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2. Resum del treball  
 
2.1 Aspectes més rellevants. 
 
Els objectius d’aquest treball es poden concretar en els següents punts: 
 
* Reemplaçar les rutines habituals i els mètodes convencionals  per una acomodació progressiva 
al procés d’indagació i per això preparar materials  que cobreixin les cinc característiques 
essencials d’aquesta metodologia. 
- plantejament de preguntes científicament orientades. 
- priorització de les evidències. 
- elaboració d’explicacions basades en l’evidència. 
- connexions de les explicacions amb el coneixement científic. 
- comunicació - argumentació dels resultats. 
 
* Preparació de materials pràctics pels alumnes de 3r d’ESO amb les corresponents guies 
didàctiques pel professor/a . 
   
* Estudiar quins d’aquests materials resulten   més apropiats per a un millor aprenentatge de 
Física i Química en el nou currículum de 3r d’ESO. 
 
* Aplicar un protocol d’avaluació de resultats, basat en : qüestionaris  inicials d’actitud envers la 
matèria  i de coneixements  inicials i qüestionaris finals dels alumnes que han utilitzat els 
materials seleccionats, els informes de pràctiques i les opinions del professorat implicat . 
 
 * Saber quins d’aquests recursos han donat millors resultats a l’hora d’assolir els objectius de 
cada unitat didàctica del nivell corresponent. 
 
 Tipus de materials pràctics que s’estudiaran : 
 
2.1.1. Activitats “ POE” (predir, observar i explicar ) que ajudin als alumnes a  fer-se preguntes , 
imaginar respostes , explicar i argumentar el que l’alumne creu què passarà , proporcionant-li 
una millor comprensió de cada tema . 
 
2.1.2. Textos científics per llegir i comentar a classe.  Aquests textos podran ser en català, 
castellà , anglès i francès per tal  d’acostumar als alumnes a la importància del coneixement  
d’altres  llengües  en tots els àmbits però sobretot en el científic –tecnològic. 
 
2.1.3. Pàgines web que ens permetin accedir a la informació  sobre els temes que ens interessin. 
 
2.1.4. Pràctiques de laboratori que amb el Multilog , es a dir amb la utilització de sensors ens 
acostumin a treballar utilitzant les noves tecnologies. 
 
2.1.5. Vídeos didàctics   amb els corresponents guions que ens ajudin a interpretar models, 
reproduir situacions  .... en definitiva portin a una millor comprensió del tema. 
 
2.1.6. Simulacions que permetin una determinada interacció. 
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2.1.7. Activitats que relacionin l’estudi de la matèria i els seus canvis amb  l’estudi de funcions en 
l’espècie humana  per tal de connectar la Física i Química amb la Biologia i la Geologia.    
 
 
2.2. Participants  
 
Els participants principals d’aquesta investigació són els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Vall 
d’Hebron  que sumen un total de 58 alumnes d’edats compreses entre 15 i 16 anys  que estan 
distribuïts en dos grups de 29 alumnes cadascú . 
La composició dels grups és la següent : 
3rA  (29 alumnes ) 17noies i 12 nois . D’ells 14 alumnes han repetit algú curs de l’ESO, 
concretament 4 són  repetidors de 3r i els 10 restants han repetit algú curs del primer cicle . 
3rB (29 alumnes ) , falten 7 el dia que es passa l’enquesta. Són 16 noies i 13 nois. Sobre els 22 
de l’enquesta inicial hi ha 11repetidors : 4 repetidors de 3r, 6 han repetit 1r o 2n d’ESO i 1 ha 
repetit els dos cursos del primer cicle. 
Evidentment apart dels alumnes que són  l’ objectiu principal d’aquest estudi ,també hi participen 
els professors de F i Q del seminari i especialment Irene Poch (la professora que durant aquest 
curs 2007-08 està ocupant el meu lloc)   que aporten la seva col·laboració i  valoració d’aquest 
projecte, així com el Director  de l’IES  Albert Perez Corretger  i l’Inspector que m’han donat tot el 
seu suport i autorització per portar  a terme aquest  treball que té com objectiu : millorar 
l’aprenentatge en ciències del nostres alumnes i  facilitar la tasca docent. 
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3. Introducció 
 
Aquest curs ha començat  un nou currículum a l’ESO i disposem  de l’assignatura de Fi Q a 3r , 
que desprès passarà a ser optativa a 4t. Per això em va semblar fonamental  intentar  que els 
nostres alumnes s’interessin per la ciència  i la deixin de veure com una matèria difícil i allunyada 
dels seus interessos  i contribuir a que independentment de que els seus estudis posteriors 
s’encaminen o no pel camp científico-tècnic , aconsegueixen   una competència científica  junt 
amb els altres competències bàsiques que els ajudi a una millor formació integral com a individus 
i ciutadans d’un món on la ciència i la tecnologia estan fent grans avanços i on  ells /es han de 
formar part activa. 
En aquests darrers anys el reduït nombre total d’hores que s’impartien de F i Q , en comparació 
amb altres països del nostre entorn han contribuït moltes vegades a que la metodologia emprada 
no hagi estat la més adient per una matèria, que és experimental i que ha d’ajudar a comprendre 
els fenòmens de la natura i no tan sols a resoldre  problemes  de llapis i paper, encara que la 
resolució d’aquests sigui fonamental. 
La realitat és que el nivell dels nostres estudiants en física i en química  és baix i cada vegada 
són menys els estudiants que segueixen un batxillerat de ciències i per suposat carreres o 
professions lligades amb el àmbit científic   . Això ens comporta a tots  , incloent-hi també al 
àmbit universitari  , un cert desànim i una preocupació per tractar de resoldre aquest problema .   
Per això , he sentit la necessitat de preparar materials atractius, clars i sobretot realistes que 
contribueixin a  canviar la situació de les ciències  i facilitin la feina del professor/a davant del nou 
currículum per poder iniciar aquest camí  amb bon peu i en definitiva que els estudiants estiguin 
més motivats i comprenguin la connexió entre la  ciència i la realitat quotidiana.  
 
3.1. Antecedents i estat actual dels coneixements científico-tècnics 
 
Segons ens ofereixen les estadístiques la situació dels coneixements científics dels nostres 
estudiants al final de l’ESO , no són gaire satisfactòries. 
Les dades ofertes per les “ Reales Sociedades Españolas de Física y Química “ (Juny 2006) 
diuen que : 

- en la puntuació global de les Olimpíades de Física en el decenni (1991-2000) Espanya va 
quedar en el lloc 34 entre 38 països i en el 51 entre 60 de tot el món . Els nostres 
representants van obtenir 3,5 punts d’un màxim de 100 en front de Alemanya 59,5, Regne 
Unit 49 e Itàlia 26. 

- En el septenni 1996-2002, Olimpíades de Química , Espanya va quedar en el lloc 14 sobre 
15 països d’Europa Occidental amb un total de 14,3 punts en front d’Alemanya 75 punts, 
Regne Unit 57,1, França 56,2, Itàlia 37,5. 

- En l’informe de l’Unesco de 2004 , Espanya estava en el lloc 26 del món per darrera de 19 
països europeus i a l’alçada de Trinitat –Tobago. 

- L’informe PISA 2003 sobre Lectura, Matemàtiques i Ciències als 15 anys, Espanta 
ocupava el lloc 26 dels països avaluats per sota de 18 països europeus. 

Pel que fa a Catalunya els informes d’avaluació 10 , fet pel Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu , ens aporta moltes dades que en general ens situen per sobre de la 
mitjana d’Espanya però que encara s’han de millorar. 
 Concretament l’informe PISA en competència científica per països del 2003 ens situa en el 
lloc 20 d’un total de 43 amb una puntuació de 502 , molt propera a la dels països de OCDE 
que és 500  i per sobre d’Espanya 487 però per sota de Finlàndia, Holanda, Regne Unit, 
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Suïssa, França, Bèlgica , Suècia ,Irlanda, Hongria i Alemanya per comparar-la amb els 
països europeus.  
L’estudi PISA avalua el rendiment en competència científica d’acord en els plantejaments del 
corrent educatiu CTS  ( Ciència – Tecnologia – Societat ), el qual emfatitza l’aplicació 
pràctica dels coneixements científics per tal que els individus aprenguin a adoptar decisions 
responsables en el seu entorn. 
Defineix la competència científica com “ la capacitat d’utilitzar el coneixement científic 
per a identificar preguntes i extreure’n conclusions basades , en fets reals amb la 
finalitat de comprendre i poder prendre decisions sobre el món natural i sobre els 
canvis que hi ha produït l’activitat humana “ 
Les dades exposades i aquesta definició posen de manifest ,des del meu punt de vista que 
es fa necessària una revisió de la metodologia emprada per tractar de millorar l’aprenentatge 
científic dels nostres alumnes.   
Hi ha alternatives  que ja s’estan posant en marxa amb bons resultats com són : el projecte 
anglès “Ciència per al segle XXI” (etapa 14-16): una aposta per a un currículum comú basat 
en l’alfabetització científica, l’experiència del projecte EPSE (Evidence based Practice in 
Science Education) que consisteix  en portar  la  recerca didàctica a l’aula i per suposat el 
projecte IDEAS (Idees, Evidències i Argumentació en Ciències) desenvolupat entre els anys 
2002 i 2003 per un equip del King’s College de la Universitat de Londres ,amb uns materials   
que van ser elaborats  per: el professor  Jonathan Osborne, Dr Shirley Simon de l’Institute of 
Education, i la  Dra Sibel Erduran  per ajudar als professors de ciències de les escoles de 
primària i secundària a desenvolupar una sèrie d’habilitats i procediments per ensenyar 
sobre idees, evidències i argumentació en Ciències . 
Aquests  projectes nous en educació  són els que m’han fet  escollir  entre d’altres, les 
activitats POE  perquè l’alumne hagi de fer prediccions i desprès de observar els fets 
experimentals sigui capaç d’elaborar una argumentació. 
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4. Marc teòric 
 
En els darrers anys , molts estudis han posat la veu d’alarma  en el baix interès dels joves pels 
estudis de ciències i matemàtiques. A pesar dels nombrosos projectes que s’han implementat 
per canviar aquesta situació, els signes de canvi són encara modestos.  A menys que es 
prenguin accions efectives , la capacitat d’Europa per innovar i la qualitat de la seva  investigació 
declinarà.  A més a més entre la població en general, l’adquisició d’habilitats que s’estan 
convertint en essencials en tots els àmbits de la vida , en una societat cada vegada més 
dependent de l’ús del coneixement , està sotmesa a una amenaça creixent.  
En conseqüència , la Comissió Europea va encarregar a un grup d’experts examinar una secció 
de les continues iniciatives que es porten a terme i poder conèixer a partir d’elles , els elements 
de coneixements i bones pràctiques que portarien un canvi radical en el interès  dels joves per 
les ciències i identificar les  pre - condicions  necessàries perquè es doni. 
Des dels orígens d’aquest declinant interès dels joves , els estudis s’han basat en la manera 
d’ensenyança de les ciències a primària i a secundària, identificant aquest com el focus principal 
del problema. 
En aquest context , vist que la gran part de la comunitat d’educació de les ciències esta d’acord 
en què la pràctica pedagògica basada en els mètodes d’ indagació són molt més efectius , la 
realitat de la pràctica de l’aula és que en la majoria dels països Europeus, aquests mètodes no 
estan sent implementats. 
Les recents iniciatives en Europa persegueixen la renovació de la educació científica a través 
dels mètodes basats en la investigació . 
Les troballes i recomanacions dels  experts es poden resumir en : 
 
Un canvi de mètode pedagògic de les ciències des del merament deductiu al mètode basat en la 
indagació proporciona els mitjans per incrementar l’interès per la ciència. 
 
Una pedagogia científica renovada basada en la indagació aporta un increment d’oportunitats de 
cooperació entre els que aposten per les diferents vies : una educació  clàssica o més informal. 
 
Els professors/es són clau en la renovació de l’educació de les ciències. Entre altres formes, 
formant part d’una xarxa que els permetrà  provar la qualitat dels seus ensenyaments i afavorir la 
seva  motivació. 
 
En Europa , aquests importants  components de renovació de l’ensenyament de les ciències , 
estan sent promogudes per dues iniciatives d’innovació “ Pollen “ i  “Sinus-transfer ”  , que estan 
demostrant ser capaces d’incrementar el interès i els assoliments en ciència. 
 
Per últim en aquest informe  es recorda  ¿què s’entén per ciència ? 
 Ciència , en el ampli sentit , es refereix a  un sistema de coneixement  que intenta modelar la 
realitat de forma objectiva. En un sentit més restrictiu, per ciència s’entén un sistema 
d’aconseguir coneixements basat en el mètode científic, així com per organitzar els 
coneixements adquirits a partir de la investigació . ( Informe Rocard ) 
 
¿ Quina és la importància de l’educació científica en la societat actual? 
 
