de conèixer les concepcions a lternatives

L’experiència docent que fa que hom es familiaritzi més amb els tipus d’idees
que els alumnes empren per treballar.

• El coneixement dels tipus d’idees que s’han trobat i descrit en les
recerques.

• El temps dedicat a parlar amb cada alumne o amb un petit grup
d’alumnes per tal d’explorar les seves idees en un context acollidor.

• El desenvolupament d’un enfocament didàctic que promogui la
discussió i la crítica de les seves idees.

• El desenvolupament de tècniques de qüestionament a  l’aula que
explorin amb més profunditat les interpretacions que fan els alumnes,
en lloc de la simple avaluació de les seves respostes com a correctes o
incorrectes.

• Activitats on s’han d’emetre hipòtesis.
• Comentaris respecte a l’ús del llenguatge quotidià en contraposició amb

el llenguatge científic.
• Utilització de molts tipus de models per ajudar a entendre la matèria a

escala atòmica.
• Mapes conceptuals.
• Fer un diari d’entrebancs durant l’aprenentatge.
Etc....

Recomanacions sobre algunes dificultats conceptuals  apuntades
anteriorment a l’apartat corresponent.

La bibliografia sobre dificultats conceptuals es molt amplia a títol d’exemple he
introduït aquí algunes recomanacions sobre algunes dificultats conceptuals .

Es pot consultar la bibliografia corresponent a aquesta unitat si el professorat està
interessant en algun ítem concret.

Sobre la diferència d’àtom i ió

La proposta que fa  (De Posada, 1999) i Alambique octubre 2000 és:

- Que s’utilitzi sistemàticament dibuixos de les diferents substàncies  per tal de
mostrar com estan distribuïts els diferents àtoms o ions implicats a l’espai.

- En aquest dibuixos han d’ aparèixer un número abundant  de partícules però mai
una parella, per tal de que puguin visualitzar les forces entre partícules de diferent
carrega com les forces entre partícules de càrrega igual. En el cas de molècules
puguin apreciar tant els enllaços que hi ha  dins  com el que hi ha a fora de la
molècula per exemple .

Diferenciació entre el nivell microscòpic i macrosc òpic.

Explicacions a nivell macroscòpic i nivell microscòpic  : Especificar sempre en les
explicacions quin nivell de la matèria estem considerant.

Veure l’enllaç químic com un tot
• Estudiar l’enllaç dins del marc de les forces electrostàtiques ,facilita veure

l’enllaç com un tot. Fer èmfasi en la naturalesa dels enllaços com a
interaccions elèctriques.
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      Per què els àtoms tenen tendència a interactua amb altres àtoms?

• Proposta d’explicació de l’estructura de la matèria: Idea fonamental, les
propietats dels àtoms venen determinades pel valor de la capacitat atractiva
dels seus nuclis  cap els electrons dels altres àtoms. (Borsese 2001
Alambique30 pp 95). Resum l’existència de l’enllaç químic resideix en que
la capacitat d’atracció dels nuclis no s’esgota en els electrons del propi
àtom sinó que s’estén als dels altres àtoms .

• El valor de la capacitat atractiva o la diferencia entre els valors de la capacitat
atractiva condueix a situacions reals diferents que corresponen als diversos
tipus d’ enllaç químic

     Diferència entre forca i energia d’enllaç
• Requisits bàsics per entendre l’enllaç des d’ aquest punt de vista: utilització

dels termes :càrrega elèctrica, llei de Coulomb, àtom i càrrega nuclear efectiva.
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3.1.6 Recursos didàctics(comentats ressenyats)

3.1.6.1. Activitats  per la classe que es poden uti litzar , per obtenir i estimular
les idees dels estudiants . Taber K.2001Vol1 i 2.

Aquests materials, activitats ,  procedeixen del projecte anglès “Chemical
misconceptions -prevention, diagnosis and cure”, i  han estat traduïdes per un
grup de professors/es de secundària que treballen en el projecte QUIMBAT de
l’ICE de la UB amb el suport del CDECT i del qual  formo part.

La temperatura de fusió del Carboni

Relació entre les estructures i les propietats; estructures covalents gegants.

� Són ben conegudes les dificultats dels estudiants per diferenciar entre
substàncies formades per molècules simples (on a l’estat sòlid, hi ha només
forces intermoleculars) i les substàncies formades per estructures gegants
covalents. Aquest problema està agreujat en el moment en que s’assigna  a les
formes al·lotròpiques del carboni, la formula C (igual que per el He, Ne, etc) i al
representar la massa molecular relativa (Mr), d’acord amb aquesta formula.

� Aquest exercici està proposat amb la finalitat de que els alumnes pensin en
d’aquesta qüestió i de que  se n’adonin que, encara que  el diamant, es
representa  habitualment per la formula, C, això no implica que estigui  format
per molècules monoatòmiques.

Primer es lliura als estudiants la fitxa Predicció de la temperatura de fusió del
carboni  i quan l’han completat, se’ls dóna la fitxa Explicació de la temperatura de
fusió del carboni  .

Els professors disposen d’una fitxa de respostes

El ferro un metall:

Enllaç metàl·lic i estructura dels metalls; explicar propietats a partir d’un model de
partícules.

� Sovint els estudiants tenen dificultats considerables en fer servir els models
atòmico-molecular de la matèria per explicar les propietats de les substàncies

També és habitual trobar entre els estudiants de batxillerat idees tals com que:
a)  que tots els materials tenen enllaços covalents o enllaços iònics
b) els materials iònics i metàl·lics són moleculars

� Aquest exercici demana  als alumnes d’esbrinar si son certes o falses les  20
afirmacions  sobre un dels tipus més coneguts de metalls, el ferro.

� Val la pena fer notar als estudiants  que el diagrama mostra només una petita
part de secció de la xarxa cristal·lina i que l’estructura real és tridimensional.

� Es subministra una fitxa per omplir amb les opcions “cert”, “fals” i “no ho sé” per
a cada ítem. Una alternativa a questa fitxa, només conté les opcions “cert” o
“fals” ja que alguns professors prefereixen no permetre als alumnes l’opció “no
ho se´”
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Fitxes dels alumnes

- Ferro cert o fals?
- Cert o fals, fitxa de respostes
- Ferro- respostes

Enllaç iònic:

Enllaç iònic. Marc alternatiu per aquest tipus d’enllaç.

� Aquesta prova està pensada per elucidar concepcions alternatives sobre
l’enllaç iònic, descobertes habitualment entre els estudiants.  En particular la
prova explora fins a quin punt els estudiants contemplen l’enllaç iònic en el
clorur de sodi com un fenomen molecular, on entitats discretes de NaCl
formades per parelles d’ions estan enllaçades per enllaç iònic, però entre unes i
altres hi ha forces febles.

Fitxes dels alumnes

- Enllaç iònic-  cert o fals?
- Cert o fals, fitxa de respostes (dues versions)
- Enllaç iònic- respostes

Identifica l’enllaç:

Per veure si són capaços d’identificar exemples d’alguns dels diferents tipus
d’enllaç estudiats fins al moment. Enllaç polar un enllaç més; ponts d’hidrogen

� Les investigacions educatives han evidenciat que els estudiants es centren
generalment en l’enllaç  covalent i iònic , sovint obliden i no tenen en compte la
importància d’altres tipus d’enllaç.

� Aquesta prova, proporciona una manera relativament ràpida de saber els
coneixements dels alumnes sobre els diferents tipus d’enllaç. La prova
Interaccions  subministra un mètode  per explorar amb més detall sobre aquest
tema.

� En aquesta prova es va servir diferents diagrames, i és important que els
estudiants sàpiguen interpretar i emprar diferents maneres de representar
substàncies químiques.

� És un exercici útil per a repassar l’enllaç i per centrar i  iniciar una discussió.

Fitxes dels alumnes

- Identifica l’enllaç

Es subministra una fitxa de respostes per el professor
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Interaccions:

Exploració més detallada sobre els diferents tipus d’enllaç,considerant enllaç t:
iònic, covalent, metàl·lic, polar, hidrogen, dipol-dipol, van der Waals, solvatació,
datiu, doble.També treballa l’enllaç metàl·lic

� La recerca indica que els estudiants habitualment es centren en l’enllaç
covalent i iònic, i normalment fallen o donen poca importància als altres tipus
d’enllaç. Els estudiants acostumen a tenir nocions idiosincràtiques de les
diferències entre els termes “força”, “atracció”, “unió” o “enllaç químic”.
Aquesta prova és una forma d’ explorar en detall les idees dels estudiants
sobre diferents tipus de unions(enllaços).
La prova “Identifica l’enllaç” és una forma ràpida de conèixer quin tipus d’enllaç
són capaços d’identificar.

Fitxes  per a l’alumne

- Interaccions

          Es proporciona als professors una fitxa amb les respostes suggerides.

Aquestes activitats proposades per Taber i traduïdes per nosaltres ,tan sols
representa una mostra d’ entre moltes més activitats que es poden plantejar
per exemple fer comparacions químiques ,explicació de fenòmens,elaboració
de mapes conceptuals ,etc.

3.1.6.2.    Activitats experimentals

1. Proposta de treball feta per Laura Gasque .

Podem utilitzar les activitats que hi ha en els annexes 1,2,3. Aquestes ens serviran
per que l’estudiant se n’adoni de que la teoria és necessària per donar explicació  a
una realitat concreta en aquest cas per donar explicació a les diferents propietats
de les substàncies que s’estudien i també per estudiar la relació entre les
propietats i l’estructura dels sòlids.

2. Propostes d’activitats fetes per A. Caamaño , J. Coromines, D. Obach i M .T.
Puigvert : Treballs pràctics de química en el Batxillerat

• Investigació de la polaritat de diversos líquids: desviació d’un raig de
líquid.

• Estudiar les propietats d’alguns compostos orgànics
• Utilització dels models moleculars

3.1.6.3   Simulacions

Són útils perquè permeten treballar i visualitzar els diferents models que es plantegen
per explicar les propietats de les substancies i relacionar-les amb la seva estructura i el
tipus d’enllaç químic que presenten.
A la guia del professor estan ordenats per continguts i segons una seqüenciació que
segueix un llibre de text.
Independentment aquestes simulacions es poden utilitzar a criteri del professor segons
la seqüenciació que decideixi utilitzar.
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• Fes la segona activitat d’aquest paquet Jclic

           http://www.xtec.net/%7Ecfernand/enllac/enllac_quimic/clicenllac.htm

• Visió general de les estructures de les diferents substàncies :

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/ma
teriales/enlaces/enlaces1.htm

• Per explicar la naturalesa elèctrica de l’enllaç covalent :

Enllaç covalent H2

• Naturalesa de l’enllaç iònic:

1.
http://www.dlt.ncssm.edu/TIGER/Flash/bonding/IonicBonding.html

       2.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso
/materiales/enlaces/ionico.htm

3.   http://bcs.whfreeman.com/acsgenchem/  secció 2.4

• Modelitzar l’enllaç covalent i l’enllaç  iònic

http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/8eChemistry/html/page21.htm

• Enllaç polar i enllaç per ponts d’hidrogen

http://www.panreac.com/new/esp/productos/practicas/practicas18.htm
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3.1.7. Bibliografia comentada(amb hipervincles en alguns d’ells)

Articles

Borsese,A. 2001.Didàctica de la naturaleza de la ma tèria en los diferentes niveles
escolares. Alambique , 30, pp91-97 Octubre 2001. (11)
A. Borsese descriu quines són les dificultats conceptuals que tenen els estudiants en
aquest tema , quins aspectes hauríem de tenir en compte a l’hora d’explicar-lo  des de
un punt de vist electrostàtic

Aspectes ha tenir en compte durant el desenvolupament del tema:

1. Idea fonamental sobre com treballar  l’estructura de la matèria:
      Les propietats dels àtoms venen determinades pel valor de la capacitat atractiva
dels seus nuclis  cap els electrons dels altres àtoms.  L’existència de l’enllaç químic
resideix en que la capacitat d’atracció dels nuclis no s’esgota en els electrons del propi
àtom sinó que s’estén als dels altres àtoms.  El valor de la capacitat atractiva o la
diferencia entre els valors de la capacitat atractiva condueix a situacions reals diferents
que corresponen als diversos tipus d’ enllaç químic.

2. Requisits bàsics per entendre l’enllaç des d’ aquest punt de vista: càrrega elèctrica,
llei de Coulomb, àtom i càrrega nuclear efectiva.

3. Tipus d’enllaç: Es important també fer entendre als alumnes que els tipus d’enllaç
(iònic , covalent ,covalent polar o metàl·lic) son models límit i que en realitat hi ha
una gradació continua de casos entremitjos (enllaç covalent amb caràcter més o
menys iònic, enllaç en semiconductors,etc.).

4.  Explicacions a nivell macroscòpic i nivell microscòpic  : Especificar sempre en les
explicacions quin nivell de la matèria estem considerant.

García Franco, Alejandra y Garritz Ruiz, Andoni, De sarrollo de una unidad
didáctica: el estudio del enlace químico en el bach illerato p. 111 Enseñanza de
las Ciencias Vol 24 num 1 Marzo 2006.

En aquest article A.Garcia Franco i A. Garritz Ruiz expliquen l’estudi que van fer sobre
un esquema d’ensenyament de l’enllaç químic basat en una estratègia d’aprenentatge
proposada per Driver i Scott que es fonamenta  en l’anàlisi i la discussió de les idees
dels estudiants.  Afirmen que la planificació i el desenvolupament d’unitats didàctiques
és un element immillorable per preparar un conjunt de classes basades en un enfoc
constructivista, dins del marc pedagògic del contingut que impacte sobre
l’aprenentatge de la ciència.
Sembla ser que el desenvolupament d’aquesta unitat plantejada d’aquesta manera no
ha donat el resultat que s’esperava és a dir no millora els tema de les concepcions
alternatives . Si doncs fan  una exposició de tots aquells aspectes conceptuals  que no
han aconseguit que els alumnes entenguessin i això és valorar positivament desde el
punt vista que porta a una reflexió de que per tractar el tema s´ ha de fer d’una manera
general i fa que arribin a donar una sèrie de recomanacions que són les següents:

1. La millor manera d’avançar en la comprensió de l’enllaç químic és mitjançant la
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comprensió del fenomen de manera que tingui sentit pels estudiants.
2. És important abordar els elements que son comuns als diversos models d’enllaç

més enllà d’una exposició i explicació exhaustiva de les característiques de
cadascun d’ ells.

3. La construcció d’un esquema basat en els principis electrostàtics
4. Es tracta de donar als estudiants un marc explicatiu que tingui com ja he dit sentit

per ells, que sigui poderós per explicar fenòmens diversos i que no es tingui
d’adaptar un en que els àtoms volen i necessiten tenir 8 electrons en la seva última
òrbita, per que aquest és la seva naturalesa.

En resum totes les activitats proposades per entendre l’enllaç haurien de ser aquelles
que és tracti l’enllaç des de un punt de vista electrostàtic.

FurióC,Jordi Solbes, Jaime Carrascosa(2006) Las ide as alternativas sobre
conceptos científicos:tres décadas d’investigación. Alambique ,n.48,pp 64-77

En aquest article els  autors  presenten una mica la història i l’estat actual de la
investigació sobre les concepcions i perspectives. Parlar també de la influencia de les
concepcions que tenen el professorat.

Segons el seu estudi sembla ser que elaborar estratègies per canviar les concepcions
alternatives  no dona resultat.

De Posada, J.M., 1999, Concepciones de los alumnos sobre el enlace químico:
antes, durante y después de la enseñanza formal. Pr oblemas del aprendizaje,
Enseñanza de las Ciencias. 17, 2, p. 227.

En aquest article J.M. De posada descriu les idees dels estudiants de Batxillerat sobre
continuïtat i discontinuïtat ,concepció atòmica,molecular, naturalesa dels enllaços
intramoleculars i intermoleculars, així com nocions de xarxa i ions. Els resultats diuen
que la idea sobre la continuïtat en els gasos va disminuint a mesura que els estudiants
augmenten el seu nivell acadèmic.  L’escola aconsegueix transmetre una visió
molecular d’algunes substàncies .N’ obstant els estudiants no entenen bé l’enllaç
covalent. En els nivells estudiats, constaten que utilitzen més l’estructura molecular
que la xarxa .El concepte d’ió i de xarxa iònica els hi costa d’aprendre.

En aquest article donen algunes raons  què podria explicar aquests fets.

També comenten alguns implicacions didàctiques que poden ajudar a superar aquests
obstacles. Algunes d’aquestes serien per exemple:

• Utilitzar sistemàticament dibuixos de les diferents substàncies per tal de
mostrar com estan distribuïts els diferents àtoms o ions implicats , a l’espai.

• En aquest dibuixos han d’ aparèixer un número abundant  de partícules
però mai una parella, per tal de que puguin visualitzar les forces entre
partícules de diferent carrega com les forces entre partícules de càrrega
igual. En el cas de molècules puguin apreciar tant els enllaços que hi ha a
dins  com el que hi ha a fora de la molècula per exemple .

• Utilització de la notació  gràfica d’ ions  , de diferent mida i color  a la dels
àtoms de procedència per reforçar la idea de que tenen  propietats
diferents..
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J. ten Hoor, M. 2004. The polar bond. School Science Review , 86, 315, pp.123-
126.

Marten en aquest article , fa una proposta teòrica quelcom diferent sobre l’origen de
l’enllaç polar ,així com un mètode per fer una estimació de la seva energia.

L’enllaç polar és un enllaç químic. Per tant diu, no hauria d’estar entelat per
afirmacions il·lògiques. Aquesta discussió mostra  que l’enllaç polar es pot veure com
una superposició de l’enllaç iònic i l’enllaç covalent. El valor de l’energia d’enllaç pot
pronosticar  dels dos, un enllaç iònic fictici i un enllaç covalent fictici.

Kind Vanessa 2004 Beyond appearances:Students misco nceptions about
chemical ideas Lecturer in Science Education, Institute of education University
of London .

Vanessa Kind explica que aquest estudi sorgeix per què la Royal Society in Chemistry
a Londres considerava que hi havia la necessitat de portar junts la recerca sobre els
estudiants i les seves concepcions alternatives. L’informe estar fet sobre onze àrees
conceptuals de la química.

Aquestes son: estats de la matèria,teoria de partícules,canvis d’estat, distinció entre
substàncies simples ,compostos i mescles; canvi físic i canvi químic;  processos
químics sistemes oberts i tancats; àcids,bases i neutralització; estequiometria; enllaç
químic; termodinàmica i equilibri químic.

En aquest informe es descriuen les concepcions alternatives més significatives i els
possibles orígens d’aquestes. També activitats al final de la majoria de seccions.

La discussió final dona  suggeriments de treball futur,doncs es veu la necessitat
d’establir una comprensió de com treballen els professors i compartir el  que és treball
per millorar en la pràctica docent.

Riboldi, L. et al. 2004. El enlace químico: una con ceptualitzación poco
comprendida. Enseñanza de las Ciencias , 22, 2, pp. 195 .

En aquest estudi Riboldi i col·laboradors descriuen les idees sobre l’enllaç químic que
tenen un grup d’estudiants que anaven a començar els seus estudis  i les d’un altre
estudiants universitaris. Els resultats mostren diferents idees respecte a: processos on
àtoms iguals o diferents s’agrupen, la possibilitat de que la unió química sigui un
procés espontani , l’estructura de substàncies unides per enllaç iònic o covalent i la
causa d’un enllaç iònic.

Fa èmfasis també en el poc grau de coherència de les concepcions que es posa de
manifest quan els estudiants fan servir una idea en un context però no en un altre
similar. La investigació en la majoria dels casos les concepcions dels alumnes
preuniversitaris i els universitaris son les mateixes en la majoria dels casos.

Hi ha un qüestionari Annex 1 que han utilitzat per portar a terme l’estudi

Una de les moltes aspectes que recomanen és  que quan es parli de les substàncies
no tants sols s’escrigui la seva formula química sinó que de tant en tant s´ ha de
recordar la seva estructura química.

Els estudis confirmen la necessitat de tractar el tema d’un altra manera, d’una manera
més global.
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Sosa Fernandez,P.2005.Buscando coherencia en la est ructura basica
delaquímica.Una propuesta pedagògica. Enseñanza de las Ciencias ,número
extra,VII Congreso  pp 1-7

En aquest article es discuteix breument la presentació tradicional dels conceptes base
com a possible font dels errors conceptuals dels alumnes(concepcions alternatives) i
es proposa una presentació alternativa d’aquests.

Van Driel, J.H., 2002.  Student’s corpuscular conceptions in the context of
chemical equilibrium an chemical kinetics. Chemistry Education: Research and
practice in Europe.  3, 2, pp. 201-213

Aquest article consisteix en una revisió d’un programa de recerca en educació química
a Holanda ,aquests els hi agrada desenvolupar les idees macroscòpiques dels
fenòmens juntament amb la seva visió de la naturalesa  corpuscular  de la matèria
Partint de les concepcions alternatives dels estudiants, l’ intent era desenvolupar
aquestes concepcions deixant als estudiants portar a terme experiments i que els
interpretessin a nivell microscòpic. En aquest programa els estudiants en el primer any
d’educació  química (14-15 anys) ja s’ els hi havia introduir els conceptes de
substància química i reacció química. En el segon any el programa estava centrat en
la introducció de conceptes com l’equilibri químic i cinètica química. Els resultats de la
investigació empírica de les concepcions dels estudiants i el seu raonament revelen
que els estudiant en aquestes edats tenen la capacitat de raonament limitada en
termes corpusculars . N’ obstant aquests poden aprendre  gradualment i tornar-se més
professionals en l’ús de models corpusculars com a eina d’explicació. Argumenta
també  que és important que treballin a aquest nivell ja que la no comprensió limita els
posteriors estudis sobre equilibri  químic i cinètica química.

Taber,KeithS. 2001. Building the structural concept s of chemistry:some
considerations from educational research.  Chemistry Education: Research and
practice in Europe.  2, 2, pp. 123-158.

Aquest article, exposa com la recerca educativa en l’aprenentatge dels aspectes
estructurals de la química,pot informar sobre la pràctica docent. Aquest article estar
escrit al voltant d’una revisió de la recerca sobre les dificultats d’aprenentatge en el
desenvolupament de models científics i estructures químiques.( àtoms, molècules,
xarxes etc.)