Anem a començar reflexionant  sobre la necessitat o no , d’una educació científica , com element 
bàsic de la formació ciutadana. 
¿Quines raons poden avalar la necessitat d’una educació científica per a tots els ciutadans i 
ciutadanes ? 
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Les  propostes actuals a favor d’una alfabetització científica van més enllà de la tradicional 
importància concedida a l’educació científica i tecnològica , per fer possible el desenvolupament 
futur . En opinió dels experts , aquesta educació científica s’ha convertit en una exigència urgent 
, en un factor essencial pel desenvolupament de las persones i dels pobles , també a curt termini. 
Així s’afirma  per exemple en la primera pàgina  dels  National Science Education Standards, 
auspiciats  pel National Research Council ( 1996)   
 
“En un  món replet de productes de la indagació científica , l’alfabetització científica s’ha convertit 
en una necessitat per tots : tots necessitem utilitzar la informació científica per realitzar opcions 
que es plantegen cada dia ; tots necessitem ser capaços d’implicar-nos en discussions públiques 
sobre assumptes untes importants que es relacionen amb la ciència i la tecnologia i tots 
mereixem compartir la emoció i la realització personal que pot produir la comprensió del món 
natural “   
 
 Per això , no és estrany que s’hagi arribat a establir una analogia entre l’alfabetització bàsica  
inicial el segle passat i el actual moviment d’alfabetització  científica i tecnològica ( Fourez,1997). 
Més recentment , en la Conferència Mundial sobre la Ciència pel segle XXI , afavorida per la 
UNESCO i el Consell Internacional per la Ciència , es deia : 
  
“ Per que un país estigui en condicions d’atendre a les necessitats fonamentals de la seva 
població , l’ensenyament de les ciències i la tecnologia és un imperatiu estratègic . Formant part 
d’aquesta educació científica i tecnològica , els estudiants haurien d’aprendre a resoldre 
problemes concrets i atendre les necessitats de la societat , utilitzant les seves competències i 
coneixements científics i tecnològics.”    I s’afegeix “ Avui més que mai és necessari fomentar i 
difondre l’alfabetització científica en totes les cultures i en tots els sectors de la societat , a fi de 
millorar la participació dels ciutadans en l’adopció de decisions relatives a l’aplicació dels nous 
coneixements.”  ( Declaració de Budapest ,1999). 
 
La importància concedida a l’alfabetització científica de totes les persones ha estat posada de 
manifest en gran nombre d’investigacions , publicacions , congressos i trobades que sota el lema  
“ Ciència per tothom “ es venen realitzant aquests darrers anys ( Bybee i DeBoer ,1994; 
Bybee,1997; marco 2000) . De fet , en nombrosos països , s’estan portant a terme reformes 
educatives que contemplen l’alfabetització científica i tecnològica com una de les seves 
principals finalitats. 
El reconeixement d’aquesta creixent  importància concedida a l’educació científica , exigís un 
estudi pausat de com aconseguir aquest objectiu i molt particularment , de quins són els 
obstacles que s’oposen a la seva consecució . En efecte , la investigació en didàctica de les 
ciències ha mostrat reiteradament el greu fracàs escolar , així com la falta d’interès e i inclús 
rebuig que generen les matèries científiques (Simpson et al.,1994 ; Giordan ,1997; Furio i Vilches 
,1997) 
Ens trobem , dons , davant d’un ampli reconeixement de la necessitat d’una alfabetització 
científica , expressió molt utilitzada en l’actualitat i terme que convé aclarir. 
El concepte d’alfabetització científica , encara que avui està en boga , té una tradició que ve de 
lluny  , al menys des de finals des anys cinquanta ( DeBoer,2000) . Però és , durant la darrera 
dècada que aquesta expressió ha adquirit la categoria d’eslògan , ampli i repetidament utilitzat 
per investigadors, dissenyadors de currículums i professors de ciències  ( Bybee,1997 ). Això 
que deu ser saludat per una part, té el perill segons Bybee de que cadascú pugui atribuir-la 
diferents significats . 
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Des de 1995 , revistes com Journal of Research in Science Teaching han publicat editorials amb 
crides  per realitzar contribucions que permeten plantejar propostes coherents en aquest camp 
d’investigació e innovació educativa. 
La idea d’alfabetització científica suggereix uns objectius bàsics per a tots els estudiants , que 
converteixen l’educació científica en part d’una educació general . Encara més , parlar 
d’alfabetització científica , de ciència per tothom , suposa pensar en un mateix currículum bàsic 
per a tots els estudiants , com proposen , per exemple ,Els National Science Currículum 
Standard ( National Research Council ,1996) i requereix estratègies que evitin les repercussions 
de les desigualtats socials a l’àmbit educatiu ( Bybee i DeBoer, 1994 ; Baker,1998 ; 
Marchesi,2000). 
Però , quin hauria de ser aquest currículum científic bàsic per a tots els ciutadans ? 
Marco ( 2000 ) assenyala alguns elements comuns en aquest ampli moviment d’alfabetització 
científica . 

• Alfabetització científica pràctica , que permetrà utilitzar els coneixements en la vida 
quotidiana, amb la fi de millorar les condicions de vida , el coneixement de nosaltres 
mateixos , etc..  

• Alfabetització científica cívica , perquè totes les persones puguin intervenir socialment 
amb criteri científic, en decisions polítiques. 

• Alfabetització científica cultural, relacionada amb els nivells de naturalesa de la ciència , 
amb el significat de la ciència i la tecnologia i la seva incidència en la configuració social.  

Per una altra banda , Reid i Hodson ( 1993 ) proposen que una educació dirigida vers  una 
cultura científica bàsica hauria de contenir  :  

- Coneixements de la ciència  : certs  fets , conceptes i teories. 
- Aplicacions del coneixement científic ( l’ús d’aquest coneixement  en situacions reals i 

simulades ) 
- Habilitats i tàctiques de la ciència  ( desmilitarització amb els procediments de la ciència i 

l’ús d’aparells e instruments ). 
- Resolució de problemes  ( aplicació d’habilitats , tàctiques i coneixements científics a 

investigacions reals ). 
- Interacció amb la tecnologia  ( resolució de problemes pràctics, emfatització científica , 

estètica , econòmica i social i aspectes utilitaris de les possibles solucions  ) 
- Qüestions socio-econòmico-polítiques i ètic-morals en la ciència i la tecnologia. 
- Història i desenvolupament de la ciència i la tecnologia. 
- Estudi de la naturalesa de la ciència i la pràctica científica ( consideracions filosòfiques i 

sociològiques centrades en els mètodes científics , el paper i estatus de la teoria científica i 
les activitats de la comunitat científica . 

 
L’alfabetització científica – tecnològica  multidimensional , assenyala Bybee “ s’estén més enllà 
del vocabulari, dels esquemes conceptuals  i dels mètodes i procediments per incloure altres 
dimensions de la ciència  : hem d’ajudar als estudiants a desenvolupar perspectives de la ciència 
i la tecnologia que incloguin la història de les idees científiques , la naturalesa de la ciència i la 
tecnologia i el paper de les dues en la vida personal i social .”  Aquest és el nivell 
multidimensional de l’alfabetització científica . Els estudiants haurien d’aconseguir  una certa 
comprensió i apreciació global de la ciència i la tecnologia com empreses que han estat i 
continuen sent part de la cultura  “ 
 
Es pot apreciar , dons  una convergència bàsica   de diferents autors , en anar més enllà de 
l’habitual transmissió de coneixements científics, d’incloure una aproximació a la naturalesa de la 
ciència  i a la pràctica científica  i sobretot , de posar èmfasi en les relacions ciència – tecnologia-
societat  ( CTS ), amb la visió d’afavorir la participació ciutadana  en la presa de decisions . 
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( Década de la Educación para el desarrollo sostenible. UNESCO)  
  
 
 
      
Ensenyar a pensar 
 
Moltes raons recolzen la idea  de que el desenvolupament del pensament dels estudiants ha de 
ser un component important de l’educació científica . El desenvolupament del pensament d’ordre 
superior dels estudiants és una de les metes centrals de l’escolarització del segle XXI. Pensar bé 
és un prerequisit per ser un ciutadà crític en una societat autènticament democràtica . També és 
una condició necessària per ser capaços de fer front competentment a les vastes quantitats 
d’informació que són uns dels més importants distintius d’aquesta generació i de manipular les 
noves tecnologies de la informació. 
Ensenyar a pensar contribueix a la construcció significativa del coneixement científic . Per contra 
d’enfocar l’aprenentatge com repetitiu i de memorització de fets , els estudiants que resolen 
problemes , discuteixen qüestions científiques i porten endavant investigacions s’hi involucren en 
un pensament actiu sobre diferents temes . Aquest pensament els ajuda a establir connexions 
entre conceptes i a construir representacions mentals . D’aquesta forma l’aprenentatge es torna 
més desafiant , interessant i engrescador  i pot desembocar en una millor comprensió i retenció. 
Aquestes dues raons : pensar bé i ensenyar a pensar  ens porten a aconseguir un dels objectius 
de l’educació científica en el segle XXI  : promoure l’alfabetització científica, diversos currículum 
recents de tot el món ( Nuffield Currículum Center,2002; Qualifications and Currículum Authority , 
pàgina web revisada en 2005 ; American Association for the Advancement of Science , 1993  ; 
National Research Council ,1996 ) posen èmfasi en la necessitat  de que en el segle XXI tots els 
estudiants aprenguin ciències en una forma que els permeti avaluar críticament qüestions 
científiques i tecnològiques innovadores. La forma d’aconseguir una alfabetització científica i una 
comprensió profunda és a través de l’aprenentatge per indagació, l’argumentació , la presa de 
decisions i el pensament crític . 
D’acord amb la taxonomia de Bloom (1954),la memorització i la recuperació d’informació són 
classificades com pensaments d’ordre inferior , mentre que analitzar , sintetitzar i avaluar són 
classificades com d’ordre superior . Altres exemples d’activitats cognitives que es classifiquen  
com d’ordre superior inclouen argumentar, fer comparacions , resoldre problemes no algorítmics 
complexos , treballar amb controvèrsies , e identificar suposicions subjacents . La major part de 
les habilitats d’indagació científica clàssiques , tals com formular preguntes d’investigació , 
proposar hipòtesi , planejar experiments o treure conclusions , també es classifiquen com 
pensament d’ordre superior .           
Hi ha moltes maneres d’ensenyar a pensar i en el projecte  “ Thinking in Science  Classroom  ( 
Pensant en les classes de ciències ) s’adopta l’aproximació per infusió ( Ennis ,1989) . D’acord 
amb aquesta aproximació , l’ensenyament de les estratègies de pensament s’integra amb els 
temes que constitueixen el currículum escolar usual. Aquests temes són estudiats en profunditat 
mentre els estudiants participen en feines que requereixen la resolució de problemes , la 
indagació i l’argumentació de continguts escolars específics. Combinar l’ensenyament d’habilitats 
amb l’ensenyament del contingut disciplinar concret millora dos aspectes del aprenentatge : el 
pensament i la comprensió conceptual . La idea principal del projecte TSC és abordar 
l’ensenyament de les ciències des de dues perspectives diferents però complementàries : 
contingut i pensament .  
La idea de considerar el pensament com un objectiu educatiu important està lluny de ser nova . 
La gran part del professorat incorpora algú grau d’aprenentatge per indagació en les seves 
classes  i també els professors i professores són conscients de la necessitat de comprometre als 
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estudiants en feines més enllà de recordar informació. ¿ per què llavors la importància d’un 
projecte que té com objectiu fonamental  la integració del pensament d’ordre superior en el 
currículum escolar ? 
En primer lloc , encara que gran part del professorat incorpora algú grau d’indagació en les seves 
classes , la investigació mostra que tals activitats no són freqüents en moltes aules. Augmentar 
les activitats en què els nois i noies pensen , no tan sols és una qüestió de quantitat sinó que pot 
constituir una diferència qualitativa en la naturalesa de l’ensenyament . Fer del pensament un 
component central de la rutina de les classes crea un tipus molt diferent d’aprenentatge d’aquell 
que es dona en les aules en las que el professor/a es centra en la transmissió de informació i les 
activitats de pensament són solament ocasionals. 
En segon lloc , el professorat de ciències sap que quan s’embarca en la complicada feina 
d’explicar conceptes científics complexes, ha d’invertir molta reflexió i molta energia , però 
poques vegades es fan consideracions amb tanta cura pels objectius del pensament. El projecte 
TSC  considera l’ensenyament de patrons d’ensenyament   com un objectiu educatiu explícit , el 
que fa possible dissenyar activitats d’aprenentatge pensades precisament amb el propòsit  
d’ajudar als estudiants a desenvolupar el seu pensament. 
La tercera característica és que l’ensenyament estigui planejada de forma que cada habilitat de 
pensament és repeteix varies vegades en diferents contextos i a través de diferents tipus de 
feines . Aquest aprenentatge sistemàtic ha de permetre transferir les estratègies a temes que són 
significativament diferents del tema en el qual van ser ensenyades.( Zohar ,Anat ) 
 
Com plantejar bones preguntes en química ?  
 
L’ensenyament de la química s’enfronta en l’actualitat a un gran repte, perquè  no és fàcil que 
sigui alhora “ significatiu “ i aplicat i que, a més a més atengui els problemes de relació entre la 
ciència , la tècnica i la societat. Aquesta diversitat d’objectius és difícil d’assolir en totes les 
matèries , però en la química ho és molt més , degut a la gran distància que hi ha entre la 
percepció dels cavis químics  i l’explicació que ens dona la ciència química. La tradició docent ha 
fet que la biologia, la geologia i la física parlen d’entitats que tothom sap localitzar al seu voltant ; 
però l’ensenyament de la química s’ha centrat en entitats molt abstractes  : els àtoms i els 
enllaços, els elements , els equilibris .... i ho ha fet emprant, des del primer moment , un 
llenguatge fet de fórmules i d’equacions . 
Per generar activitat química a l’escola  es deurà partir d’experiments en els que es pugui 
intervenir i dels que es pugui parlar. 

- Calen fenòmens químics en els que els alumnes puguin intervenir amb autonomia , per 
controlar-los. 

 
- Que plantegin problemes 

 
- Que siguin rellevants socialment. 

 
- Que permetin introduir les entitats químiques de manera significativa. 

 
- Fer química per les altres assignatures,per exemple en relació amb : 

organismes i salut : fotosíntesi, nutrició ; medi ambient : seguir la pista al mercuri, plom  ; l’aire : 
combustions, corrosions ; obtenir energia , controlar-la ; la química de l’aigua ; el disseny de nous 
materials ; la industria química.... 
Les bones preguntes són les que impulsen l’activitat que genera coneixement i han de dirigir el 
pensament dels alumnes cap a la construcció del seu propi coneixement químic., els ajuden a 
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resoldre els problemes que s’han plantejat i permeten enfocar l’atenció, mesurar, comparar, 
provocar l’acció, proposar problemes i raonar. 
Es important modelitzar els fenòmens i això implica  per una part : experimentar, generar, 
preguntes significatives, “ imaginar respostes “ i per altra : regular les idees que es van generant 
en respondre-les per tal que esdevinguin coherents. 
Per exemple : Model canvi químic  

• les substàncies inicials ( quines ? ) “ desapareixen “ i “ apareixen” les substàncies finals  
     ( quines ?) fins que s’arriba a un estat final que pot ser d’equilibri químic. 
• Es conserven els elements ( quins? ) 
• Les proporcions són fixes , la massa es conserva . 
• L’energia es conserva . 
• Es pot representar amb la teoria atòmica i amb símbols. 

Les bones preguntes s’han d’administrar : 
Què tenim ? ( com és , a què s’assembla.... ) 
Què fem ? ( què passarà , per què ho fas ) 
Què passa ? ( fins a on , quant , a què s’assembla) 
Què passaria si ....? 
Podries trobar una altra manera de fer-ho? 
Per què creus que passa ? 
Per últim les preguntes d’avaluació han de ser contextualitzades , que interpel·lin a l’estudiant i 
que incideixin en els conceptes bàsics. Mercè Izquierdo  Aymerich (UAB) 
 
 COMPETÈNCIES I TRANSVERSALITAT 
 
L’assumpte de competències, no es tracta –com algú pot arribar a pensar– d’una nova moda, 
que passarà, com altres novetats que hem conegut i que després han quedat arraconades. Jo 
crec que les competències no tenen aquest futur. 
El coneixement, en el moment actual, té unes característiques que no havia tingut abans. En les 
últimes dècades s’ha produït una enorme multiplicació de la informació, que creix d’una manera 
exagerada. Alguns experts diuen que cada cinc o sis anys es dupliquen les dades i les 
informacions que corren a totes les xarxes. 
L’altre efecte és que, quan la informació es converteix en coneixement, aquest coneixement 
queda obsolet amb una gran rapidesa. Les persones que han estudiat una carrera saben que 
moltes de les matèries que han estudiat, quan acaben la carrera han quedat molt superades, 
especialment en aquells estudis que tenen més dinamisme i que estan constantment en un 
procés mes important de canvi. 
I, finalment, observem que el coneixement cada cop està més fragmentat per causa de la 
necessària, i –jo diria, inevitable– especialització que es produeix a la nostra civilització. 
Aleshores, fixeu-vos: un coneixement brutal, una informació brutal, un coneixement que passa de 
moda –no que passa de moda, que es crema– i que queda superat de forma molt ràpida, i 
finalment un coneixement que ens arriba la major part de les vegades molt fragmentat i molt 
parcial; no tenim grans visions globals del que és la realitat. 
Hi ha un escriptor italià, Massimo Borghesi, que ha escrit el llibre El sujeto ausente, que ha estat 
publicat l’any 2005 per l’editorial Encuentro. El sujeto ausente fa referència al mestre , que és el 
gran absent actual. És un personatge que la tecnificació de l’ensenyament l’està arraconant, o 
sigui, que la seva presència escolar i social és gairebé una presència testimonial, perquè, una 
vegada més,no és el centre de tot el que es produeix en el marc cultural i escolar. 
Borghesi diu que, des dels anys 60, s’ha perdut la concepció global i humanista del que és la 
realitat. I això no ajuda gaire per interpretar la realitat des d’un coneixement ampli i globalitzador. 
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Aquesta visió holística del que són les coses s’ha perdut, i això fa que ens costi cada vegada 
més interpretar els fets de la realitat. Nosaltres, que encara hem tingut una formació més de 
caire humanístic, encara conservem tota una sèrie de recursos per poder continuar interpretant 
les coses, reforçats amb l’experiència que hem adquirit al llarg de la nostra vida. Això ens permet 
interpretar la vida des de marcs amplis, però pensem que el nostre alumnat, cada cop més, rep 
la informació des d’aquesta nova perspectiva absolutament fragmentada. Segons la informació 
que reben, les coses passen de seguida i tenen necessitat de renovar-les contínuament. Com 
que la informació és tan fonamental, els aclaparem moltíssim. Llavors, els alumnes han perdut la 
seva capacitat de representar la realitat i interpretar-la, de tal forma que, en comptes d’utilitzar el 
coneixement adquirit a l’escola per seguir interpretant la realitat —tal com havíem fet tots 
nosaltres—, cada cop més s’allunyen de tot això i utilitzen les seves pròpies metàfores i els seus 
propis mites; i s’ha produït —i això és una cosa evident— un divorci molt important entre els 
interessos que tenen els nens amb els compromisos escolars; i l’esforç cada vegada més dur 
dels professors per tractar de transmetre aquelles claus que suposadament haurien d’ajudar el 
nen per interpretar tot allò que els envolta. 
Això és un fet que ha passat i que és part de l’angoixa i del debat que tenim els educadors en 
cada moment. 
El que passa és que, si seguim entestats a transmetre la informació i el coneixement de la 
manera que s’ha fet sempre, estarem transmetent “más de lo mismo” i aleshores aprofundirem, 
cada cop més, el divorci entre el tipus de coneixement que traspassem als nostres alumnes i les 
seves necessitats reals, tant en el món escolar com després en el món real, a la seva pròpia vida 
—i això és més greu. 
Aleshores cal, en les circumstàncies actuals, modificar profundament la naturalesa de tot allò que 
transmetem als nostres alumnes. Aquí és on rau la importància del canvi: deixar de pensar i de 
transmetre coneixements tal com els tenim ara, per tractar de canviar el xip i preocupar-se més 
de desenvolupar competències amb els alumnes. 
Hem de canviar el xip. Allò important no és transmetre el nostre coneixement a l’alumne a partir 
de l’acció d’ensenyament, sinó controlar i veure com generem contextos i oportunitats perquè 
l’alumne pugui desenvolupar per ell mateix una colla d’aprenentatges que han de tenir un aire 
absolutament diferent del que tenien abans. Aleshores, incrementar en els alumnes la capacitat 
de desenvolupar aquests aprenentatges és la base de tot el que en diem la “revolució 
competencial”. 
El que interessa no és que aprenguin moltes coses, no és que tinguin molta  informació, sinó 
que sàpiguen llegir les necessitats que tenen els contextos de realitat i puguin en cada moment 
triar els coneixements que necessiten per poder generar esquemes que els ajudin a interpretar 
aquella realitat; que puguin dialogar de veritat i amb profunditat amb aquella realitat. 
Tot això representa, per a nosaltres, un canvi brutal al qual no estem acostumats; i sobre el qual 
no tenim tots els mecanismes que teníem per desenvolupar els processos d’ensenyament -
aprenentatge en el marc escolar. 
En comptes de centrar tota l’activitat escolar a transmetre el coneixement, l’hem de centrar a 
generar activitats, les quals siguin contextos d’oportunitats on l’alumne pugui desenvolupar-se 
competencialment a partir d’una nova naturalesa d’aprenentatges. 
Aquest és el nou repte i la gran dificultat, perquè això, no és que sigui més complex de fer del 
que ja fèiem, sinó que simplement suposa un canvi cultural per a nosaltres mateixos, un canvi en 
profunditat per a nosaltres. 
El canvi cultural suposa, en primer lloc, canviar els nostres esquemes culturals; en segon lloc, 
canviar els nostres esquemes organitzatius; i, en tercer lloc canviar la nostra representació de la 
realitat. Si el coneixement que hem interioritzat nosaltres, no l’hem assolit fins a l’extrem que ens 
permeti modificar l’esquema organitzatiu propi i no ens permet interpretar, conèixer i representar 
la realitat d’una forma absolutament diferent, allò segueix sent un coneixement pur i dur o una 
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informació pura i dura que es queda a la superfície del nostre coneixement, es queda simplement 
com un exercici racional que no es traspassa després al diàleg i a la pròpia interpretació de la 
nostra realitat per controlar-la i modificar-la. 
El camí de les competències passa per desenvolupar la informació, el coneixement i l’ús 
competent d’aquest coneixement, mitjançant marcs i contextos de realitat; passa per tot això; 
Avui dia hi ha una frase que diu que el coneixement ens permet il·luminar la realitat. Això vol dir 
que, quan volem establir el diàleg amb la realitat per convertir el coneixement en competència, 
com més coneixement tenim d’aquella realitat més il·luminem aquella realitat i més facilitem el 
diàleg amb aquella realitat i més ens permet, al final, usar aquell coneixement de forma 
competent i ser capaç d’utilitzar-lo per interpretar i crear representacions d’aquella realitat que 
siguin cada cop més riques; i que el coneixement en converteixi finalment en cultura. 
En poques paraules, he tractat de sintetitzar la naturalesa del canvi que tenim al davant. No sé si 
he estat feliç de transmetre la importància que té. No es tracta d’un canvi de maquillatge, dels 
temes, no es tracta de canviar les paraules que apliquem. 
Un dia estava parlant amb un grup de mestres de psicologia, i deien: això de les competències 
és un canvi de vocable — más de lo mismo”—; no!, no és un canvi de vocable, de lèxic ni de 
paraules: és un canvi en profunditat. Si no en capturem l’essència, seguirem fracassant amb el 
nostre sistema educatiu. 
Quan, després dels resultats de proves com el PISA o altres de semblants— parlem del fracàs 
dels nostres alumnes, el que passa és simplement i planament que el seu saber no s’adapta a la 
demanda d’aquestes proves que és, cada cop més, un ús competencial dels coneixements i no 
una simple transmissió de coneixements. En això rau la diferència. 
Això ha generat una enorme confusió pel que fa als termes : Coneixement, 
capacitat, habilitat i competència. 
Quan , una informació, un saber, el comprens, l’acabes convertint en un saber; el que passa és 
que, per transformar el saber en coneixement, necessites d’alguna forma comprendre la 
racionalitat interna, la lògica interna que té la pròpia construcció d’aquest coneixement. És a dir, 
una persona que té coneixements de matemàtiques té uns sabers de matemàtiques concrets, 
però no els té de forma aïllada i purament descriptiva, sinó que els té situats en un marc lògic 
que li permet entendre el procés pel qual s’ha construït aquell coneixement; i li permetrà també 
seguir generant la construcció de nous coneixements. Aquest és el procés bàsic pel qual els 
sabers es converteixen, s’interioritzen i, gràcies a entendre la lògica interna del conjunt d’aquests 
coneixements, d’aquests sabers, ens permet transformar-los en coneixements. 
Quan amplies la base d’aquest coneixement i el relaciones amb algun marc de realitat, o amb 
algun context de realitat, llavors el coneixement es converteix en una capacitat. Perquè el 
coneixement es converteixi en capacitat t’ha de permetre que tu puguis utilitzar aquell 
coneixement, puguis relacionar-lo amb algun context de realitat. Si tu ets incapaç de relacionar el 
coneixement amb la realitat, simplement de relacionar-lo, simplement d’establir-hi llaços 
relacionals, aleshores estàs en el punt del simple coneixement. Capacitat, o sigui, ser capaç de, 
vol dir ser capaç d’utilitzar un coneixement per entendre, per interpretar, per relacionar-te amb 
algun tipus de realitat. Si aquest tipus de relació que tu estableixes entre el coneixement i la 
realitat et permet modificar-la, transformar-la, estàs dins d’un marc d’una habilitat. Una habilitat 
és la teva capacitat aplicada per a la modificació, per a la transformació d’algun tipus de realitat. 
Això és una habilitat. I llavors ve el gran salt: quan passem del coneixement, de la capacitat, de 
l’habilitat, a la competència. Quan l’enorme complicitat de la realitat exigeix que tu utilitzis els 
coneixements que tens, les habilitats i tot, més les teves actituds i els teus valors per a un ús 
competent de tot això, a fi de dialogar amb aquella realitat més complexa, acabes de saltar de 
l’habilitat a la competència. 
Fixeu-vos que una persona pot ser tremendament traçuda (podríem dir manyosa) i, en canvi, ser 
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absolutament incompetent, perquè, si no apliques les teves actituds i els teus valors en l’ús 
d’aquella habilitat, la pots utilitzar de forma absolutament mancada de competència. 
És a dir, el salt de l’habilitat a la competència es produeix, no tan sols per la complexificació de la 
pròpia realitat —que exigeix una acció molt més conjunta— sinó també, per la naturalesa de la 
pròpia acció de l’habilitat, que s’ha d’afegir a elements de la teva pròpia actitud i del teus propis 
valors perquè l’ús d’aquella habilitat es faci en un marc d’un ús competencial. 
Posaré un exemple: En un examen, en una oposició a una titularitat per ser professor de 
pedagogia, un professor deia: 
“La competència més important d’un pedagog és estimar la pròpia professió de pedagog.” Diu 
que era la competència més important del pedagog! “Mira —vaig contestar— estimar és un 
sentiment, és una emoció i potser fins un coneixement, però no és una competència; la prova és 
que es pot estimar molt i ser molt mal amant.” És aquesta la gran diferència que hi ha entre la 
pulsió d’un coneixement i el seu ús competent en un context de realitat complex i concret. 
Aquesta és la gran diferència. 
Fixeu-vos que és això el que estem demanat. En un món on hi ha una enorme complexitat, en un 
món en què el coneixement és molt complex, és enormement sobreabundant, si no aprenem a 
tenir un bon diàleg entre la realitat complexa i el coneixement, i sabem triar i sabem aplicar de 
forma perfectament competent aquest coneixement per resoldre i interpretar aquella realitat, 
podem ser grans coneixedors, podem ser molt hàbils , però no serem mai unes persones que 
adquirirem aquella capacitat competencial, que és del que, en el fons, es tracta. 
No ens demanen que els ensenyem moltes coses; el que ens demanen és que siguem capaços 
de desenvolupar en ells una capacitat d’aprendre de forma competent a fi d’utilitzar els 
coneixements per resoldre —conjuntament amb els docents—, la seva relació específica, el seu 
viatge dins el món de la realitat. 
Per acabar de concretar els objectius propis de la responsabilitat que tenim com a educadors, 
exposaré les classes de competències que distingeixen els especialistes del tema, que són 
competències clau, competències transversals, competències específiques i 
competències bàsiques . 
Quina és la diferencia entre cada una d’aquestes tipologies de competències? 
Les competències clau ens permeten aconseguir altres competències. Sense aquestes, les 
altres consten molt de desenvolupar. 
Penseu que una competència determinada pot ser, segons la funció que jugui en un context, una 
cosa o una altra, però n’hi ha algunes que les considerem clau. Us posaré un parell d’exemples, 
per facilitar la comprensió d’aquesta classe de competències. 
La competència anomenada narrativa vol dir la capacitat que tenim de convertir en un patró 
explicatiu aquells fets de la realitat que observem o que veiem. Jo veig quelcom que passa en un 
fragment de realitat i sóc capaç de capturar l’essència d’allò que observo i després transformar-la 
a través del meu pensament i explicar-la mitjançant un patró clar, de tipus explicatiu. Això sembla 
una bajanada, però hi ha molta gent que té una enorme dificultat per explicar aquelles coses que 
sap i que coneix, encara que en tingui una experiència directa. 
I aquesta competència pot ser fonamental per desenvolupar-ne d’altres, perquè a aquella 
persona que no ha adquirit la competència narrativa, li falla una base: la capacitat de situar sota 
un paràmetre de tipus explicatiu allò que sap. Com menys desenvolupada té aquesta 
competència, més li consta desenvolupar-ne d’altres. 
N’hi hauria d’altres, per exemple, la competència corporativa, la de poder treballar en equip per 
desenvolupar competències complexes. La competència corporativa no és simplement treballar 
en equip, sinó que, quan treballes amb un grup de persones, siguis capaç d’adoptar no el rol 
propi, sinó situar-te en el rol de l’altre, que és situar-te en la sabata de l’altre. Que és la clau 
perquè tu puguis desenvolupar tot una sèrie de competències cooperatives que permeten 
desplegar-ne d’altres, sobretot, de caire complex. 
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És a dir, que hi ha un conjunt de competències que es converteixen en clau en la mesura que 
permeten desenvolupar-ne altres, que poden ser potser perfectament bàsiques i fonamentals, si 
bé d’un altre estil. 
Quan parlem de competències transversals volem significar que aquestes es presenten i són 
necessàries en totes les disciplines; que no son específiques de cap disciplina en particular. Per 
exemple, la resolució de problemes, la comprensió lectora, la competència tecnològica, etc. La 
comprensió lectora no és una competència pròpia i específica del llenguatge; es troba i es pot 
identificar en les matemàtiques o en qualsevol altra disciplina —i l’hem de desenvolupar en totes. 
Hi ha altres competències que són les específiques. Aquestes són les que estem més 
acostumats a tractar. Són aquelles que es deriven d’una disciplina particular; cada disciplina 
particular té el seu marc propi de competències: alguns en diuen inclús competències 
acadèmiques, perquè són les que es deriven directament d’aquell coneixement en si mateix. 
Quan diem “aplicar coneixements de probabilitat i estadística a situacions poc estructurades”, 
aquesta formulació reprodueix una competència específica, que deriva directament d’un 
coneixement disciplinari propi. 
Per què és competència?: perquè situa i relaciona un coneixement amb un context de realitat. 
Perquè diem que és específica?: perquè el seu camp d’acció és situat en una sola disciplina. 
I finalment hi ha aquelles competències que estem tractant sempre, que son les bàsiques. Les 
bàsiques l’única especificitat que aporten respecte a les competències clau, a les transversals o 
a les específiques és l’element social, és a dir que són aquelles que necessitem per poder 
créixer i desenvolupar-nos en el context social en què estem situats. Aquestes són les bàsiques, 
i són les que el sistema educatiu ha de garantir. 
El sistema educatiu ha de ser ambiciós i ha de tractar de transmetre, de crear, de regenerar, de 
fer treballar totes les competències. No podem crear un sistema educatiu pobre, mesquí, que 
només tingui en compte les bàsiques: les ha d’atendre totes. Ara bé, una cosa és que atengui 
totes les competències i una altra cosa és que, a l’ensenyament bàsic, obligatori, ha de garantir 
aquelles que permeten als nostres alumnes, un cop finalitzat el seu itinerari vital dins d’aquest 
tipus d’ensenyament, poder seguir creixent autònomament com a ciutadans en el context on 
estigui desenvolupant el seu propi projecte. Les competències que permeten això són les que 
considerem bàsiques. I aquestes són les que s’han tractat d’identificar i són aquelles que, a 
través de processos avaluadors, es procura que es puguin comprovar i controlar la seva 
assumpció per part dels alumnes implicats, perquè tenim com a responsabilitat, o l’administració 
té com a responsabilitat cobrir les necessitats bàsiques dels nostres alumnes. 
 