L’article comença considerant com les idees sobre el procés d’aprenentatge pot
informar sobre  les concepcions alternatives i les estructures en la química.

Son consideracions que s´ han trobat en els estudis de les dificultats d’aprenentatge
sobre el model molecular;estructura molecular; i xarxes.  En la secció final alguns
suggeriments pràctics per ajuda als estudiants  a construir models  i evitar
desenvolupar les concepcions alternatives.

Taber,KeithS. 2002.  Chemical misconceptions-prevention, diagnosis and c ure     
Vol.I , Vol.II RSC School Teacher Fellow

El llibre consta de dos volums :
Volum 1 es donen una sèrie de recomanacions pels professors a nivell conceptual:

Avantatges d’utilitzar un forma determinada per desenvolupar els conceptes que es
treballen.
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Comentari de les activitats que hi ha en el volum II. Quines s´ han d’utilitzar i amb
quina finalitat.

Volum II s’inclouen activitats per utilitzar a l’aula amb l’objectiu d’ identificar les
concepcions alternatives dels estudiants, per canviar algunes d’aquestes idees, i
ajudar als estudiants a construir els conceptes químics que demana el currículum.
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3.2.Equilibri químic

3.2.1. Introducció
Els treballs d’investigació sobre l’ensenyament i aprenentatge de l’equilibri

químic (Johstone,1977,Gorodetsky,1986;Quilez Pardo,1995) diuen que aquest
tema és un dels que presenten més dificultats desde el punt de vista didàctic i
coincideixen tots ells en els punts de major conflicte així com les concepcions
alternatives.

Així com en el tema de l’enllaç hi ha un apartat sobre critica dels enfocaments
didàctics i de conceptes ,en el tema de l’equilibri químic sembla que no hi ha
dificultats en quan al marc de referència utilitzat .Per tant a partir de les diferents
investigacions didàctiques he realitzat un recull de les principals dificultats
conceptuals i de les concepcions alternatives.

Basant-me en la  seqüenciació proposada en el llibre de text que utilitzo en les
meves classes , he fet:

• una guia didàctica pel professorat amb hipervincles a les diferents
activitats proposades

• una presentació en PowerPoint amb una proposta de diferents
activitats per treballar els diferents continguts .

3.2.2.Dificultats conceptuals i suggeriments didàctics a l’hora de presentar
els diferents conceptes
Aquestes dificultats tretes de diferents articles d’investigació: Raviolo ,

(Anderson, 1986;Nakhleh, 1992).

Conceptes previs que s’utilitzen en l’estudi de l’e quilibri químic
•      Donar importància a la interpretació molecular de les reaccions químiques.
•      Integrar adequadament ,els principis d’estequiometria a l’estudi de

l’equilibri químic.
•      Discriminar clarament entre reaccions reversibles i reaccions que es

completen.
Concepte d’equilibri  :

• Equilibri en processos físics.
• Equilibri en les reaccions químiques. Evitar abreujar equilibri químic per

equilibri.
Característiques d’un equilibri dinàmic .

•   Afavorir pensar amb termes de molècules i de mecanismes elementals de
reacció.

•      Fer servir gràfics concentració –temps per explicar el que li passa a un
sistema en equilibri .

•   Integrar ,adequadament ,els principis de estequiometria a l’estudi de
l’equilibri químic. Molts estudiants confonen els coeficients estequiomètrics
de l’equació química (nivell simbòlic) amb les quantitats presents de les
especies en una situació experimental concreta(macroscòpic) per que els hi
falta un model alternatiu(microscòpic). És recomanen activitats que
relacionin o integrin aquests tres nivells :el nivell simbòlic,el macroscòpic i el
microscòpic.
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 Hi ha simulacions
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchem istry/flash/lech

v17.swf      en les que es mostren de forma simultània :
-Vídeo de l’experiment(macroscòpic)
-Animació a nivell molecular de l’experiment(microscòpic)
- Equacions químiques(simbòlic)

•    Tenir cura de que quan es menciona que les velocitats de reacció directa e
inversa s’igualen en l’equilibri químic , sovint ,s’interpreta com que es
formen iguals quantitats de productes i reactius.

Constant d’equilibri :
• Ressaltar que la concentració de les espècies que reaccionen es igual a la

diferència entre la concentració inicial i la concentració que va reaccionar .
• Abandonar l’ús de fletxes de diferent longitud per indicar les proporcions

relatives de reactius i productes en l’equilibri.
• Especificar que solsament els canvis de temperatura afecten la magnitud de

la constant d’equilibri.
• Equilibris heterogenis : debatre sobre com la quantitat de sòlid no afecta la

composició d’un equilibri heterogeni.
• Utilitat de la constant d’equilibri : predicció de l’evolució d’un sistema,
• Fallar en el càlcul correcte de la predicció del sentit de la reacció en el cas de

quantitats inicials de reactius i productes.
• Importància de l’aplicació d’algun procés químic natural o industrial.

Factors que modifiquen l’estat d’equilibri:principi  de Le Chatelier
• Utilitzar diferents metodologies en el tractament de sistemes d’equilibri

pertorbats  o modificats .
• Utilitzar  gràfics concentració –temps per  il·lustrar el que passa a un sistema

en equilibri químic  al ser pertorbat.

3.2.3. Concepcions alternatives  que s’utilitzen en  l’estudi de l’equilibri
químic. Recomanacions.

• No es té clar que sempre si augmentem  la temperatura , el valor de la constant
d’equilibri augmenta .

• Identificar substàncies presents en quantitats estequiomètriques en excés.
Recomanació: Fer una estimació del rendiment de la reacció a partir de les
quantitats relatives de reactius que han reaccionat i també  quan aquest reactiu
està present en excés.

• Concepció del sistema en equilibri com dos compartiments separats.
• Aplicar el Principi de Le Chatelier en tots els sistemes ,incloïen els equilibris

heterogenis.
• La posició de l’equilibri no varia si el nombre de mols que s’afegeixen de

reactius i  de productes es el mateix.

Observacions:

Sembla que la resolució prèvia de problemes numèrics , pot ajudar a assolir els
conceptes.
També s´ ha de tenir en compte que la majoria d’errors es produeixen per el
poc temps que es dedica a la part teòrica d’aquest àrea .
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3.2.6. Bibliografia comentada

• Hernando,Moncaleano,Furió C.,Hernandez J. I Calatay ud,M.L.
Comprensión del equilibrio químico i dificultades e n su aprendizaje.
Aquest article planteja el problema en primer lloc ,que s’entén per comprensió
de l’equilibri químic des del punt de vista de l’ensenyament i a partir d’aquesta
definició intentar seleccionar quins són els principals obstacles que es poden
presentar als estudiants de química en el Batxillerat durant el seu procés
d’aprenentatge.

•    KousathanaM. Tsaparlis G. Student’s errors in so lving numerical-
equilibrium problems. Chemistry Education: Research and practice in
Europe.  3, 1 pp. 5-17. Arxiu article

Kousathana M i Tsparlis G., estudien els errors que fan els alumnes a l’hora de
resoldre problemes d’equilibri químic. Els classifiquen en dos tipus d’errors i els
categoritzen en 5 categories: constant d’equilibri, estequiometria,equilibri
heterogeni, pertorbació de l’equilibri químic i l’equilibri entre gasos i la llei dels
gasos ideals.

• Raviolo, A., Martínez, M., 2003 . Una revisión sobre las concepciones
alternativas de los estudiantes en relación con el equilibrio químico.
Clasificación y síntesis de sugerencias didácticas.  Educación Química ,
14, 3, p.159.

A partir de la revisió de diferents investigacions sobre les concepcions
alternatives del tema de l’equilibri químic,es conclou que aquestes persisteixen
en el temps i es fa una reflexió sobre els orígens. També es dona una relació
d’aquestes concepcions alternatives i una sèrie de suggeriments didàctics .

•    Raviolo,A., 2001.  Logros y dificultades de alumnos universitarios en
equilibrio químico: uso de un test con proposicione s. Educación Química ,
12, 1, p. 18.

L’objectiu de l’estudi es esbrinar a través d’un test escrit el Grau de comprensió
del conceptesd0’equilibri químic i les dificultats que és mantenen  al finalitzar el
primer curs universitari al contestar fonamentalment una pregunta:
¿Què canvia i què és conserva entre dues situacions d’equilibri consecutives
desprès de que la primera sigui pertorbada?

• Raviolo A..2006. Las imágenes en el aprendizaje y e n la enseñanza del
equilibrio químico. Educacions Química  17,pp.300-307.
Raviolo analitza el paper de les definicions, les imatges i els models mentals en
l’aprenentatge de la química i de l’equilibri químic. Alguns resultats de la
recerca mostren que l’origen de la majoria de dificultats provenen de les
presentacions didàctiques per part del professor. Es donen algunes alternatives
didàctiques.

• Rocha, A. et al., 2000, Propuesta para la enseñanza  del equilibrio químico.
Educación Química , 11, 3, p. 343. (6)

En aquest article es fa una proposta per l’ensenyament de l’equilibri químic. A
parir de l’anàlisis d’un fet significatiu,l’evaporació de l’aigua primer des de un
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punt de vista macroscòpic i utilitzant per la seva interpretació el model cinetico-
molecular.

•   Van Driel, J.H., 2002. Student’s corpuscular conc eptions in the context of
chemical equilibrium an chemical kinetics. Chemistry Education:
Research and practice in Europe.  3, 2, pp. 201-213. (7)

En aquest article s’explica el resultat dels estudis realitzats amb alumnes de
14-16 anys dels Països Baixos , sobre la seva capacitat per raonar en termes
de partícules: conceptes com substància química i reacció química 14-15 anys i
equilibri químic i cinètica química, en el segon any 15-16 anys. Aquest revelen
que els estudiants tenen algunes dificultats de raonament en aquests
termes,però conclouen que poden gradualment anar aprenent la utilització de
models de partícules com aeina d’explicació d’aquests conceptes.
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4. Conclusions:

En aquest treball s´ ha fet un anàlisis de la recerca realitzada fins ara sobre les
dificultats conceptuals i les concepcions alternatives sobre dos temes : L’enllaç
químic i l’equilibri químic corresponents al currículum de Química en el
batxillerat.

En quan a l’enllaç químic la recerca  ha finalitzat amb la incorporació en el
treball de una sèrie d’activitats que han estat traduïdes pel grup de treball
Quimbat 2010 del qual formo part .Aquests materials els han experimentat en el
Regne Unit però faltaria experimentar-los aquí . Amb la difusió del treball crec
que s’ aconseguiria aquest objectiu.

En el tema de l’equilibri químic que és el primer que vaig treballar, he fet
l’anàlisi de la investigació didàctica sobre el tema , a partir d’aquí he elaborat un
llistat de dificultats conceptuals i  de concepcions alternatives el mateix que he
fet posteriorment en el tema de l’enllaç químic. Les activitats proposades en
l’equilibri químic van lligades a la seqüenciació didàctica del llibre de text que
utilitzo normalment i com s’observa , moltes són simulacions per tal de poder
amb la modelització entendre més be els conceptes corresponents .

Crec interessant que el professorat pugui disposar dins de la guia didàctica del
currículum de química en el batxillerat i per cada tema de :

• Les dificultats conceptuals .
• Les possibles concepcions alternatives.
• Activitats per prevenir, diagnosticar i curar.