Tot això que estem dient estableix un nou marc de coneixement. I necessitem d’alguna forma 
veure en quina mesura afectarà tot l’entramat que tenim davant nostre: com afectarà el disseny 
curricular,com afectarà els programes d’actuació dins de l’aula, com afectarà les metodologies, 
com afectarà l’avaluació mateixa. Penseu que, si tot això de què parlem no afecta la teoria i la 
pràctica docents,de cap de les maneres no podrem anar cap a un desenvolupament 
competencial dels nostres alumnes. 
Normalment, les competències, sobretot les més complexes, formen part d’allò que, més que 
d’ensenyar, s’ha de procurar que l’alumne ho aprengui. En aquests casos, l’acció metodològica o 
responsabilitat del professor no és tant de crear activitats que et permetin recrear situacions en 
què tu puguis ensenyar allò des d’una base racional, sinó que, moltes vegades, el que et 
demanen en el teu procés de programació és que generis contextos d’oportunitats que l’alumne 
pugui utilitzar perquè ell mateix pugui desenvolupar aquella competència. 
Això ens complica una mica la vida, però ens allibera també d’una gran part, important, de 
responsabilitat. A vegades no es tracta tant de pensar i esbrinar el protocol d’actuació racional 
que un ha de fer per ensenyar-li una cosa a l’alumne, sinó que un ha de pensar, ha de dissenyar 
conjunts d’activitats, en les quals l’alumne tingui la possibilitat de posar en joc aquella 
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competència que ha de desenvolupar, i ell mateix es vagi autoregulant i vagi incorporant al seu 
propi bagatge. O sigui, que tingui l’experiència de desenvolupar aquella competència, que és allò 
que li permetrà transferir aquesta experiència al desenvolupament d’altres competències. 
I aquest és un dels eixos més bàsics del nou model que haurem de desenvolupar. No tan sols 
ens haurem de preocupar de quins han de ser els protocols per establir processos 
d’ensenyament, sinó que també ens haurem de preocupar de generar models i tipus d’activitats 
molt ben pensades, perquè l’alumne vagi tenint àmbits, contextos i oportunitats per anar 
desenvolupant de forma sistemàtica tot el conjunt de competències que creiem que ha de 
desenvolupar; i especialment aquests àmbits s’han d’observar pel que fa referència a 
competències més complexes. 
Segons el plantejament per competències, s’ha de programar no tant per temes seqüenciats 
d’aquesta manera, sinó per activitats; i cadascuna d’aquestes activitats ha de contemplar 
simultàniament la lògica interna del coneixement i la lògica interna de la contínua complexificació 
dels processos i contextos de la realitat. 
És a dir, l’activitat ha de contenir, per una banda, la lògica del coneixement, però, així mateix, 
cada activitat ha d’introduir com aplicar aquest coneixement en un context de realitat, i aquest 
context de realitat ha de tenir la seva pròpia lògica interna. Els contextos de realitat cada cop han 
de ser més complexos perquè l’alumne aprengui cada cop més a contactar el coneixement amb 
la realitat i amb contextos rics i variats, i quan calgui plurals. A vegades, dins una activitat caldrà 
fer-hi intervenir no tan sols un coneixement, sinó altres coneixements d’altres matèries. En 
resum, facilitar en el marc d’aquestes activitats la interdisciplinarietat de les diferents matèries. 
Això és el gran repte que tenim d’aconseguir contextos de treball per als alumnes que siguin 
oportunitats per entendre la realitat des d’una complexitat molt més àmplia. 
Això, evidentment, obliga a canvis metodològics. No podem fonamentar aquest tipus 
d’ensenyament amb la classe magistral i amb la demostració etc., sinó que requereix un procés 
de canvis metodològiques que inclús obliguen a canvis fonamentals en els propis recursos que 
tenim i que utilitzem, des del llibre fins als recursos a classe, perquè, si tot no s’acomoda a 
aquesta nova forma estructural de fer les coses, generem en els alumnes una esquizofrènia 
absoluta. Tot ha de tenir una certa lògica compacta. 
La clau del canvi, però, no rau sobretot ni en el disseny curricular ni en el programa, sinó en les 
activitats i en l’avaluació. 
És a dir, s’han de modificar els sistemes, les formes i les pràctiques avaluadores, perquè 
l’avaluació és la manera més plausible perquè alumnes i professors entenguin i entenguem què 
s’espera de nosaltres en aquestes noves formes competencials. 
No podem fer treballar els alumnes amb activitats complexes que impliquin un ús multidisciplinari 
per resoldre situacions problemàtiques, i que els demanin que estiguin contínuament fent un 
diàleg múltiple sobre la realitat, difícil i complex, i que després, al moment d’avaluar aquell 
alumne, sigui de forma formativa o de forma sumativa, ho fem a partir de proves que demanin 
reproduir algun tipus de coneixement d’ús memorístic o descriptiu. L’avaluació ha d’utilitzar 
activitats dins el marc de les activitats que fan servir, de manera que es pugui reflexionar com 
aquelles activitats s’han resolt i de quina manera permeten que els alumnes es desenvolupin en 
aquell conjunt de competències. ( Joan Mateu, Currículum per competències) 
 
Avaluació de competències del pensament científic 
 
Es necessari incorporar la reflexió sobre l’estructura de la ciència i el paper que aquesta ha jugat 
en la nostra societat i, sobretot és necessari discutir la dinàmica del canvi , ja que el que volem 
aconseguir és que els coneixements de l’alumnat evolucionin fins que siguin rigorosos  i útils . 
per això hi ha que escollir  dintre la gran quantitat d’informació generada , la que ens permeti 
desenvolupar les competències requerides en un món cada vegada més canviant i que prepari 
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millor per un futur que no hi està predeterminat . La història en general i la de la ciència en 
particular ens ha ensenyat que les que van ser respostes correctes per a preguntes del seu 
temps , anys més tard van ser considerades errònies. No n’hi ha veritats absolutes  “ la ciència 
és més un viatge que un destí “ Aquest viatge és el que proposem a l’alumnat al qui ensenyem 
ciències ; el destí és la seva pròpia actuació en un món que està per venir. 
Ala vista de tot això , el que sembla del tot imprescindible és el desenvolupament d’una proposta 
educativa immersa en un context social , científic i tecnològic sense perdre de vista l’ús que el 
futur ciutadà farà de la ciència , encara que no es dediqui a ella. Per això parlem d’habilitats del 
pensament científic, inspirades en la història i al filosofia de la ciència i les concretem en una 
activitat crucial :la resolució de problemes  . 
Acceptant el paper central dels problemes en l’avanç de la ciència , Toulmin (1972 )avença en la 
caracterització dels problemes mitjançant l’expressió ” Problemes = ideals explicatius = 
capacitats corrents “   
Aquesta aspiració es concreta en general a través de preguntes i les preguntes que concreten 
els problemes són preguntes del seu temps ( sobre la combustió no es va preguntar el mateix A. 
Lavoisier que Yuan T Lee  ( Premi Nobel en 1986 per la seva recerca sobre dinàmica dels 
processos químics elementals ) pràcticament  200anys després. 
Parlar de competències del pensament científic tan sols té sentit des de la perspectiva d’una 
ciència que es viu, que es fa i que evoluciona al ritme de noves finalitats humanes. 
Si la competència te a veure amb la ciència , la situació és tal que mobilitza coneixements que no 
poden ser de llibre sinó que corresponen a una activitat científica. No es pot aïllar el saber 
científic de la vida, de les seves aplicacions , implicacions  i del seu significat en relació amb 
altres matèries. Arribem així al punt crucial  la ciència no comença en els fets sinó  en les 
preguntes i les preguntes depenen del marc teòric des del qual es formulen . 
Com es va dir abans, les preguntes concreten els problemes. Per això aprendre a preguntar és 
una competència i aprendre a avaluar-les és una necessitat. Hi ha diversos tipus de preguntes , 
les que tenen que veure amb el coneixement científic , són les obertes. Una vegada formulada la 
pregunta que d’alguna manera concreta un problema , la millor estratègia per abordar la seva 
resolució sembla ser la dissenyada fa un anys per Gowin a través de la seva famosa V 
epistemològica o heurística que es pot utilitzar per analitzar una lectura , dissenyar una 
investigació, preparar una classe ... i per l’avaluació d’un treball teòric i experimental que deuen 
combinar-se adequadament per mostrar competència en pensament científic. 
 