Aquest treball dut a terme amb la llicència crec que és tan sols una pinzellada a
la tasca que s’hauria de dur a terme en posteriors treballs. Aquesta és una
feina que el professorat en el dia a dia quotidià  és impossible que la faci.

Crec hi així ho creiem també els que formem part del grup de treball Quimbat
2010 que és una línia de treball important per la millora de la química en el
batxillerat.

Quan vaig iniciar el treball de la llicència buscava quelcom per la millora de
l’ensenyament de la química en el Batxillerat , aquest espai de temps que he
tingut m´ ha permès trobar una línia de treball i la oportunitat de començar a
treballar-la.
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5.-  Bibliografia general comentada.

• Caamaño Aureli,  Enseñanza de las Ciencias. VICongr eso Internacional
sobre la Investigación Didàctica de las Ciencias. R etos de la Enseñanza
de las ciencias en el siglo XXI.Tomo1. Comunicacion es,p.415.
Barcelona.2001

• Caamaño, A., 2006. "Retos del currículum de química  en la educación
secundaria. La selección y contextualización de los  contenidos en los
currículos de Inglaterra, Portugal, Francia y Españ a", Educación Química ,
17, número extraordinari, p.195.

En aquests dos  articles Aureli Caamaño aborda els aspectes curriculars de la
química que haurien de replantejar-se en l’educació secundària pel que fa a la
selecció, contextualització i seqüenciació dels continguts. Es pregunta quins
són els continguts bàsics de la química que s´ haurien de mantenir, quins són
els conceptes necessaris des del punt de vista de la disciplina i amb quin grau
de profunditat haurien de ser tractats, i quins són els conceptes necessaris per
comprendre algunes de les aplicacions de la química més rellevants en
l’actualitat. Per últim aborda els avantatges i desavantges que presenta la
contextualització dels continguts químics i analitza des d’aquesta perspectiva
els recents canvis introduïts en el currículum de química de quatre països
europeus: Anglaterra, Portugal, França i Espanya.

• Izquierdo M. 2006. La educacion química frente a lo s retos del tercer
milenio. Educacion Química  17,pp.286-299.(4).

Mercè Izquierdo planteja en aquest article que per fer front als reptes de
l'educació química en el tercer mil·lenni, l'ensenyament de la química s'ha de
basar en autèntiques pràctiques o activitats científiques, per assegurar-se que
l'aprenentatge sigui significatiu. Considera que la química que s'ensenya: 1. Ha
de tenir una dimensió històrica i humanista: 2. Té una dimensió didàctica,
perquè li cal un centre d'ensenyament i un/a professor/a; 3. Té una dimensió
lingüística, perquè la ciència s'ha de poder comunicar per poder ensenyar-la. Al
llarg de l'article l'autora es planteja per què és difícil raonar en química, proposa
una teoria de la classe que proporcioni autonomia enfront dels continguts i es
declara partidària d'un enfocament de l'ensenyament de la química que prioritizi
una química útil per a tots els estudiants.

• Centre de Documentació i Experimentació en Ciències  i Tecnologia
Concepcions alternatives i construcció de models.
Curs d’actualització didàctica en ciències  Febrer - Març 2006

PowerPoint sobre Les concepcions alternatives i construcció de models.
Introducció del que es consideren concepcions alternatives, com s’elaboren,
característiques, exemples,eines per detectar-les . També donen unes
orientacions de cap a on hauria d’anar la línea d’investigació didàctica, l’origen i
la persistència de les concepcions alternatives i en entre d’altres qüestions
,consells per a tenir en compte a l’hora de la introducció de conceptes.
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•   AMERICAN CHEMICAL SOCIETY .Química  un proyecto de la ACS .Ed.
Reverte 2005.
Aquest llibre ha estat fet per un equip  de químics seleccionats per la Societat
Americana de Química per que consideressin quins conceptes podrien ajudar a
donar la oportunitat d’obrir camí per tractar aquells temes que necessiten un
coneixement de la química, sense ser aclaparadors. L’equip també es fa fer
càrrec de desenvolupar mètodes eficaços per l’estudi i l’ensenyament de la
química.

• A.Caamaño;D.Obach. Quimica 2 .Ed Teide 2007 .

    Llibre de text  que utilitzo en l’ensenyament de la química en el batxillerat.
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ANNEX1:

Activitats sobre l’enllaç
químic

Tots aquests materials es poden consultar a la següent pàgina web:
http://phobos.xtec.cat/iesmatadepera/moodle/course/view.php?id=9
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Predicció de la temperatura de fusió del carboni

Introducció
Practicar el mètode científic implica entre altres coses, descobrir pautes, i fer
prediccions que han de comprovar-se amb experiments. En aquest exercici, hauràs de
fer una predicció basada en la informació de que disposaràs. L’important no és que la
predicció sigui correcta si no que estigui basada en la informació que tens.

Informació sobre alguns elements
Aquesta secció  serveix per que estiguis segur de que recordes el que significa massa
molecular relativa d’un element.

Moltes substàncies s’anomenen “moleculars”- estan formades per un nombre molt
elevat de partícules idèntiques.  Anomenen a aquestes partícules, extraordinàriament
petites, molècules. En general una molècula està formada per varis àtoms enllaçats
entre sí. Només en unes poques substàncies, les molècules són àtoms simples. Sovint
a aquestes substàncies se’ls dóna el nom de substàncies atòmiques.

La formula del heli és He. Està format per àtoms simples. La massa atòmica relativa
del heli, Ar(He), es 4,0 i la  seva massa molecular relativa, Mr(He), també és 4,0.

La formula del fluor és  F2. Està format per molècules, que contenen dos àtoms
enllaçats entre si. La massa atòmica relativa del fluor Ar (F),  és 19,0 i la seva massa
molecular relativa  Mr (F2), és  per tant 38,0.

La formula del sofre és  S8. Està format per molècules que contenen vuit àtoms
enllaçats en anell.  La massa atòmica relativa del sofre, Ar(S), és 32,1, i la seva massa
molecular relativa, Mr(S8), és per tant 256,8.

1. La formula del neó és Ne. Està format per àtoms simples. La massa atòmica
relativa del neó  Ar(Ne) és  20,2. Quina és la massa molecular relativa del neó?

Mr(Ne) =       _____________

2. La formula del clor és Cl2. Està format per molècules de dos àtoms enllaçats entre
si. La massa atòmica relativa del clor  Ar(Cl), és 35,5. Quina és la massa molecular
relativa del clor?

Mr(Cl2) =      _____________

3. La formula del carboni és C. La massa atòmica relativa del  C és 12,0. Quina creus
que és la massa molecular relativa del carboni?

Mr(C) =      _____________
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La taula que tens a continuació, mostra les temperatures de fusió( en Kelvin, K)
d’alguns elements.

Element                 M r Temperatura de fusió/K

Heli (He) 4.0 4

Carboni (C) 12.0

Neó (Ne) 20.2 25

Fluor (F2) 38.0 53

Clor (Cl2) 71.0 172

Brom (Br2) 159.8 266

Iode (I2) 253.8 387

Sofre (S8) 256.8 392

Sembla que hi ha una relació entre la massa molecular relativa d’un element i la
temperatura a la qual l’element sòlid es fon.

4. Veus alguna mena de relació en les dades de la taula anterior? Escriu qualsevol
tipus de relació que et sembli hi ha:

La temperatura de fusió del carboni no surt a la taula.

5. Fes una predicció (aproximada) de la temperatura de fusió del carboni. Escriu-la i
explica els motius que tens.

El carboni sòlid, fondrà entorn dels  __________________

Els motius són

Demana ara a la professora o professor el segon conjunt de fitxes.
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Explicació de la temperatura de fusió del carboni

En el requadre que tens a continuació, escriu la teva predicció de quina és,
aproximadament, la temperatura de fusió del carboni.

Predicció: entorn de  __________ K

Aquesta és la teva predicció basada en les dades que tenies. En el mètode científic, és
important fer prediccions, perquè en comprovar-les, també estem comprovant els
conceptes que ens ha portat a fer les. Si les nostres prediccions  estan equivocades, això
ens pot ajudar a trobar nous camins per entendre els fets.

Els experiments mostren que el carboni sòlid és molt difícil de fondre i només es
converteix en líquid a molt alta temperatura. La temperatura de fusió del carboni és de
3823K. Marca el quadre  que representa millor la teva predicció (només en pots marcar
un)

�  quasi exacte �  una mica diferent �  molt diferent

A l’altra fitxa trobaràs quatre diagrames que mostren les partícules del neó, del clor, del
sofre i del carboni. No es possible dibuixar exactament  la forma que tenen els àtoms i
molècules. Els dibuixos són models molt senzills de la manera com els científics creuen
que són aquestes partícules.

Observa els quatre diagrames, i amb la seva ajuda, respon a les següents qüestions:

1. Aquest diagrames t’ajuden a entendre per què el carboni té una temperatura de fusió
tan alta? (Explica la resposta.)

2. Els científics descriuen el carboni com una substància  que té una estructura  gegant
covalent. Què creus que significa  gegant covalent?

3. S’ha suggerit que el símbol de la macromolècula de carboni hauria de ser C∞ en lloc
de  representar-la  només per  C. Què creus que significa el símbol ∞ en el C∞?
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Els diagrames següents mostren de quina manera els científics dibuixen les partícules
que formen el neó (Ne), el clor (Cl), el sofre (S) i el carboni (C).

        Un àtom de neó, Ne Una molècula de clor, Cl2

       Una molècula de sofre, S8 Part de l’estructura gegant covalent 
del carboni C or C∞

(Hi han moltes maneres de dibuixar els àtoms i les molècules- i triem el tipus de
diagrama que més ens convé per els aspectes que estem estudiant. Per exemple en
les diagrames  de més amunt, es representen les partícules aplanades. Les molècules
no són planes, però la forma de les molècules no és important per la part que estem
considerant. Més endavant pot ser molt important el considerar la forma de les
molècules.)

Ne

SSS

SS

SSS

ClCl

CCCCC

CCCCC

CCCCC

CCCCC
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La temperatura de fusió del carboni - respostes

Predicció de la temperatura de fusió del carboni

Predicció de la temperatura de fusió del carboni

1. Mr (Ne) = 1 x 20,2 = 20,2

2. Mr (Cl2) = 2 x 35,5 = 71,0

3. Mr (C) = 1 x 12,0 = 12,0

4. Els estudiants han d’adonar-se que la temperatura de fusió augmenta
amb la massa molecular relativa

5. Els estudiants han de predir una temperatura de fusió més gran de 4K
i menor de 25K i explicar que  han fet una estimació  de temperatura
de fusió més alta que el heli i més baixa que el neó

(L’experiència durant l’experimentació indiquen que hi ha estudiants que
arriben a estimacions molt precises, basades en càlculs algebraics de les
dades. Es suggereix  demanar a aquests estudiants que dibuixin un gràfic
i que comentin com fan l’estimació)

Explicació de la temperatura de fusió del carboni

Els estudiants han d’anotar (en el quadre a l’ inici de la fitxa), la mateixa
predicció que han fet en les fitxes anteriors

Si les prediccions estan en la línia de les dades subministrades ( entre 10
i 20 K), han de marcar el quadre “molt diferent”

1. Els diagrames haurien d’ajudar  a explicar la temperatura de fusió del
carboni, per què:

malgrat els altres exemples (neó, clor i sofre), el carboni no està
format per molècules, si no per una gran estructura (o xarxa). Fondre
el carboni implica trencar enllaços covalents- no simplement vèncer
forces intermoleculars.