Característiques de les preguntes que podem fer . 
 
 
Preguntes tancades Preguntes semitancades Preguntes obertes 

Es contesten amb una o dues 
paraules .Es troba en el llibre 
o en els apunts de classe. 

La pregunta requereix una o 
dues oracions per ser 
contestada. No es troba en un 
determinat lloc del llibre o dels 
apunts però si s’ha entès el 
material que s’ha 
proporcionat, es pot 
respondre. 

La pregunta requereix al 
menys d’un paràgraf. La 
resposta no es troba solament 
en un llibre. 

La resposta és correcta o 
equivocada. 

La resposta pot ser correcta si 
està ben explicada, però 
també pot estar equivocada. 

La resposta és correcta si 
està d’acord amb la 
informació mostrada en els 
llibres i/o apunts i amés està 
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ben explicada. 
Generalment comencen per 
Què? On ? Quan ? 

Generalment comencen per 
Com ? 

Generalment comencen per  
Perquè ? Què passaria si ?  

 
En la Ve s’han introduït alguns canvis ,perquè compleixi una doble funció  sostenir als alumnes 
en el seu aprenentatge i proporcionar informació  al professor/a per  la seva avaluació .El primer 
canvi ha estat el nom , ara es diu “ diagrama heurístic “ i el segon canvi és que a diferència 
d’altres Ve , la que aquí es proposa presenta en la part esquerda les tres característiques dels  
Conceptes : Models , llenguatge i aplicacions  i tracta de integrar entre si les quatre parts 
principals del diagrama :Fets, Preguntes , Pensar i Fer   . 
En un diagrama  heurístic la part esquerra i dreta estan relacionades i entre les dues han 
d’aconseguir respondre a la pregunta principal. Aquesta organització té lloc d’acord amb 
l’estructura cognitiva  de cadascú dels estudiants i per tant és una construcció pròpia . També 
s’ha de tenir en compte que per cada experiment les preguntes rellevants poden ser diferents per 
cada estudiant i per tant aquestes preguntes poden conduir a considerar com a importants altres 
registres. 
Saber formular preguntes i compartir dubtes i solucions per així resoldre un problema determinat, 
és una competència del pensament científic que els diagrames heurístics ens permeten avaluar 
de manera bastant acurada. (J.Antonio Chamizo.Univ.Autónoma de México.Mercé 
Izquierdo.UAB) 
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5. Objectius 
 
5.1. Raons per realitzar aquest treball 
 
Després de fer un anàlisi de la situació actual de la matèria de Física i Química a l’ESO   i  
consultar la bibliografia que he comentat a l’apartat anterior, aquestes són les raons que m’han 
impulsat a iniciar aquest treball: 
  
5.1.1. Fer un currículum basat en la indagació i per tant dissenyar experiències que introdueixin 
als estudiants als fenòmens científics a traves de l’observació directa , l’obtenció de dades  i 
l’anàlisi d’evidències. 
 
5.1.2. El repte de trobar, analitzar i elaborar nous materials didàctics eficients pel nou currículum 
de F i Q a l’ESO. 
 
5.1.3. Provar diferents estratègies per millorar l’aprenentatge de la matèria. 
 
5.1.4. Aconseguir un major interès dels estudiants per les activitats científiques. 
 
5.1.5. Desenvolupar un esperit crític als estudiants . 
 
5.1.6. Facilitar la tasca docent. 
 
5.1.7. Conèixer quins són els tipus de recursos que donen millors resultats segons el nivell i la 
unitat didàctica a tractar. 
 
5.1.8. Tenir clar que tan sols des d’una pràctica contextualitzada es possible plantejar la 
reconstrucció de l’experiència i establir sistematitzacions en el procés educatiu. 
 
5.1.9 Generar canvis en les concepcions , les actituds i les pràctiques educatives del professorat 
segons les noves tendències i aportacions de que disposem en aquest camp. 
 
5.1.10. Desenvolupar i potenciar el treball interdisciplinari. 
 
5.1.11.  Estudiar mitjans i proporcionar recursos per a un millor aprenentatge. 
 
5.1.12. Proporcionar habilitats per la vida. 
 
5.1.13. Utilitzar les noves tecnologies a l’aula però sense perdre de vista el primer objectiu , es a 
dir un bon aprenentatge. 
 
 
5.2. Hipòtesis o preguntes que respondrà la recerca 
 
5.2.1.  Quina és l’actitud dels alumnes davant la ciència? 
 
5.2.2. L’ús d’activitats POE i de les TIC dintre de les activitats d’aprenentatge, milloren el 
coneixement i desperten un major interès per la ciència? 
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5.2.3.  Quins tipus de pràctiques són les més adequades i quines desperten un major interès en 
l’alumnat? 
 
5.2.4. De quina manera hem de combinar teoria i pràctica per obtenir millors resultats ? 
 
5.2.5. Aquest canvi de metodologia basada en la indagació, contribueix positivament a 
l’assoliment de les competències ?  
 
 
5.3. Antecedents i resultats previs  
 
Per la meva experiència docent i per la bibliografia consultada es pot comprovar que : 
 
5.3.1. El treball amb ordinadors i sensors desperta interès en els alumnes i els resulta  atractiu. 
 
5.3.2. Fer pràctiques simples els ajuda a fer-se preguntes i raonar sobre el fenomen observat. 
 
5.3.3.  La utilització de pràctiques   tipus  POE , crec que poden donar molts bons resultats , però 
necessito seleccionar-les i provar-les d’acord amb la programació per poder arribar a 
conclusions. 
 
5.3.4. En temes on les pràctiques poden resultar difícils de muntar o per observar  
comportaments a nivell microscòpic  per exemple, l’ús de simulacions amb un guió didàctic 
elaborat, crec que pot ser molt útil, però com he dit abans , tots aquests materials deuen estar 
molt bé seleccionats perquè realment siguin útils i no resultin un mero “divertimento”.   
 
5.3.5. Les experiències de canvis en la metodologia , fetes fins ara de forma esporàdica , no  
ens permeten saber si realment incideixen en una millora en el coneixement. 
 
 
5.4.Objectius concrets del treball 
 
L’objectiu concret d’aquest projecte és cercar materials, analitzar-los, provar-los amb 
alumnes , elaborar de nous i tenint en compte el protocol  d’avaluació de resultats 
aconseguir seleccionar uns materials pràctics que ajudin al desenvolupament de les 
diferents capacitats dins del marc del nou currículum . 
 
Aquests materials han de contribuir a que l’alumne sigui capaç de : 
 
5.4.1.Poder interpretar fets rellevants de la vida quotidiana i relacionar-los amb els coneixements 
científic- tècnics. 
 
5.4.2. Comprendre missatges de contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit fent servir 
els llenguatges i recursos que calgui. 
 
5.4.3. Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic. 
 
5.4.4. Treballar en grup en la resolució de problemes. 
 
5.4.5. Demostrar iniciativa i creativitat en el plantejament de propostes. 
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5.4.6. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions 
ciència –tecnologia per satisfer les necessitats humanes i contribuir a fer un futur més sostenible. 
 
5.4.7. Saber aplicar processos propis del camp científic a altres camps professionals. 
 
 
5.5. Indicacions explícites de les aportacions del treball proposat a la millora de la pràctica 
docent. 

 
- Desenvolupament de les competències bàsiques 

    
1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
Les activitats  , tipus POE ajuden a descriure fets i fenòmens , definir conceptes i explicar-los 
de forma raonada. Lectures de textos amb contingut científic que els alumnes  han d’explicar 
i debatre i els ajuden a contextualitzar els diferents fenòmens que s’estan estudiant. 
També la interpretació de gràfics , esquemes ....així com la utilització del llenguatge visual  ( 
vídeos, simulacions..) 
 
1.1.Tractament de la informació i competència digital. 

       Accés a continguts científics utilitzant Internet, utilització d’un  full de càlcul  amb  
        Excel, treball amb programes com el Multilog utilitzant sensors . 
 

1.2.Competència matemàtica  
Aquesta és imprescindible per un bon aprenentatge científic . La realització de mesures, 
tractament de dades , construcció i elaboració de gràfics contribuiran a que aquesta millori. 
 
2.Competència d’aprendre a aprendre. 
 Selecció i recerca de materials que ajudin als alumnes a fer-s’hi preguntes sobre el que        
succeeix en el seu entorn i imaginar respostes , treballar en equip i no desanimar-s’hi   
davant les dificultats. 

     
 
3.Competència social i ciutadana. 

 
  -      Integració de les TIC 

La utilització de recursos  TIC  per a l’àrea així com  els mitjans audiovisuals,  seran 
juntament amb d’altres, les eines fonamentals en la elaboració d’aquests materials. 
 

- Normalització  lingüística i l’ús social de la llengua  catalana 
Els materials pràctics utilitzats contribuiran a millorar la lectura ,escriptura i el llenguatge 
propi de la cultura científica en català . 

 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi dels materials pràctics més adients pel nou currículum de Física i Química a 3r  d’ESO amb la utilització de les TIC i activitats POE.  
 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                             

Memòria                                                                                                                                                                                      Esther de Suso (2008) 
 

- 22 -

 
6.Treball dut a terme  
 
6.1. Disseny del pla de treball 
 
He dividit el treball en tres fases . 
 
a) Primera fase :  
 

- Reunions amb els membres del departament de Ciències de l’IES Vall d’Hebron per 
explicar-les el projecte i discutir  el pla de treball. 

- Establir contactes amb el CEDC per comentar el projecte i contar amb la seva ajuda i 
experiència en aquests temes. 

- Recerca bibliogràfica i de materials pràctics. 
- Revisió i selecció de materials adequats per treballar els continguts a 3r d’ESO   
- Preparació de nous materials pels alumnes , equip experimental, dossier per l’alumne i 

dossier pel professor. 
- Elaboració de qüestionaris d’avaluació inicials tant d’actituds envers l’assignatura com per  
      avaluar els   preconceptes dels alumnes sobre els temes  seleccionats. 
- Presentació de materials seleccionats al Seminari de F i Q  i establir amb quin grup 

d’alumnes i en quines unitats didàctiques es centrarà l’estudi dels materials.  
 
 Temporalització : setembre- gener 
 
b) Segona fase :  

 
- Lliurament dels materials  elaborats. 
- Actuació directa amb els alumnes . 
- Buidat dels qüestionaris inicials.  
- Realització de les pràctiques que hem escollit amb anterioritat , per la seva situació 

temporal dintre del currículum. 
- Estudi dels informes de pràctiques  que  ens lliuraren els alumnes  per tractar d’esbrinar 

com han anat les experiències. 
- Avaluació final dels coneixements adquirits en las corresponents unitats didàctiques. 
 

 
 Temporalització : mitjans de gener- abril. 

 
c) Tercera fase : Conclusions 
 

- Recollida de dades obtingudes amb les diferents actuacions. 
- Anàlisi  i interpretació de les dades. 
- Valoració per part dels membres del seminari de F i Q de les experiències realitzades. 
- Entrevistes amb alguns alumnes i professor/es implicats en el projecte. 
- Treure conclusions i publicar els resultats obtinguts. 
- Publicació dels dossiers dels estudiants i del professor. 
- Preparació del material experimental. 
- Elaboració d’una selecció de “ bones pràctiques “ amb el material necessari. 

 
Temporalització : mitjans d’abril- juny. 
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6.2. Instruments de recollida de dades . 

 
-  Qüestionari inicial  d’actituds envers la matèria 
-  Qüestionari d’avaluació de preconceptes  de l’alumne sobre els temes d’estudi 

seleccionats. 
- Prova d’avaluació de coneixements sobre els temes  desprès de treballar amb aquests   
       materials. 
- Informes elaborats pels alumnes. 
- Entrevistes amb professors /es implicats. 
- Entrevistes amb alumnes. 

 
6.3. Procediment seguit  
 
Primera fase ( setembre – gener ) 
 
6.3.1. Contactes establerts. 
Des del començament d’aquest projecte ,vaig comptar amb l’ajuda i col·laboració inestimable 
del CDEC i em van oferir la possibilitat de treballar amb ells , oferiment que vaig acceptar i que 
em va reportar la seva experiència en elaboració de materials i va posar a la meva disposició 
bibliografia  i laboratoris per poder provar les pràctiques , així com la seva opinió i ajuda sobre 
els materials a preparar. 
 