2. L’estructura gegant covalent es suggereix  per què:

aquesta estructura del carboni comprèn un gran nombre d’unitats
totes interconnectades per enllaços covalents forts.

3. El símbol ∞ es proposa per indicar que l’estructura pot considerar-se
infinita o també que un simple àtom de carboni no es pot considerar
una molècula de carboni
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 Ferro - cert o fals?

Les frases que tens a continuació fan referència al diagrama d’estructura del ferro. El
diagrama mostra una part d’un tall (com una llesca) de l’estructura tridimensional del
ferro.

Llegeix atentament cada frase i decideix si és certa o falsa.

1. El ferro té un tipus d’enllaç anomenat enllaç metàl·lic.

2. Els àtoms de ferro no tenen plena la capa d’electrons de valència, això  fa que el
ferro sigui molt reactiu.

3. Un àtom de ferro és de color gris platejat, per tant el ferro metall és d’aquest color.

4. El ferro pot conduir l’electricitat degut a que uns àtoms llisquen sobre els altres
àtoms veïns. i es mouen per tot el sòlid.

5. El ferro es pot emmotllurar, sense canviar la forma dels àtoms.

6. El ferro es rovella per què els àtoms es rovellen en exposar-los a l’aire humit

7. En el ferro metall, cada àtom està enllaçat als altres àtoms que l’envolten.

8. El ferro és conductor de l’electricitat per què els àtoms de ferro són conductors
elèctrics.

9. El ferro  és un sòlid per què aquest és l’estat natural dels metalls.

10.Un metall com el ferro consisteix en una ordenació de ions metàl·lics positius i
electrons negatius que es mouen per el sòlid entre els ions.

11.Un àtom de ferro reflecteix la llum, per això el ferro polit brilla.

12. El motiu que explica que el ferro es torni líquid  quan s’escalfa es perquè els
enllaços es fonen

13. El ferro condueix  l’electricitat perquè conté un “mar” d’electrons.

14.En un metall com el ferro, els àtoms estan units per un enllaç iònic..

15.El motiu que explica la conductivitat tèrmica del ferro està en que hi han espais entre
els àtoms per on pot passar aire calent que és mou a través del metall

16.El ferro és dur per què els àtoms de ferro són durs.

17. En el ferro hi han molècules unides per magnetisme

18.Si un metall com el ferro s’escalfa fins a altes temperatures, es converteix en un gas.

19.Els metalls com el ferro es dilaten quan s’escalfen per que els àtoms augmenten de
volum.

20. Els enllaços químics són necessaris per mantenir units als àtoms en un metall com el
ferro, fins i tot quan els àtoms són tots iguals.
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Cert o fals? – fitxa de respostes

1. Cert Fals 1.

2. Cert Fals 2.

3. Cert Fals 3.

4. Cert Fals 4.

5. Cert Fals 5.

6. Cert Fals 6.

7. Cert Fals 7.

8. Cert Fals 8.

9. Cert Fals 9.

10. Cert Fals 10.

11. Cert Fals 11.

12. Cert Fals 12.

13. Cert Fals 13.

14. Cert Fals 14.

15. Cert Fals 15.

16. Cert Fals 16.

17. Cert Fals 17.

18. Cert Fals 18.

19. Cert Fals 19.

20. Cert Fals 20.
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Cert o fals? – fitxa de respostes

1. Cert No ho sé Fals 1.

2. Cert No ho sé Fals 2.

3. Cert No ho sé Fals 3.

4. Cert No ho sé Fals 4.

5. Cert No ho sé Fals 5.

6. Cert No ho sé Fals 6.

7. Cert No ho sé Fals 7.

8. Cert No ho sé Fals 8.

9. Cert No ho sé Fals 9.

10. Cert No ho sé Fals 10.

11. Cert No ho sé Fals 11.

12. Cert No ho sé Fals 12.

13. Cert No ho sé Fals 13.

14. Cert No ho sé Fals 14.

15. Cert No ho sé Fals 15.

16. Cert No ho sé Fals 16.

17. Cert No ho sé Fals 17.

18. Cert No ho sé Fals 18.

19. Cert No ho sé Fals 19.

20. Cert No ho sé Fals 20.
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Ferro – respostes
A continuació trobaràs les 20 frases de les que tenies que donar-ne una opinió. Cada
una va seguida d’un comentari indicant si és certa o falsa i per què.

1. El ferro té un tipus d’enllaç anomenat enllaç metàl·lic. CERTA : el ferro és un metall
i tots els metalls tenen un tipus d’enllaç anomenat metàl·lic que és diferent del iònic i
del covalent. A l’enllaç metàl·lic les capes de valència d’àtoms adjacents es
superposen i els electrons d’aquestes capes es mouen lliurament   per tota la xarxa. El
metall està format per cations i un nombre equivalent d’aquests electrons “lliures”.

2. Els àtoms de ferro no tenen plena la capa d’electrons de valència, això  fa que el
ferro sigui molt reactiu. FALSA : Malgrat que un únic àtom de ferro té de
configuració electrònica  2.8.14.2, els electrons de la capa de valència formen part de
l’enllaç metàl·lic. El ferro no és gaire reactiu, per exemple, es rovella lentament.

3. Un àtom de ferro és de color gris platejat, per tant el ferro metall és d’aquest color.
FALSA : el color del ferro  és una propietat que resulta de la distribució dels cations i
dels electrons. Un únic àtom de ferro no té color.

4. El ferro pot conduir l’electricitat degut a que uns àtoms llisquen sobre els altres
àtoms veïns. i es mouen per tot el sòlid.  FALSA : els cations ferro normalment estan
fixes en les seves posicions de la xarxa. Són els electrons de la capa de valència que
es mouen , permetent així que circuli el corrent a través del metall.

5. El ferro es pot emmotllurar, sense canviar la forma dels àtoms. CERTA : els metalls
poden emmotllurar-se en diferents formes colpejant-los amb martells, que forcen als
cations a lliscar uns sobre els altres. Els cations canvien de posició, però no de forma.

6. El ferro es rovella per què els àtoms es rovellen en exposar-los a l’aire humit.
FALSA : el rovell del ferro és degut a una reacció química entre el ferro i l’oxigen i
el vapor d’aigua de l’aire. Durant aquesta reacció alguns dels cations de ferro i els
electrons formen part d’un nou compost químic (el rovell), però els àtoms en si no es
rovellen.

7. En el ferro metall, cada àtom està enllaçat als altres àtoms que l’envolten.  CERTA :
els àtoms de ferro estan empaquetats junts  de manera que cada catió ferro queda
voltat per altres vuit i està en el centre d’un cub. La estructura es manté per l’enllaç
metàl·lic.

8. El ferro és conductor de l’electricitat per què els àtoms de ferro són conductors
elèctrics. FALSA : el metall condueix per que hi han electrons capaços de moure’s a
través de la xarxa metàl·lica. Els àtoms individuals no es poden considerar
conductors. Els electrons de la capa de valència  només poden abandonar als cations
per que les capes es superposen.

9. El ferro  és un sòlid per què aquest és l’estat natural dels metalls. FALSA : l’estat
natural dels metalls depèn de la temperatura. A grans profunditats de la Terra- on les
temperatures són molt altes- el ferro és un líquid. Un metall, el mercuri, és líquid a
temperatura ambient.
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10.Un metall com el ferro consisteix en una ordenació de ions metàl·lics positius i
electrons negatius que es mouen per el sòlid entre els ions.  CERTA : l’estructura del
ferro conté cations ferro voltats per electrons en ràpid moviment en les capes de
valència (De vegades s’ha anomenat el “mar d’electrons”)

11.Un àtom de ferro reflecteix la llum, per això el ferro polit brilla. FALSA : un metall
polit és com un mirall degut a l’estructura ordenada dels cations i del “mar”
d’electrons. Els àtoms individualment, no reflecteixen la llum. .

12.El motiu que explica que el ferro es torni líquid  quan s’escalfa és perquè els enllaços
es fonen.  FALSA : els metalls fonen quan l’energia transferida fa que els cations
llisquin uns sobre els altres. Els enllaços en el metall líquid són més febles que en el
metall sòlid. Si es continués escalfant el líquid fins a bullir, els enllaços es trencarien
(però no “es fondrien”)

13.El ferro condueix  l’electricitat perquè conté un “mar” d’electrons.  CERTA : els
electrons són lliures per moure’s  i circulen a través del metall quan es connecta a
una pila.

14.En un metall com el ferro, els àtoms estan units per un enllaç iònic. FALSA : en un
metall l’enllaç és metàl·lic. La diferència amb l’enllaç iònic està en que no hi ha
anions (ions negatius).

15.El motiu que explica la conductivitat tèrmica del ferro està en que hi han espais entre
els àtoms per on pot passar aire calent que és mou a través del metall.  FALSA : El
cations ferro es mantenen junts per l’enllaç metàl·lic, i no hi ha espais suficients per
què s’hi col·loquin  altres àtoms o molècules. La calor circula per el metall degut a la
propagació de les oscil·lacions de la xarxa i del moviment dels electrons.

16.El ferro és dur per què els àtoms de ferro són durs.  FALSA : la duresa és una
propietat del metall  deguda a la fortalesa de l’enllaç que manté l’estructura . És
l’ordenació en la xarxa dels cations i dels electrons la que explica la duresa del
metall.

17.En el ferro hi han molècules unides per magnetisme. FALSA : no hi ha molècules en
un metall- cada catió està unit als altres per el “mar” d’electrons, i els cations, en un
cristall metàl·lic estan units (indirectament) als altres.

18.Si un metall com el ferro s’escalfa fins a altes temperatures, es converteix en un gas.
CERTA : si s’escalfa  un sòlid metàl·lic, fon i si es continua escalfant a temperatura
suficientment alta el  líquid arribarà a bullir.

19.Els metalls com el ferro es dilaten quan s’escalfen per que els àtoms augmenten de
volum.  FALSA : quan el metall s’escalfa, els cations vibren més i es separen una
mica més uns dels altres .

20.Els enllaços químics són necessaris per mantenir units als àtoms en un metall com el
ferro, fins i tot quan els àtoms són tots iguals. CERTA : si no hi han enllaços químics
els àtoms no es mantenen junts. Això és cert per tots els sòlids, estiguin formats per
àtoms tots iguals (un element) o diferents (un compost).
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Enllaç iònic – cert o fals?

Les frases que tens a continuació es refereixen al diagrama de l’estructura del clorur de
sodi. El diagrama representa un “llesca” tallada de l’estructura tridimensional del
cristall.

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-Cl-

Na+Cl-

Na+

Na+

Cl-

Cl-

Cl-

Na+

Na+

+

Na+

Na+Na+

Na+

Na+

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Na+

Na+Cl-

Cl-

Cl-

Na+

Na+

Na+

Cl-

Cl-

Cl-

Na+

Cl-

Na+

Cl-

Cl

Cl

Na

Na

Na

Cl

Cl

Na+

Llegeix atentament cada frase i decideix si es cert o fals.