6.3.2. Presentació del tema objecte d’estudi als membres de seminari. 
Al setembre vaig tenir una reunió amb els membres del seminari de Fi Q per explicar el projecte 
i posar-nos d’acord en les dades i temes seleccionats pel estudi. Els materials pràctiques que 
vaig decidir provar i per tant els primers a elaborar ,van ser , seguint el currículum de 3r d’ESO, 
els relatius a “ reaccions químiques “ que correspon al segon bloc de continguts  i es va treballar 
al segon trimestre del curs.   
 
6.3.3. Consulta bibliogràfica 
Els mesos de setembre i part d’octubre vaig estar consultant diferents fonts : llibres, revistes 
especialitzades, pàgines web  etc... per tal de posar-me al dia sobre les darreres tendències en 
didàctica de les ciències que s’estan portant a terme sobretot a Europa  i també per buscar 
materials pràctics sobre els diferents aspectes del bloc de continguts seleccionat. 
 
6.3.4. Assistència i participació en cursos i altres activitats  
En aquest període també vaig dedicar un temps a la meva formació i vaig assistir   a diferents 
cursos  com :  
- Bases metodològiques per a la recerca educativa. ICE  (UB) 
- Jornades de F i Q.  
-  SfeC Seminari de formació permanent del ensenyament de les ciències .Departament 
d’Educació 
- Escola de Tardor per joves investigadors en didàctica de les ciències. UAB Aquí vaig participar 
com a ponent i va resultar molt interessant i enriquidor donat que hi havia grups reduïts de 
treball i un tutor/a , en el meu cas Mercè Izquierdo  ( UAB), experta precisament en la elaboració 
d’aquests tipus de materials , que també em va aportar la seva opinió i ajuda sobre el que 
estava fent i la millor manera de portar-lo a terme . 
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- Grup Projecte Secundària .Amb altres company/es col·laboradors del CDEC , vaig començar a 
formar part d’ aquest grup on estem preparant materials per 12-16 , que siguin contextualitzats i 
permetin treballar i avaluar competències. 
 

6.3.5. Selecció i elaboració dels materials pràctics pels alumnes  amb les guies didàctiques pel 
bloc “ reaccions químiques “ corresponent al segon trimestre.  
 
6.3.6. Elaboració d’un qüestionari inicial d’actitud i un qüestionari de preconceptes . 
 Els qüestionaris es van  passar a tots els alumnes  de 3r d’ESO en una hora de classe. 
 
6.3.7. Presentació i lliurament del material en paper i en un CD al seminari de FiQ  
 
Vaig presentar els materials , els vam  comentar i  d’acord amb la persona que està ocupant el 
meu lloc a l’ institut vam decidir començar el 10 de gener  a treballar aquests materials amb els 
alumnes.  
 
 
Segona fase ( gener- abril ) 

 
6.3.8. Explicació i presentació del projecte als alumnes . 
Al gener , vaig explicar als alumnes el que faríem i  l’objectiu  perseguit en aquest treball que es 
en definitiva  : aconseguir que tinguin major interès per la ciència  i  una millor comprensió i 
utilització dels coneixement científics aplicats a tots els àmbits. 
 
6.3.9.Qüestionari d’avaluació inicial. 
 En una hora vaig passar els dos qüestionaris tant el  d’actitud com el de preconceptes. 
 
6.3.10.Buidat dels qüestionaris i anàlisi de les dades  
 
6.3.11.Elaboració de materials corresponents al tercer bloc de continguts del currículum que fa 
referència a “ energia i canvis químics “ 

 
6.3.12. Reunions de seguiment amb l Irene Poch (professora que em substitueix) per comentar 
com funcionaven els materials, fer amb ella algunes de les pràctiques amb els alumnes i 
preparar els qüestionaris d’avaluació. 

 
 

Tercera fase  ( abril- juny) 
 

6.3.12. Elaboració del qüestionari d’avaluació sobre reaccions químiques. 
 

6.3.13. Elaboració del guió per l’entrevista amb els alumnes. 
 

6.3.14. Correcció i anàlisi de les dades del qüestionari d’avaluació. 
 

6.3.15.  Revisió i anàlisi dels informes de pràctiques. 
 

6.3.16. Examen de les entrevistes amb alumnes i elaboració de conclusions . 
 

6.3.17. Opinió de la professora participant en l’estudi. 
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6.3.18. Anàlisi de resultats . 

 
6.3.19. Presentació al seminari  de Física i Química de l’institut i als alumnes de tercer 
participants d’aquest estudi, dels  resultats obtinguts en la prova d’avaluació  . 

 
6.3.20.  Comentari de resultats amb la professora Irene Poch implicada en aquest estudi.  
 
 6.3.21. Elaboració de l’article de títol “Opinió de l’alumnat de 3r d’ESO de la Física i                         
Química” publicat a la revista "Ciències,  Revista del Professorat de Ciències de   Primària i  
Secundària” L'adreça web és : http://antalya.uab.es/crecim/revista_ciencies/revista/index.htm   

  
6.3.22. Elaboració de materials referents al primer bloc del currículum  “ La matèria a l’Univers” 

 
6.3.23. Conclusions i suggeriments 

 
 

6.4. Materials seleccionats i elaborats  ( Annexos )  
 
  
6.4.1.Guions de pràctiques pel alumne amb les corresponents guies didàctiques pel professor/a. 
 
Seguint l’ordre dels blocs en el  currículum de tercer , s’adjunten als annexos ,els protocols dels 
alumnes i les corresponents  guies didàctiques de les activitats pràctiques proposades. 
Molts d’aquest materials ja estaven elaborats per col·laboradors del CDEC , per això en alguns 
casos els protocols són les ja existents i en altres s’han modificat per tal d’adaptar-los al nivell. 

  
A ) Sobre La matèria a l’Univers  
 
B )  Sobre  Reaccions químiques   
 
C) Sobre Energia i canvis químics 
 
6.4.2. Qüestionaris d’avaluació inicial  

  
A ) Qüestionari d’actitud de Likert .Qüestionari d’avaluació inicial sobre actitud  
 
B ) Qüestionari d’avaluació inicial de preconceptes 
 
6.4.3. Proves per avaluar els coneixements adquirits 

 
A) Informes de pràctiques. 
 
B) Qüestionari d’avaluació sobre reaccions químiques 

 
 
 
 
 

6.4.4. Altres instruments 
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A) Entrevistes amb els alumnes . 
B) Opinió de la professora del seminari de Física i Química encarregada dels dos tercers 

d’ESO  
 

6.4.5. Elaboració de l’article publicat a la revista   “Ciències, revista del professorat de primària i 
secundària “ en el número corresponent al 10 de juny de 2008. 
 http://antalya.uab.es/crecim/revista_ciencies/revista/index.htm  
 
 
 
Els models de tots aquests instruments d’avaluació estan inclosos en els annexos relatius a 
materials elaborats en aquest període. 



  

 
 
7.Resultats obtinguts i Anàlisi de dades  
 
 
7.1. Avaluació inicial d’actituds 
 
 L’eina que he utilitzat ha estat : Qüestionari de Likert 

• es un tipus d’instrument de mesura o de recol·lecció de dades que s’utilitza molt en la 
investigació social. 

• És una escala per mesurar actituds  
• Consisteix en un conjunt d’ítems sota la forma d’afirmacions o judicis , davant els quals 

es sol·licita la reacció ( favorable, desfavorable, positiva o negativa) dels individus. 
• Alternatives o punts en l’escala de Likert 

Alternativa A: (5)Totalment d’acord ; (4) D’acord ; (3) Ni d’acord, ni en desacord ;  ( Tan se me’n 
dona ) ; (2) En desacord ; (1) Totalment  en desacord 

Alternativa B: (5) Totalment en desacord ;(4) D’acord ;  (3) Neutral ;  (2) En desacord ; (1) 
Totalment en desacord 

Alternativa C: (5) Definitivament sí ; (4) Probablement sí ; (3) Indecís ;  (2) Probablement no ;(1) 
Definitivament no 

Alternativa D: (5) Completament vertader ; (4) Vertader ; (3) Ni fals, ni vertader ;  (2) Fals ;(1) 
Completament fals 

A cada punt se li assigna un valor numèric. D’aquesta manera el subjecte obté una puntuació 
respecte a l’afirmació .Les afirmacions qualifiquen  al objecte d’ actitud que s’està mesurant  i  
deuen expressar tan sols  una relació lògica , a més a més és molt recomanable que no 
excedeixen  de 20 paraules.. 

 Les alternatives de resposta o punts de l’ escala son cinc e indiquen quant s’està d’acord amb  
l’afirmació corresponent. Solament és pot  marcar una opció. Es considera  una dada invàlida qui 
marqui dos o més opcions. 

Maneres d’ aplicar l’ escala Likert 

Existeixen dos formes  d’ aplicar una escala Likert. La primera és de manera autoadministrada: 
es lliurarà el qüestionari a cada subjecte i aquest marcarà  un punt en l’escala , es a dir  la 
categoria que millor descriu la seva  reacció o resposta. La segona  forma és l’ entrevista; un 
entrevistador llegeix  les afirmacions i alternatives de resposta al subjecte i pren nota del que 
aquest el contesti . Al construir una escala de Likert  hem d’assegurar-nos que les afirmacions i 
alternatives de resposta seran compreses per els subjectes als   que s’aplicarà  i que aquests  
tindran la capacitat de discriminació requerida.  
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Objectiu  
 
En el meu cas la intenció  de passar aquest qüestionari és conèixer l’actitud  dels alumnes 
envers la matèria i tractar de saber què és el que  ells/elles   pensen sobre diverses qüestions 
per poder entendre millor el seu comportament i tractar d’incidir el més possible en els seus 
interessos.  
Aquest tipus  de qüestionari es va utilitzar per fer la valoració del projecte Salters de Biologia  i a 
mi em va servir d’exemple per elaborar les preguntes , donat que em va semblar una eina molt 
interessant. 
 
 Participants  
 
Els participants principals d’aquesta investigació són els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Vall 
d’Hebron  que sumen un total de 58 alumnes d’edats compreses entre 15 i 16 anys  que estan 
distribuïts en dos grups de 29 alumnes cadascú . 
La composició dels grups és la següent : 
3rA  (29 alumnes ) 17noies i 12 nois . D’ells , 14 alumnes han repetit algú curs de l’ESO, 
concretament 4 són  repetidors de 3r i els 10 restants han repetit algú curs del primer cicle . 
3rB (29 alumnes ) , faltaven 7, el dia que es va passar l’enquesta. Són 16 noies i 13 nois. Sobre 
els 22 de l’enquesta inicial hi ha 11repetidors : 4 repetidors de 3r, 6 han repetit 1r o 2n d’ESO i 1 
ha repetit els dos cursos del primer cicle. 
Acadèmicament , podríem dir que els del grup A tenen un nivell una mica millor que els del B, 
donat que en aquest grup hi ha més repetidors . 
 
 
7.1.1. Resultats obtinguts 
 
 
Taula 1. En aquesta taula es mostren els ítems  que cada estudiant havia de valorar entre 
aquestes cinc possibilitats: “totalment d’acord” (TA), “d’acord” (A), “ni d’acord ni en desacord” (N), 
“en desacord” (D) i “totalment en desacord” (TD) 
 
ítem Afirmació que s’ha de valorar 
1 Llegir llibres i/o textos científics és molt pesat. 
2 Odio escriure l’informe de pràctiques. 
3 Les pel·lícules amb contingut científic m’avorreixen molt. 
4 M’agradaria que les classes de F i Q duressin tot el dia. 
5 Odio les classes de F i Q. 
6 M’agradaria poder entendre i discutir sobre temes científics d’actualitat. 
7 Treballar en un laboratori no és la meva idea de diversió. 
8 Em trobo molt bé durant les classes pràctiques de F i Q.  
9 Odio estudiar F i Q fora de classe. 
10 No penso a parlar de ciència amb els amics fora de classe. 
11 Fer treballs de F i Q a casa no serveix de res. 
12 M’agradaria fer experiments propers a la vida quotidiana. 
13 Aprendre resoldre qüestions de F i Q és difícil. 
14 No tinc cap inconvenient a repetir un experiment diverses vegades per comprovar 

les dades. 
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Taula 2. Categories amb  les que hem agrupat els ítems del qüestionari 
 
 
 actitud ítems del qüestionari 
categoria I davant la ciència 1, 3, 6, 10 
categoria II sobre les classes de Física i Química 4, 5, 9, 11, (13) 
categoria III sobre els treballs pràctics 2, 7, 8, 12, 14 

 
 

Taula 3. Nombre de respostes a cada opció (TA, A, N, D i TD) corresponents als dos grups 
enquestats: 3r A i 3r B per separat. 
 

3r A 3r B ítem TA A N D TD TA A N D TD 
1 5 11 5 7 1 5 5 8 4 0 
2 0 3 17 7 2 2 6 4 9 1 
3 0 7 7 10 5 1 3 8 5 5 
4 0 2 6 7 14 0 0 3 6 13 
5 0 3 4 11 11 2 2 4 9 5 
6 7 11 11 0 0 5 10 5 2 0 
7 1 7 8 7 6 3 8 4 5 2 
8 6 16 5 2 0 4 9 6 2 1 
9 3 9 7 8 2 8 3 7 2 2 
10 9 9 8 3 0 8 6 4 1 3 
11 1 1 8 14 5 2 1 10 7 2 
12 8 13 5 1 2 5 5 10 1 1 
13 7 15 3 3 1 9 9 1 2 1 
14 4 12 4 7 2 

 

6 8 5 2 1 
 
 
Taula 4. Valors mitjans dels grups 3rA i 3rB i valor mitjà del total de respostes. 
 