1. Un ió positiu serà atret per qualsevol ió negatiu.

2. Un ió sodi només està enllaçat amb l’ ió clorur que li ha cedit el seu electró.

3. Un àtom de sodi només pot formar un enllaç iònic, per que només té un electró per
cedir en la seva capa de valència.

4. El motiu per el qual es forma un enllaç entre els ions clorur i els ions sodi es degut a
la transferència d’un electró entre ells.

5. En el diagrama un ió clorur es atret per un ió sodi mitjançant un enllaç i també hi ha
forces d’atracció amb altres tres ions sodi.

6. En el diagrama cada molècula de clorur de sodi conté un ió sodi i un ió clorur

7. Un enllaç iònic consisteix en l’atracció entre un ió positiu i un ió negatiu.

8. Un ió positiu es pot enllaçar a qualsevol ió negatiu veí si està suficientment a prop.

9. Un ió negatiu serà atret per qualsevol ió positiu.

10. No es possible saber on estant els enllaços iònics a menys que no coneguem quins
ions clorur accepten electrons de quins ions sodi.

11.Un ió clorur només està enllaçat amb l’ ió sodi que li ha cedit l’electró.

12.Un àtom de clor només pot formar un únic enllaç iònic fort per que només pot
acceptar un electró a la seva capa de valència.

13.Hi ha un enllaç entre els ions en cada molècula, però no hi ha enllaços entre les
molècules.

14.Un ió negatiu només pot ser atret per un ió positiu.

15.El motiu per el que es forma un enllaç entre els ions clorur i els ions sodi es que
tenen càrregues oposades.

16. En el diagrama un ió sodi es atret per un ió clorur mitjançant un enllaç i també hi ha
forces d’atracció amb altres tres ions clorur.

17.Un ió positiu només pot ser atret per un ió negatiu.

18.Un enllaç iònic es forma quan un àtom cedeix un electró a un altre àtom, de manera
que ambdós tenen completa la capa de valència.

19.Un ió negatiu es pot enllaçar a qualsevol ió positiu si està suficientment a prop.

20.En el diagrama no es mostren molècules.
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Cert o fals? – fitxa de respostes

1. Cert Fals 1.

2. Cert Fals 2.

3. Cert Fals 3.

4. Cert Fals 4.

5. Cert Fals 5.

6. Cert Fals 6.

7. Cert Fals 7.

8. Cert Fals 8.

9. Cert Fals 9.

10. Cert Fals 10.

11. Cert Fals 11.

12. Cert Fals 12.

13. Cert Fals 13.

14. Cert Fals 14.

15. Cert Fals 15.

16. Cert Fals 16.

17. Cert Fals 17.

18. Cert Fals 18.

19. Cert Fals 19.

20. Cert Fals 20.
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Cert o fals? – fitxa de respostes

1. Cert No ho sé Fals 1.

2. Cert No ho sé Fals 2.

3. Cert No ho sé Fals 3.

4. Cert No ho sé Fals 4.

5. Cert No ho sé Fals 5.

6. Cert No ho sé Fals 6.

7. Cert No ho sé Fals 7.

8. Cert No ho sé Fals 8.

9. Cert No ho sé Fals 9.

10. Cert No ho sé Fals 10.

11. Cert No ho sé Fals 11.

12. Cert No ho sé Fals 12.

13. Cert No ho sé Fals 13.

14. Cert No ho sé Fals 14.

15. Cert No ho sé Fals 15.

16. Cert No ho sé Fals 16.

17. Cert No ho sé Fals 17.

18. Cert No ho sé Fals 18.

19. Cert No ho sé Fals 19.

20. Cert No ho sé Fals 20.
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Enllaç iònic – respostes
A continuació trobaràs una llista de les 20 frases que tenies per comentar. Després de
cada una hi ha una justificació de per què és certa o falsa.
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+
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Cl-
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Na

Na

Na
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Cl
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1. Un ió positiu serà atret per qualsevol ió negatiu. CERTA: qualsevol cos carregat
positivament serà atret per qualsevol altre  cos carregat negativament. No importa com ha
adquirit la càrrega, l’atracció només depèn de la quantitat de càrrega i de la distància entre
els dos cossos carregats.

2.  Un ió sodi només està enllaçat amb l’ ió clorur que li ha cedit el seu electró. FALSA :  cada
ió sodi positiu està enllaçat amb cada un dels ions clorurs negatius veïns. No té importància
la manera com els ions han adquirit la càrrega.

3.  Un àtom de sodi només pot formar un enllaç iònic, per que només té un electró per cedir en
la seva capa de valència. FALSA : un ió sodi pot formar enllaços forts amb tants ions clorur
com sigui possible d’empaquetar eficaçment en l’estructura cristal·lina. En el NaCl hi ha sis
ions clorur enllaçats fortament amb cada ió sodi.

4.  El motiu per el qual es forma un enllaç entre els ions clorur i els ions sodi es degut a la
transferència d’un electró entre ells. FALSA :  El motiu per el qual es forma un enllaç entre
els ions clorur i els ions sodi es per que tenen càrregues elèctriques de diferent signe.

5.  En el diagrama un ió clorur es atret per un ió sodi mitjançant un enllaç i també hi ha forces
d’atracció amb altres tres ions sodi  FALSA : En el diagrama cada ió clorur es atret per
quatre ions sodi formant un enllaç amb forces electrostàtiques. (Hi hauria també un cinquè
ió sodi damunt de l’ió clorur i un sisè a sota, que no es mostren en el diagrama).

6.  En el diagrama cada molècula de clorur de sodi conté un ió sodi i un ió clorur. FALSA : No
hi ha molècules en el clorur de sodi, només hi ha ions. Una molècula correspon a un grup
d’àtoms units entre sí fortament, i enllaçats feblement (si és que hi han forces) amb les
altres molècules. En el clorur de sodi cada ió està fortament enllaçat als altre sis més
propers.

7.  Un enllaç iònic consisteix en l’atracció entre un ió positiu i un ió negatiu. CERTA.

8.  Un ió positiu es pot enllaçar a qualsevol ió negatiu veí si està suficientment a prop. CERTA.
L’enllaç és precisament l’atracció entre ions de càrregues oposades. Si els ions estan
suficientment a prop aquesta força farà un enllaç fort.

9.  Un ió negatiu serà atret per qualsevol ió positiu. CERTA: qualsevol cos carregat
negativament serà atret per qualsevol cos carregat positivament. No importa com ha
adquirit la càrrega, l’atracció només depèn de la quantitat de càrrega i de la distància entre
els dos cossos carregats.

10. No es possible saber on estant els enllaços iònics a menys que no coneguem quins ions
clorur accepten electrons de quins ions sodi. FALSA : l’enllaç és atracció entre ions, hi ha
un enllaç entre qualsevol dels ions adjacents.

11. Un ió clorur només està enllaçat amb l’ió sodi que li ha cedit l’electró.  FALSA : cada ió
clorur negatiu està enllaçat amb tots els ions sodi positius que l’envolten. No importa com
ha adquirit la seva càrrega.
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12. Un àtom de clor només pot formar un únic enllaç iònic fort per que només pot acceptar un
electró a la seva capa de valència.  FALSA : un ió clorur pot formar enllaços forts amb tants
ions sodi com sigui possible d’empaquetar eficaçment en l’estructura cristal·lina. En el NaCl
hi ha sis ions sodi enllaçats fortament amb cada ió clorur.

13. Hi ha un enllaç entre els ions en cada molècula, però no hi ha enllaços entre les molècules.
FALSA : no hi ha molècules en el clorur de sodi, si no una xarxa indefinida d’enllaços en
tota l’estructura.

14. Un ió negatiu només pot ser atret per un ió positiu. FALSA : no hi ha un límit per el nombre
d’ions positius que poden atraure a un ió negatiu. (el únic límit és el nombre que es poden
empaquetar junts).

15. El motiu per el que es forma un enllaç entre els ions clorur i els ions sodi es que tenen
càrregues oposades. CERTA: càrregues oposades s’atrauen mútuament, i la força
d’atracció és l’enllaç iònic.

16. En el diagrama un ió sodi es atret per un ió clorur mitjançant un enllaç i també hi ha forces
d’atracció amb altres tres ions clorur.  FALSA : En el diagrama cada ió sodi es atret per
quatre clorur formant un enllaç amb forces electrostàtiques. (Hi hauria també un cinquè ió
clorur damunt de l’ió sodi i un sisè a sota, que no es mostren en el diagrama).

17. Un ió positiu només pot ser atret per un ió negatiu. FALSA : no hi ha un límit per el nombre
d’ions negatius que poden atraure a un ió positiu. (el únic límit és el nombre que es poden
empaquetar junts).

18. Un enllaç iònic es forma quan un àtom cedeix un electró a un altre àtom, de manera que
ambdós tenen completa la capa de valència. FALSA : un enllaç iònic és la força
electrostàtica que manté units dos ions de càrregues oposades. Els ions es poden haver
adquirit la càrrega per transferència d’un electró, però en general, els ions ja estaven amb
càrrega molt abans de que entressin en contacte. L’enllaç no es tan fort en els pocs casos
en que l’electró s’ha transferit entre dos àtoms per formar els ions que ja estaven enllaçats.

19. Un ió negatiu es pot enllaçar a qualsevol ió positiu si està suficientment a prop. CERTA:
L’enllaç consisteix en l’atracció entre ions de càrrega oposada. Si els ions estan
suficientment propers, es formarà un enllaç fort.

20. En el diagrama no es mostren molècules. CERTA: Una molècula és un grup d’àtoms units
entre si fortament, i amb enllaços febles (si és que hi són) amb les altres molècules. En el
clorur de sodi cada ió està fortament enllaçat amb els sis ions veïns.
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Identifica l’enllaç

En aquest exercici tens un conjunt de diagrames, que mostren un ventall de diferents
espècies i sistemes químics. Per cada diagrama escriu el nom o els noms del tipus o
tipus d’enllaç present, o escriu “cap” en el cas de que creguis que no hi ha enllaç
químic o  no n’estàs segur.