 
Per ajudar a l’anàlisi dels resultats hem convertit les dades en valors numèrics, hem assignat TA 
igual a 5, A igual a 4, N igual a 3, D igual a 2 i TD igual a 1. D’aquesta manera hem elaborat la 
Taula 4 on presentem els valors mitjans de les respostes dels estudiants de cada grup 
corresponent a cada ítem. A la darrera columna hi ha el valor mitjà obtingut pel conjunt de totes 
les enquestes, sense distingir a quin grup d’alumnes correspon. 
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ítem 3rA 3rB tots 
1 3,4 3,5 3,5 
2 2,7 3,0 2,8 
3 2,6 2,5 2,6 
4 1,9 1,5 1,7 
5 2,0 2,4 2,2 
6 3,9 3,8 3,8 
7 2,7 3,2 2,9 
8 3,9 3,6 3,8 
9 3,1 3,6 3,3 
10 3,8 3,7 3,8 
11 2,3 2,5 2,5 
12 3,8 3,5 3,7 
13 3,8 4,0 3,9 
14 3,3 3,7 3,5 

 
 

Gràfiques dels resultats comparatius obtinguts en els dos tercers A i B 
 
Perquè s’entenguin millor  les dades obtingudes , presentem els resultats en forma de gràfica. 
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Figura 1 
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Figura 2 
 
 

3rA i 3rB Qüest.Likert
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Figura 3 
 
A les figures 1 i 2 es representen les notes mitjanes en cada una de les 14 afirmacions de 
l’enquesta en els dos tercers per separat i a la figura 3 s’han representat conjuntament per poder 
apreciar les diferències obtingudes en cada ítem en els dos cursos . 
 
 
7.1.2. Anàlisi de dades  

 
Analitzant les dades veiem  que : 
 
1. Segons es desprèn  dels resultats de la pregunta 13 els alumnes consideren en general  

difícil aprendre a resoldre qüestions de Física, els de 3rB  ho troben una mica més  que els 
del A. 

 



Estudi dels materials pràctics més adients pel nou currículum de Física i Química a 3r  d’ESO amb la utilització de les TIC i activitats POE.  
 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                             

Memòria                                                                                                                                                                                      Esther de Suso (2008) 
 

- 32 -

2. Podem afirmar que a la majoria  els agradaria poder entendre sobre temes científics 
d’actualitat pels resultats obtinguts a la pregunta 6 . 

 
3. Es troben molt bé fent pràctiques , aquí els del A també ho valoren millor que els del B. 

 
4. No els agrada haver de  fer els informes  de  pràctiques  , però tampoc suposa massa 

problema , curiosament als alumnes del B no els importa tant  i ,  tampoc els importa  haver 
de repetir un experiment varies vegades , on també els alumnes de 3rB estan més  d’acord 
en repetir-ho si és necessari ( preguntes 2 i 14 ). 

5. Comparant les qüestions 9 i 11 podem concloure que no els agrada estudiar F i Q fora de 
classe , però de totes maneres consideren que  fer treballs a casa és útil per el seu 
aprenentatge , aquí els del A ho valoren més positivament que no pas els del B 

 
6. Analitzant les respostes de les preguntes 1 i 3 podem afirmar que les pel·lícules amb 

contingut científic no els avorreixen , en general , però consideren molt pesat llegir llibres o 
textos científics , també aquí els del B ho valoren una mica més negativament. 

 
7. Segons els resultats de les qüestions 7 i 10 parlar de temes relacionats amb ciència fora de 

classe  no entra en els seus plans , així com la idea de poder treballar en un laboratori.  
 
Per finalitzar, a la figura 4  podem  veure la gràfica que ens mostra les mitjanes de cada resposta   
per tot aquest col·lectiu d’alumnes de 3r d’ESO i  posa de manifest la seva opinió 
sobre les afirmacions plantejades.  
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Figura 4  
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7.2. Avaluació inicial de preconceptes.  
 
Aquest qüestionari ho vaig elaborar consultant els materials del “Grupo de Ciencias de la 
Axarquia “,  aquest és un treball finançat pel MEC i va ser editat pel Centro de Publicaciones del 
MEC i EDELVIVES  i també alguns dels llibres de text com els de Mc Graw Hill. 
 
Donat que els materials que començaré provant , són els relatius al segon bloc del currículum de 
3r “ reaccions químiques “ , he passat un qüestionari per detectar els preconceptes que els 
alumnes tenen sobre alguns aspectes relatius al tema.  
 
7.2.1. Resultats obtinguts  

 
A continuació presento el qüestionari que vaig passar als alumnes  i sobre el que es van obtenir 
els resultats que comentaré. 

 
 

Qüestionari de preconceptes  :  
 

1. En determinats processos la massa no es manté constant . Per exemple : 
 

a) Quan masteguem un xiclet , la massa del xiclet abans de ficar-ho a la boca és la mateixa que 
desprès  de mastegar-ho.   
                                                                                                                                V          F            
b) Quan dissolem una substància , la dissolució pesa menys que les substàncies  
    originals.                                                                                                              V          F     
c) Quan dissolem una pastilla efervescent  i es desprenen gasos, la massa pastilla més la massa  
de l’aigua és igual abans i desprès.                                                                        V           F     
 
2.  La densitat d’un cos canvia quan el canviem de forma o el trenquem .             V          F   F 
 
3. La densitat d’un tros gran de ferro és diferent que la d’un tros petit de ferro     V            F 
 
4. En tots els estats : sòlid, líquid i gas es considera que les partícules  estan en 
    moviment. El moviment de les partícules ( per exemple que formen el metall d’un cotxe ) és   
independent del moviment  macroscòpic ( vol dir per exemple del moviment del cotxe en el  
                                                                                                                               V            F 
 
  
5. Les partícules  d’una substància canvien quan la substància canvia d’estat     V          F           
 
 
6.El nombre d’àtoms d’una molècula no determina si és simple o composta                                   
   El que importa és que els àtoms siguin iguals (simple) o de dos o més classes                                  
   Diferents.                                                                                                             V            F   
 
7. Els termes element i substància pura no tenen el mateix significat.                  V           F         
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8. L’ebullició del aigua és un procés en què les molècules d’aigua es separen en                                
 Molècules d’hidrogen i d’oxigen                                                                            V            F 
 
9. Quan una substància es crema , desapareix i dona lloc a la formació de  
substàncies  noves.                                                                                                V          F         
 
10. Classifica  aquestes substàncies en S.pures o dissolucions . 
 
 
 
 
 
 
                              
                                       
 
 
 
 
 
 
 
11. Classifica aquests processos que s’adonen a la vida quotidiana com a canvis físics o químics. 
 
Situació  Canvi  

físic 
Canvi 
químic 

a) Estenem la roba i al cap d’una estona està seca .   
b) Al afegir bicarbonat a un got amb suc de llimon
s’observa efervescència. 

  

c) Traiem un glaçó de gel i el posem en un got, 
cap d’una estona tan sols hi ha aigua líquida 

  

d) Premem l’interruptor i la bombeta s’encén.   
e) El pa es posa daurat a la torradora.    
f) El butà de l’estufa es crema    
   
 
El total d’ítems del qüestionari va ser de  : 
Preguntes 1 (3) ; 2(1) ; 3(1) ; 4(1) ; 5(1) ; 6(1) ; 7 (1) ; 8(1 ) ; 9 (1) ; 10 (11) ; 11(6) que fan un total 
de 28 ítems  per alumne. 

 
 En principi anem a comparar els resultats globals dels dos grups. 
 
A la figura 5 presento els resultats dels % d’encerts i d’errors sobre el total d’ítems del qüestionari 
dels dos grups  per poder comparar i analitzar els resultats .  
I a la figura 6 i 7 he representat per separat els resultats de cada grup. 
 

Substàncies     S. pura  Dissolució 
 a) Lleixiu   
 b) Sang   
 c) Aigua de mar   
 d) Sucre   
 e) Sal de cuina   
 f) Alcohol   
 g)Vi   
 h)Orina   
 i) Aigua de l’aixeta   
j) Llet   
k) Refresc   
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Resultats comparatius de 3rA i 3rB
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7.2.2. Anàlisi de les dades. 
 
- Anàlisi global del qüestionari. 
 
 Es pot veure  que el % d’encerts respecte els ítems  totals , ha estat superior a 3r A que a 3rB , 
també en aquest curs hi ha hagut  un 1,4% de qüestions que s’han deixat en blanc , mentre que 
a 3r B tots els alumnes han respost totes les qüestions . Cal recordar que a 3r B han respost 22 
alumnes , donat que faltaven 7 el dia de la prova i a 3r A han respost els 29 alumnes del curs. El 
% d’encerts de 3rA ha estat del  63 % envers el 52% del B. 
El total d’ítems del qüestionari va ser de  : 
Preguntes 1 (3) ; 2(1) ; 3(1) ; 4(1) ; 5(1) ; 6(1) ; 7 (1) ; 8(1 ) ; 9 (1) ; 10 (11) ; 11(6) que fan un total 
de 28 ítems  per alumne. 
 
-  Anàlisi dels resultats en cada pregunta. 
 
 

Percentatge d'encerts en cada pregunta 
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Figura 8 
 
A la figura 8 presento el % d’encerts obtingut en cada pregunta en els respectius cursos, pel que 
analitzant les dades es pot deduir que : 
 
*  Les preguntes millor contestades a 3r A han estat la 7 ( 79,3% ) , la 11 ( 72,41 % ) ; la 10 ( 
68,65% ) , la 1 ( 64,3 % ) i la 4 ( 62,06 %), segueixen  la 9 , 6 , 2  ( entre un 40 -50%) i les que 
menys alumnes han contestat bé han estat la 3 , 5 i 8. 
En 3r B les que menys encertades han estat la 3 i la 8 ( 22,72% d’encerts ) i la 5 (27,27%), es a 
dir excepte algunes diferències que  assenyalarem , hi ha bastant coincidència en les preguntes 
millor i pitjor contestades . 
  
 *  Si fem  un estudi de les preguntes  i els resultats obtinguts podem arribar a les següents 
conclusions . 
 P8. L’ebullició del aigua és un procés en què les molècules d’aigua es separen en                                
 Molècules d’hidrogen i d’oxigen .                                                                          
Preconcepte : Identifiquen un canvi d’estat amb la separació de la molècula d’aigua en els seus  
àtoms . Per tant tenen confusió entre canvi d’estat i reacció química. 
P5. Les partícules  d’una substància canvien quan la substància canvia d’estat      
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Preconcepte : Repeteixen el mateix error , entre canvi d’estat i reacció química. 
P3. La densitat d’un tros gran de ferro és diferent que la d’un tros petit de ferro . 
Preconcepte : Relacionen la densitat amb les dimensions del cos . 
Confusió en el concepte de densitat. 
En les qüestions 6 i 2 tampoc s’ha arribat al 50% d’encerts  
P6. El nombre d’àtoms d’una molècula no determina si és simple o composta                                   
   El que importa és que els àtoms siguin iguals (simple) o de dos o més classes   diferents  ( 
composta) 
Preconcepte : No tenen clara la diferenciació entre substàncies simples i compostes. Molts 
ho identifiquen amb el nombre d’àtoms, no si aquests són iguals o diferents. 
P2.  La densitat d’un cos canvia quan el canviem de forma o el trenquem                                                                       
 Preconcepte : Relacionen la densitat amb la forma del cos. 
P9. Quan una substància es crema , desapareix i dona lloc a la formació de  
substàncies  noves.                                                                                                  
En aquesta qüestió En 3r A han encertat un 51,72 % mentre que a 3rB el % d’encerts ha estat 
superior del 68,10 % .Aquesta ha estat la pregunta  millor contestada a 3r B desprès de la P1 
Preconcepte : No identifiquen la combustió amb una reacció química.  
 En les qüestions : 
P4 . En tots els estats : sòlid, líquid i gas es considera que les partícules  estan en 
    moviment. El moviment de les partícules ( per exemple que formen el metall d’un cotxe ) és   
independent del moviment  macroscòpic ( vol dir per exemple del moviment del cotxe en el  
seu conjunt )  dels sistemes materials. 
Aquí  el nivell d’encerts de 3r A ha estat d’un 62,06% front un 41% en 3r B   
Preconcepte : Relacionen el moviment de les partícules a nivell microscòpic amb el 
moviment del cos ( nivell macroscòpic )  . 
P1. En determinats processos la massa no es manté constant . Per exemple : 

 
a) Quan masteguem un xiclet , la massa del xiclet abans de ficar-ho a la boca és la mateixa que 
desprès  de mastegar-ho.                                                                                        
b) Quan dissolem una substància , la dissolució pesa menys que les substàncies  
    originals.                                                                                                             
c) Quan dissolem una pastilla efervescent  i es desprenen gasos, la massa pastilla més la massa  
de l’aigua és igual abans i desprès.  
En aquesta pregunta el 3rA (64,36 % ) ha estat superat pels encerts en 3rB que han estat del 
73%. 
Preconcepte : idees confuses pel que fa referència a la conservació de massa. 
La confusió ha estat sobretot en los ítems b) es creu que la dissolució pesa menys que 
solut+dissolvent i a) no es té en compte la reacció amb la saliva .  
Per últim assenyalar que els millors resultats han estat en les preguntes 10 ,11 i 7 en general en 
els dos grups  
P10. Classificació entre substàncies pures i dissolucions.  
Els ítems amb més % d’error han estat el b) sang   a) lleixiu   i f) alcohol ( 62% encerts ) igual que 
c)aigua de mar g) vi  j) aigua de l’aixeta  i h) orina. 
En 3r B hi ha hagut el 63,6% d’encerts en aquesta pregunta i els ítems am més % d’error han 
estat b) h) d) i e )  per aquest ordre d’encerts 22,7% ; 50,0% , 54,5  % . 
 En la  P11.que es tractava  d’identificar canvis físics i químics els % majors d’errors en el 
grup A han estat entre  e) torrar el pa, creuen que és canvi físic (20% d’encerts) i d) 
encendre una bombeta  ho consideren molts com un canvi químic (51% d’encerts). 
El apartat b) reacció del bicarbonat amb suc de llimona ha estat encertat en un 100% del 3r A,  
ha estat l’únic de tot el qüestionari i de tots dos grups. 
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En el 3r B hi ha hagut un 61,36% d’encerts i els menys encertats han estat els apartats e)  igual 
que al A (18,2%d’encerts) , d)  també com al A (32%) En aquest grup el b) ha tingut un 82 % 
d’encerts . 
P7. Els termes element i substància pura no tenen el mateix significat.  En aquesta qüestió el % 
d’encerts ha estat el major de 3rA 79,31%. La majoria sembla que tenen clar les substàncies 
pures no són tan sols els elements , sinó també els compostos. 
En 3r B , aquesta qüestió ha estat encertada per un 59%  dels alumnes 
 