Xarxa de clorur de sodi Xarxa del diamant Molècula de b enzè

1. _____________________ 2. ______________________ 3. __________________

_____________________ ______________________ __________________

_____________________ ______________________ __________________

Xarxa del metall coure Molècula de fluorur d’hidroge n Aigua líquida

4. _____________________ 5. ______________________ 6. __________________

_____________________ ______________________ __________________

_____________________ ______________________ __________________

Molècula de fluor Dissolució de nitrat de plata Gas o xigen

7. _____________________ 8. ______________________ 9. __________________

_____________________ ______________________ __________________

_____________________ ______________________ __________________
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Molècula de sofre Àtom de sodi Clorur d’alumini
 dímer

10. _____________________ 11. ______________________ 12.__________________

_____________________ ______________________ __________________

_____________________ ______________________ __________________

Molècula de diòxid de carboni Àcid etanoic dímer Xarx a de iode

13. _____________________ 14. ______________________ 15.__________________

_____________________ ______________________ __________________

_____________________ ______________________ __________________

Molècula d’amoníac Xarxa d’òxid de magnesi Clorur d’h idrogen
 líquid

16. _____________________ 17. ______________________ 18.__________________

_____________________ ______________________ __________________

_____________________ ______________________ __________________
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Identifica l’enllaç - respostes

Les següents respostes són les que  haurien de donar els alumnes que han estudiat
enllaç químic al batxillerat. En el cas que la prova Identifica l’enllaç  es passi a
estudiants de nivells inferiors, no s’ha d’esperar que sàpiguen  totes les respostes

1. Cristall de clorur de sodi: iònic
2. Cristall de diamant: covalent
3. Molècula de benzè: covalent, deslocalitzat
4. Cristall de coure: metàl·lic
5. Molècula de fluorur d’hidrogen: covalent, polar
6. Aigua líquida: covalent, polar; hidrogen, covalent, forces de van der Waals; forces

dipol-dipol
7. Molècula de fluor: covalent
8. Dissolució de nitrat de sodi: covalent, polar, hidrogen, dipol-dipol, forces de van der

Waals, interaccions solut-dissolvent
9. Gas oxigen: covalent (enllaços dobles), forces de van der Waals
10. Molècula de sofre: covalent
11. Àtom de sodi: no hi ha enllaços químics (en tot cas forces intraattòmiques o de

naturalesa similar)
12. Clorur d’alumini, forma dímera: polar, covalent datiu (o coordinat)
13. Molècula de diòxid de carboni: covalent, polar (enllaços dobles)
14. Àcid etanoic, forma dímera: covalent, polar, hidrogen
15. Cristall d’iode: covalent, forces de van der Waals
16. Molècula d’amoníac: covalent polar
17. Cristall d’òxid de magnesi: iònic
18. Clorur d’hidrogen líquid: covalent, polar, forces de van der Waals

Notes:

a) Quan un enllaç té polaritat, es pot descriure com a polar o com a covalent (o
covalent polar)

b) El terme forces de van der Waals s’ha fet servir per les forces dipol-dipol induïdes
c) Els estudiants poden oblidar-se de anomenar  les forces de van der Waals en els

casos que identifiquin els enllaços d’hidrogen presents ( per exemple en els ítems
6, 8 i 18)

d) Alguns estudiants pot ser indicaran la presència d’un caràcter covalent en el cristall
d’òxid de magnesi
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Interaccions
Aquesta activitat tracta les interaccions entre diferents tipus de partícules (molècules,
àtoms, xarxes). S’ha vist que els estudiants tenen idees diferents respecte com
catalogar i descriure les interaccions que hi ha en els sistemes químics.

En cada pàgina trobareu un diagrama que representa un sistema químic (com una
molècula aïllada, o una part d’un sòlid).

Es demana identificar I descriure les interaccions presents entre les diferents parts del sistema
químic del diagrama.

En cada cas es demana indicar si penseu que la interacció pot classificar-se com una .atracció,
una força, un enllaç i/o un enllaç químic. Si us plau, marqueu en les opcions  “si” , “no” o
“insegur/a” (si no ho sabeu) de cadascun dels ítems. No esteu obligats a escollir només un “si”
com a resposta, podeu escollir “si” en totes les opcions,  o “no” en totes, o una combinació de
respostes “si” i “no”.

També es demana que marqueu el tipus d’interacció, si creieu que te un nom especial,
i descriure la interacció tan bé com pugueu amb les vostres paraules (no és necessari
omplir totes les línies)

1. El diagrama de la dreta representa un àtom d’hidrogen sol. Quina,  si n’hi ha alguna,de les
següents opcions es pot utilitzar per identificar la interacció entre les dues parts del sistema
que es mostra:

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)

_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 (No és necessari omplir totes les línies.)

+1

?



Propostes didàctiques per a l’ensenyament de l’enllaç i de l’equilibri químic

Llicències d’estudis retribuïdes B3 curs 06-07
53

2. El diagrama de la dreta representa una molècula d’hidrogen. Quina,  si n’hi ha alguna, de les
següents opcions es pot utilitzar per identificar la interacció entre les dues parts del sistema
que es mostra:

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)
_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
  (No és necessari omplir totes les línies.)

3a. El diagrama de la dreta representa una part d’una capa d’una xarxa de clorur de sodi.
Quina,  si n’hi ha alguna, de les següents opcions es pot utilitzar per identificar la interacció
entre les dues parts del sistema que es mostra:

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)
_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 (No és necessari omplir totes les línies.)
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3b.El diagrama de la dreta representa la mateixa part d’una capa d’una xarxa de clorur de sodi
que en la qüestió anterior. Quina,  si n’hi ha alguna, de les següents opcions es pot utilitzar
per identificar la interacció entre les dues parts del sistema que es mostra:

Si? No? No segur?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)
_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(No és necessari omplir totes les línies.)

4. El diagrama de la dreta representa unes quantes molècules d’aigua en l’aigua líquida.
Quina,  si n’hi ha alguna, de les següents opcions es pot utilitzar per identificar la interacció
entre les molècules del líquid:

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)
_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(No és necessari omplir totes les línies.)
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-

-

-

+

+

+

-
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5. El diagrama de la dreta representa una part d’una solució aquosa de nitrat de plata. Quina,
si n’hi ha alguna, de les següents opcions es pot utilitzar per identificar la interacció entre els
ions i les molècules del líquid:

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)
_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(No és necessari omplir totes les línies.)

6. El diagrama de la dreta representa una molècula de fluor. Quina,  si n’hi ha alguna, de les
següents opcions es pot utilitzar per identificar les interaccions que mantenen unida la
molècula?

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)
_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(No és necessari omplir totes les línies.)

NO3
-

Ag+

?

+9

+9
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7. El diagrama de la dreta representa molècules de iode en el iode sòlid.  Quina,  si n’hi ha
alguna, de les següents opcions es pot utilitzar per identificar les interaccions entre les
molècules?

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)
_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(No és necessari omplir totes les línies.)

8. El diagrama de la dreta representa l’ordenació d’un reticle en el coure. Quina,  si n’hi ha
alguna, de les següents opcions es pot utilitzar per identificar les interaccions  que
mantenen el coure unit?

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)

_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 (No és necessari omplir totes les línies.)

I I

I I

I I

I I

I I

?

Cu++ Cu++ Cu++ Cu

Cu++ Cu++ Cu++ Cu++

Cu++ Cu++ Cu++ Cu

Cu++ Cu++ Cu++ Cu++
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9. El diagrama de la dreta representa un dímer de clorur d’alumini (AlCl3). Quina,  si n’hi ha
alguna, de les següents opcions es pot utilitzar per identificar les interaccions entre les dues
molècules de AlCl3?

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)

_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 (No és necessari omplir totes les línies.)

10. El diagrama de la dreta representa una part de l’estructura de diamant del carboni. Quina,
si n’hi ha alguna, de les següents opcions es pot utilitzar per identificar les interaccions que
mantenen l’estructura unida?:

Si? No? Insegur/a?

Atracció � � �

Força � � �

Vincles � � �

Enllaç químic � � �

(si us plau, marqueu  una opció en cada fila)

Creus que aquest tipus d’interaccions tenen un nom particular? (En cas afirmatiu, quin
nom donaries a aquest tipus d’interacció?)

_____________________________________________________________________
Descriu aquesta interacció amb les teves pròpies paraules. Dona tants detalls com
puguis:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 (No és necessari omplir totes les línies.)

CCCCC

CCCCC

CCCCC

CCCCC

Cl

Al

Cl

Cl Cl

Al

ClCl
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Interaccions- respostes

Classificar interaccions com a atracció, força, vin cle o enllaç químic.

En la qüestió 1: la interacció entre el nucli i l’electró és una atracció, basada en forces
elèctriques,i normalment no s’anomena vincle (tot i que el terme lligam es pot utilitzar) i
no es classifica com a enllaç químic.

En les qüestions 2-10: les interaccions que es mostren són exemples d’enllaç i es
poden classificar com a enllaços químics, així com atraccions basades en forces
elèctriques.

(Els professors tindran el seu propi criteri sobre el nivell de detall adequat de les
respostes dels seus grups.)

1.- No hi ha nom específic- forces intra-atòmiques o bé simplement forces elèctriques /
electrostàtiques.

2.- Enllaç covalent.
Descripció – un parell d’electrons negatiu entre els dos nuclis positius els manté units
als dos. Alguns alumnes poden considerar la formació d’un orbital enllaçant
(molecular) a partir del solapament d’orbitals atòmics.

3.- a) i b) Enllaç iònic.
Descripció – l’atracció elèctrica entre cada ió i els ions que l’envolten – per exemple,
els cations positius són atrets i envoltats per anions negatius – i a l’inrevés.

4.- L’enllaç d’hidrogen (i forces de Van der Waals i forces dipol-dipol).
Descripció- a causa de la diferència d’electronegativitat entre l’oxigen i l’ hidrogen els
enllaços en aigua són polars (H δ+ i 0 δ -). L’enllaç d’hidrogen es forma quan el centre
δ+ de l’ hidrogen d’una molècula atrau i és atret pel centre δ – de l’oxigen d’una altra
molècula. Un parell solitari (per exemple un parell no enllaçant) d’electrons d’una
molècula atrau i és atret per un protó poc apantallat d’una altra molècula.

5.- Interaccions solut - dissolvent/ forces de solvatació/forces d’hidratació.
Descripció- els pols negatius de les molècules d’aigua atrauen i són atrets pels cations
positius (i els pols positius de les molècules d’aigua, atrauen i són atrets pels anions
negatius).

6.- Enllaç covalent.
Descripció – un parell d’electrons negatius entre els dos cors de l’àtom positius els
manté units als dos. Alguns alumnes poden considerar la formació d’un orbital
enllaçant (molecular) a partir del solapament d’orbitals atòmics.

7.- Forces de Van der Waals.
Descripció – la sincronització de dipols instantanis condueix als dipols induïts – forces
de dipol induït entre molècules.
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8.- Metàl·lic.
Descripció – els electrons deslocalitzats atrauen i són atrets pels cors atòmics positius.
Alguns alumnes es poden referir al solapament d’orbitals atòmics per formar grans
orbitals moleculars – per exemple la banda de conducció. Altres estudiants poden
considerar que l’enllaç en els metalls de transició és pot considerar amb caràcter
covalent a més a més de la seva naturalesa metàl·lica.

9.- Datiu/ enllaç coordinat.
Descripció- un parell d’electrons solitari en el clor d’una molècula atrau i és atret pel
cor de l’àtom de l’alumini, positiu i poc apantallat, de l’altra molècula.

10. Enllaç covalent.
Descripció – un parell d’electrons negatiu entre els dos cors de l’àtom dels carbonis
adjacents els manté units. Alguns estudiants poden considerar la formació d’orbitals
enllaçants (moleculars) a partir del solapament d’orbitals atòmics.

Notes.
a) En equilibri, les forces (atraccions i repulsions) en les molècules, etc. Es

compensen.
b) La qüestió 3 es troba en dues versions (3a i 3b) per què els alumnes puguin

entendre que els enllaços inclouen interaccions cada ió i cada un dels ions que
l’envolten. Alguns estudiants poden classificar la classe 3a com un vincle, però
suggerir 3b (per al mateix catió) hauria de ser simplement una força. (Veure el
capítol 6 de les Notes del professor).
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ANNEX 2:

Guia didàctica per al
professorat : Equilibri
químic
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ANNEX 2:

Guia didàctica per al professorat : Equilibri quími c

EQUILIBRI QUÍMIC

Llistat de  dificultats conceptuals i suggeriments didàctics  més
importants en l’àrea de l’equilibri químic.
Conceptes previs que s’utilitzen en l’estudi de l’e quilibri químic

•      Donar importància a la interpretació molecular de les reaccions
químiques.

•      Integrar adequadament ,els principis d’estequiometria a l’estudi de
l’equilibri químic.

•      Discriminar clarament entre reaccions reversibles i reaccions que es
completen.

Concepte d’equilibri  :
• Equilibri en processos físics.
• Equilibri en les reaccions químiques. Evitar abreujar equilibri químic per

equilibri.
Característiques d’un equilibri dinàmic .

•      Afavorir pensar amb termes de molècules i de mecanismes elementals
de reacció.

•      Fer servir gràfics concentració –temps per explicar el que li passa a un
sistema en equilibri .

•   Integrar ,adequadament ,els principis de estequiometria a l’estudi de
l’equilibri químic. Molts estudiants confonen els coeficients estequiomètrics
de l’equació química (nivell simbòlic) amb les quantitats presents de les
especies en una situació experimental concreta(macroscòpic) per que els hi
falta un model alternatiu(microscòpic). És recomanen activitats que
relacionin o integrin aquests tres nivells :el nivell simbòlic,el macroscòpic i el
microscòpic.

    Hi ha simulacions
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchem istry/flash/l
echv17.swf      en les que es mostren de forma simultània :
-Vídeo de l’experiment(macroscòpic)
-Animació a nivell molecular de l’experiment(microscòpic)
- Equacions químiques(simbòlic)

•    Tenir cura de que quan es menciona que les velocitats de reacció directa
e inversa s’igualen en l’equilibri químic , sovint ,s’interpreta com que es
formen iguals quantitats de productes i reactius.

Constant d’equilibri :
• Ressaltar que la concentració de les espècies que reaccionen es igual a la

diferència entre la concentració inicial i la concentració que va reaccionar .
• Abandonar l’ús de fletxes de diferent longitud per indicar les proporcions

relatives de reactius i productes en l’equilibri.
• Especificar que solsament els canvis de temperatura afecten la magnitud

de la constant d’equilibri.
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• Equilibris heterogenis : debatre sobre com la quantitat de sòlid no afecta la
composició d’un equilibri heterogeni.

• Utilitat de la constant d’equilibri : predicció de l’evolució d’un sistema,
• Fallar en el càlcul correcte de la predicció del sentit de la reacció en el cas

de quantitats inicials de reactius i productes.
• Importància de l’aplicació d’algun procés químic natural o industrial.

Factors que modifiquen l’estat d’equilibri:principi  de Le Chatelier
• Utilitzar diferents metodologies en el tractament de sistemes d’equilibri

pertorbats  o modificats .
• Utilitzar  gràfics concentració –temps per  il·lustrar el que passa a un

sistema en equilibri químic  al ser pertorbat.

Llistat d’errors i/o concepcions alternatives que f an els estudiants a l’hora de
resoldre problemes numèrics sobre equilibri químic.

Constant d’equilibri

� Sempre si augmentem  la temperatura , el valor de la constant augmenta
Estequiometria

� Identificar substàncies presents en quantitats estequiomètriques en excés.

� Fer una estimació del rendiment de la reacció a partir de les quantitats
relatives de reactius que han reaccionat i també  quan aquest reactiu està
present en excés.

Equilibris heterogenis

� Aplicar el Principi de Le Chatelier en tots els sistemes ,incloïen els equilibris
heterogenis.

Sentit  de la reacció en situacions de no equilibri  o de pertorbació de
l’equilibri químic

� Fallar en el càlcul correcte de la predicció del sentit de la reacció en el cas
de quantitats inicials de reactius i productes.

� La posició de l’equilibri no varia si el nombre de mols que s’afegeixen de
reactius i  de productes es el mateix.

Recomanacions:
Resolució prèvia de problemes numèrics això sembla pot ajudar a assolir els
conceptes.

Tenir en compte que la majoria d’errors es produeixen per el poc temps que es
dedica a la part teòrica d’aquest àrea .
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U5 Equilibri químic
Apartat/Secció Activitats Punts clau Habilitats

1. L’equilibri en processos físics

Equilibri líquid –
vapor

•Equilibri líquid -vapor

Simulació: ����evaporació de
l’aigua.

Imatge equilibri líquid-
vapor

����Activitat lligada a la
simulació

A-1 A-2 A-3 A-4  B1����

.Concepte d’equilibri dinàmic����

2. L’equilibri en els processos químics

La descomposició del
carbonat de calci

• propietats
macroscòpiques i
microscopiques

A6 Concepte d’equilibri quimic. • Lectura

La reacció de formació
del iodur d’hidrogen

• Anàlisis de gràfiques
A7,A 8 1 fins 5 p183 • Activitat TIC

• Anàlisi de resultats

3. La constant d’equilibri

La constant d’equilibri
Kc

• Taula de valors
Càlcul experim. De la
Kc

.Llei d’acció de
masses

A9,A10
Ex1,Ex2,Ex3, Ex4. • Lectura

Determinació
experimental de la
constant

del iodur d’hidrogen

• Anàlisis de gràfiques
A7,A 8,A11,A12 • Activitat TIC

• Anàlisi de resultats

La constant d’equilibri
Kp

• Com utilitzar els
resultats per
conèixer la mida del
nucli

• Lectura

Relació entre la Kp i Kc Ex6
A13 A14 A15 •

• Lectura
• Càlcul

La constant en
equilibris
heterogenis

Simulació:Descomposició
del Carbonat de
Calci

http://www.dlt.ncssm.edu/
TIGER/Flash/equilibri
um/CaO-
CaCO3.html

Simulació : Solubilitat del
clorur de plata.

http://www.dlt.ncssm.edu/
TIGER/Flash/equilibri
um/Solubility_of_Ag
Cl.html

•
• Càlcul
• Activitat TIC

•
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4. Utilitat de la constant d’equilibri
En quin sentit
evoluciona una
reacció?

. Quocient de reacció A17

Quines són les
concentracions en
l’equilibri?

Taula de valors
Ex9,10
A18,A19,A20

El grau de dissociació Ex12 A22,A23
3. La con
5. factors que afecten l’equilibri

Principi de le
Chatelier

. Efecte d’un canvi de
concentració

.Efecte d’un canvi en la
pressió

.Efecte d’un canvi en a
temperatura.

.Efecte dels
catalitzadors

Simulació ����
http://www.mhhe.com/phys

sci/chemistry/essentia
lchemistry/flash/lechv
17.swf

A24,A25

A26

Justificació del Principi
de Le Chatelier a través
de a constant
d’equilibri

Canvis en la
temperatura

Figura 21
A28,A29,A30

Resum
contestar aquest test p25 i 26
de l’article en alguns o tots
els alumnes

Questions interessants

B1  Activitat 8 pag 223 llibre de 1er:

8. Quan un líquid està en equilibri amb el seu vapor,la velocitat a la qual les
molècules s’escapen del líquid és igual a la velocitat a la qual tornen al líquid. Què
passarà a aquests dues velocitats si es fan els canvi següents?
a) S’eleva la temperatura
b) es duplica  l’àrea superficial del líquid.
c) A més del vapor, hi ha aire per sobre del líquid.

B2 Característiques d’un equilibri dinàmic

Com podem reconèixer l’estat d’equilibri? ( per la constància en les propietats
macroscòpiques, en un sistema tancat, a temperatura uniforme).
Per diem que una de les característiques  de l’equilibri, és dinàmic?(Els processos
microscòpics continuen ,però de tal manera que no es produeixen variacions
macroscòpiques.) CHEM pag 152-153.
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Bibliografia:
• Hernando,Moncaleano,Furió C.,Hernandez J. I Calatay ud,M.L.

Comprensión del equilibrio químico i dificultades e n su aprendizaje.
Aquest article planteja el problema en primer lloc ,que s’entén per comprensió
de l’equilibri químic des del punt de vista de l’ensenyament i a partir d’aquesta
definició intentar seleccionar quins són els principals obstacles que es poden
presentar als estudiants de química en el Batxillerat durant el seu procés
d’aprenentatge.

•    KousathanaM. Tsaparlis G. Student’s errors in so lving numerical-
equilibrium problems. Chemistry Education: Research and practice in
Europe.  3, 1 pp. 5-17. (8)Arxiu article

Kousathana M i Tsparlis G., estudien els errors que fan els alumnes a l’hora de
resoldre problemes d’equilibri químic. Els classifiquen en dos tipus d’errors i els
categoritzen en 5 categories: constant d’equilibri, estequiometria,equilibri
heterogeni, pertorbació de l’equilibri químic i l’equilibri entre gasos i la llei dels
gasos ideals.

• Raviolo, A., Martínez, M., 2003 . Una revisión sobre las concepciones
alternativas de los estudiantes en relación con el equilibrio químico.
Clasificación y síntesis de sugerencias didácticas.  Educación Química ,
14, 3, p.159. (1)

A partir de la revisió de diferents investigacions sobre les concepcions
alternatives del tema de l’equilibri químic,es conclou que aquestes persisteixen
en el temps i es fa una reflexió sobre els orígens. També es dona una relació
d’aquestes concepcions alternatives i una sèrie de suggeriments didàctics .

•    Raviolo,A., 2001.  Logros y dificultades de alumnos universitarios en
equilibrio químico: uso de un test con proposicione s. Educación Química ,
12, 1, p. 18.   (10)

L’objectiu de l’estudi es esbrinar a través d’un test escrit el Grau de comprensió
del conceptesd0’equilibri químic i les dificultats que és mantenen  al finalitzar el
primer curs universitari al contestar fonamentalment una pregunta:
¿Què canvia i què és conserva entre dues situacions d’equilibri consecutives
desprès de que la primera sigui pertorbada?

• Raviolo A..2006. Las imágenes en el aprendizaje y e n la enseñanza del
equilibrio químico. Educacions Química  17,pp.300-307 (3).
Raviolo analitza el paper de les definicions, les imatges i els models mentals en
l’aprenentatge de la química i de l’equilibri químic. Alguns resultats de la
recerca mostren que l’origen de la majoria de dificultats provenen de les
presentacions didàctiques per part del professor. Es donen algunes alternatives
didàctiques.

• Rocha, A. et al., 2000, Propuesta para la enseñanza  del equilibrio químico.
Educación Química , 11, 3, p. 343. (6)

En aquest article es fa una proposta per l’ensenyament de l’equilibri químic. A
parir de l’anàlisis d’un fet significatiu,l’evaporació de l’aigua primer des de un
punt de vista macroscòpic i utilitzant per la seva interpretació el model cinetico-
molecular.
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•   Van Driel, J.H., 2002. Student’s corpuscular conc eptions in the context of
chemical equilibrium an chemical kinetics. Chemistry Education:
Research and practice in Europe.  3, 2, pp. 201-213. (7)

En aquest article s’explica el resultat dels estudis realitzats amb alumnes de
14-16 anys dels Països Baixos , sobre la seva capacitat per raonar en termes
de partícules: conceptes com substància química i reacció química 14-15 anys i
equilibri químic i cinètica química, en el segon any 15-16 anys. Aquest revelen
que els estudiants tenen algunes dificultats de raonament en aquests
termes,però conclouen que poden gradualment anar aprenent la utilització de
models de partícules com aeina d’explicació d’aquests conceptes.