- Anàlisi  de resultats generals per 3r. d’ESO 
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Com podem apreciar amb total claredat als  gràfics de les figures 9 i 10  els  resultats han 
estat en les diferents preguntes en aquest ordre : 
P7 (70,58%) ; P1 ( 68%) ; P11(67,64%) ; P10 (66,48%) ; P9(58,82 %  ); P4(53%) ; 
P6(47,36%)  ; P2(45,09%) ; P3 (31,3%) ; P5 ( 29,41%) ; P8 ( 23,52 % ) . 
Per tant pel que fa referència a preconceptes equivocats que tenen en general els alumnes 
podem destacar :  
- confusió entre canvi d’estat i reacció química. 
- Relacionen la densitat amb les dimensions del cos i la forma 
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- No tenen clara la diferenciació entre substàncies simples i compostes. 
- No identifiquen la combustió com una reacció química. 
- Relacionen el moviment de les partícules a nivell microscòpic amb el moviment 

del cos ( nivell macroscòpic )  . 
-  Alguns errors en la diferenciació de substància pura i dissolució. 
- Classificació equivocada d’alguns fenòmens com a canvis físics i químics.                                 

 
 
7.3. Informes de pràctiques 
 
Desprès de finalitzar cada pràctica l’alumne ha de completar el protocol que se l’ha lliurat  per 
fer-la i completar les qüestions relatives a l’experimentació , observació i conclusions a les que 
ha arribat . Les pràctiques s’han fet per parelles però aquests informes són individuals.    
El nombre de pràctiques realitzades aquest segon trimestre ha estat de catorze, totes en relació 
al segon bloc del currículum “ reaccions químiques “ 
Els  informes  van ser corregits per la professora de l’assignatura, i desprès de parlar  amb ella , 
vaig seleccionar al atzar cinc alumnes de cada grup de tercer ( 3rB i 3rA )  i li vaig demanar tots 
els informes que aquests alumnes havien lliurat desprès de fer les pràctiques corresponents . 
L’objectiu d’aquesta revisió és comprovar com han omplert les diferents qüestions  i detectar  si 
aquests guions compleixen  amb el seu objectiu , que no és altra que guiar a l’alumne en la 
comprensió dels diferents aspectes de la matèria .  
 
7.3.1.Comentaris sobre cada pràctica  
 
Passo a fer les observacions  de cadascuna de les pràctiques realitzades , desprès de revisar els 
informes presentats pels alumnes. 
 

* Canvis físics i químics  
 
Objectius : entendre la diferència entre canvis físics i químics , proves per reconèixer una 
reacció , diferència entre canvi d’estat i canvi químic. 
Tipus de material utilitzat : 3 pràctiques de laboratori  i una POE 

 
-  Reacció de :  nitrat de plom (s) + iodur potàssic (s) 
 
 En general els informes estan bastant bé i denoten que han entès la pràctica . Els alumnes 
del A contesten totes les qüestions , alguns del B deixen sense omplir el quadre resum final 
on s’hi demana les condicions inicials i finals de les substàncies , que serveixen precisament 
per posar de manifest que hi ha hagut una reacció. 
 
-  Reacció de : nitrat de plom (s) + clorur sòdic (s) 
 
En la pregunta  2 de l’informe  ¿ Creus que la simple observació visual és suficient per 
decidir si hi ha hagut o no canvis en les substàncies ? 
Algú alumne del B contesta que Si és suficient perquè hi ha hagut un canvi de solubilitat , 
però a pesar d’aquests errors en l’expressió  que condicionen la forma d’explicar el que ha 
succeït , en general la comprensió ha estat bona  i la  majoria arriben a la conclusió que 
l’observació visual és insuficient i s’han de fer proves per comprovar si hi ha reacció. 
Altre d’aquests  problemes de vocabulari és parlar de “  barreja de reactius “  i no del 
“producte” de la reacció.  
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* POE de  : nitrat de plom (aq) + iodur potàssic (aq) 
 
En los informes del grup A les prediccions i les explicacions són correctes , en algunes del 
B  es detecta confusió entre els termes reactiu i producte , diuen per exemple que els 
reactius han canviat de color , no que ha aparegut un producte com a conseqüència de la 
reacció. També apareix com abans el terme “ barreja “ per referir-se als productes. 
 
* Reacció de descomposició del clorat potàssic  

 
          L’objectiu  d’aquesta pràctica és diferenciar entre un canvi d’estat i una reacció .  
          Hi ha  informes on no s’ha omplert el quadre resum de les condicions inicials i  
          finals de les substàncies , per lo que  encara hagin fet  les proves de   
          reconeixement , no deixen  constància d’elles .  
          Continua havent hi alumnes que diuen que s’ha produït un canvi d’estat perquè 
          s’ha passat de sòlid a  líquid . 
           

*  ¿ Com és una reacció a nivell microscòpic ? 
 
 Objectius : comprendre el mecanisme d’una reacció , conservació dels elements  
importància de les proporcions  i entendre què és el reactiu limitant.  
 
Tipus de material utilitzat : Simulacions  
 
-  Reacció entre un àcid i una base  : HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) 
 
Molts alumnes ,sobretot,  del grup B no es fixen en què ions reaccionen i quins no ho fan . 
Tampoc es fixen en la proporció que reaccionen . 
La pregunta de què passaria si es posés en un vas, el doble , en quantitat, d’un reactiu que 
de l’altre ? la deixen en blanc alumnes dels dos grups . 
 
- Reacció entre un metall i un àcid : Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g) 
 
Les conclusions són incomplertes i continuen sense fixar-s’hi en la proporció  de la reacció. 
 
- Síntesi de l’aigua 
 
Les preguntes que fan referència al nombre de molècules inicials , àtoms inicials de 
hidrogen i d’oxigen , molècules d’aigua que es formen i què és el que s’ha conservat en la 
reacció  es contesten correctament . 
Quan han de contestar a la pregunta ¿ què creus que passaria si es possés el mateix 
nombre de molècules d’un dels reactius que de l’altre ? o no contesten , o simplement 
diuen que sobrarien , però sense especificar què i perquè?. 
 
-  Estequiometria. Síntesi del NO  : N2(g) + O2(g) → 2NO(g) 
 
Treuen bé les conclusions , se n’adonen de la proporció en què han reaccionat el N2 i el 
O2, encara que el mateix que abans,  quan han de predir què quedaria si es possés 
diferent nombre de molècules d’un dels reactiu que de l’altre, la majoria contesten que 
sobrarien molècules però sense especificar més. 
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-  Reactiu limitant . Síntesi del NO  : N2(g) + O2(g) → 2NO(g) 
 
Entenen que el reactiu que reacciona i desapareix del tot , es el “limitant” i responen bé 
quin és en aquesta simulació .  
Les explicacions de quines diferències hi ha entre aquesta simulació i l’anterior , on les 
proporcions eren les justes , són molt reduïdes , però sembla que en general l’objectiu de 
saber que significa “ reactiu limitant “ s’ha aconseguit. 
 

* Altres tipus de reaccions  
 
 - Reaccions amb aliments  
Objectius  : veure reaccions amb productes quotidians. 
Tipus de material utilitzat : Pràctica de laboratori.  
 Han fet tres tipus de reaccions : 
- detecció de midó amb betadine. 
- Detecció de proteïnes. 
- Prova de detecció de grasses. 
 
Pel que em va dir la professora, els va agradar molt fer les proves de reconeixement amb 
aliments normals com : patata, arròs , pollastre, pa , diferents embotits , ou.... 
Els informes, per contra , els deixen incomplerts  i no posen en cada casella el resultat de 
la prova que han fet , color inicial , final  ...està clar que no tots els alumnes ho fan, però si 
bastants . També he de dir que en general contesten bé les preguntes que es formulen. 
 

* POE . Reacció àcid –base  100 +100 = ? 
 
Objectiu : Comprendre que en una reacció química no sempre els volums són additius. 
 
Tant les prediccions com les explicacions són molt  breus , però sembla que tothom arriba 
a la conclusió de què no sempre són la suma dels volums dels reactius, ja que com ocorre 
en aquest cas , s’ha format aigua i el volum ha augmentat. 
 

* Pesarà menys, igual o més ? 
 
Objectiu : comprovar la conservació de massa al llarg d’una reacció. 
Tipus de material utilitzat : pràctica de laboratori. 
 
La pràctica tracta de la reacció d’un comprimit efervescent amb aigua . Se’ls  demanava 
que fessin les prediccions de què marcaria la balança en tres situacions : 
1ª . deixem caure el comprimit dins l’ampolla i no tapem . 
2ª. el mateix , però ràpidament tapem l’ampolla. 
3ª .  deixem caure el comprimit però ara tapem l’ampolla am un globus . 
Les prediccions no les fan , passen a completar el quadre de resultats numèrics de pes 
inicial, final i diferència de pes, així com majoritàriament no fan el redactat que es demana 
explicant què ha succeït en cadascú dels experiments. 
 

* Velocitat de reacció 
 
Objectius: Comprendre quins són els factors que determinen la velocitat de reacció. 
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Tipus de materials utilitzats: pràctiques de laboratori ( clàssica i utilitzant el Multilog) 
 
-  Reacció amb tabletes d’AlKa Seltzer 
Els objectius de comprovar com afecten la superfície de contacte, la temperatura i la 
concentració dels reactius  a la velocitat de reacció sembla que s’han aconseguit. Com 
venim observant  en tots els informes en general , sempre que hi ha apartats que cóm en 
aquest cas els demana que dissenyen un experiment per determinar l’efecte de la 
concentració de l’àcid acètic amb el bicarbonat , ho deixen en blanc  . 
 
-  Encendre un misto  ( reacció amb el Multilog utilitzant el sensor de llum ) 
 
Aquesta va ser la darrera pràctica que van fer  i encara no havien lliurat el informe, donat 
que varem tenir problemes amb la impressora i no van poder treure la gràfica en aquestes 
sessions jo vaig estar amb la professora fent la pràctica i la impressió que vaig tenir , va 
ser bastant bona , els va agradar molt ja que era la primera vegada que treballaven amb 
sensors i ajudats per nosaltres , van interpretar bé la gràfica :Intensitat lluminosa  - temps 
que els sortia.   
 
 
7.3.2.  Conclusions de la revisió  
    
1. Dificultat d’expressió i falta de vocabulari adequat.  

Encara  que  la pràctica estigui molt guiada , quan ells/es han d’explicar el que està 
succeint  tenen grans dificultats, a vegades han entès el que es pretenia, però es 
contradiuen a l’hora d’expressar-ho. 
 

2. No donen importància als informes. 
Dediquen molt poc temps a llegir amb  atenció que se’ls demana  i els complimenten  
de qualsevol manera .  
 

3. No s’esforcen en les explicacions i argumentacions. 
Les qüestions que exigeixen donar explicacions i argumentar les deixen en blanc o 
responen amb poques paraules. 

 
4. Fer pràctiques si, però reflexionar sobre el que han fet , menys. 

Segons podem veure en els informes de les reaccions amb aliments o també en les 
del principi sobre canvis físics i químics els  agrada molt fer les pràctiques, i així ho 
han posat de manifest, però  alguns es queden tan sols amb la part de manipulació i 
l’esforç posterior, de pensar sobre el que s’ha fet per tal d’aconseguir una bona 
comprensió, tan sols uns pocs ho fan i així poden veure que els informes estan 
incomplerts . 

 
5. Com ja he comentat en el punt 7.3.1. en algunes pràctiques s’han assolit millor els 

objectius que es perseguien que en altres , però en general crec que els alumnes han 
entès el que es pretenia en cadascuna d’elles,encara que hi ha que insistir per tal que 
omplin millor i de forma més complerta els informes . 
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7.4. Avaluació sobre “ reaccions químiques “ 
 

Primerament faré unes consideracions  relatives a com es va portar a terme  la prova :  
 
Participants  
Han participat els dos grups de 3r d’ESO de l’IES Vall d’Hebron . 
El 3r B que tenia 29 alumnes , ha experimentat la baixa acadèmica de cinc, pel que ara està 
compost per 24 alumnes  que  hi eren tots/totes el dia que es va passar la prova. 
Pel que fa a 3r A continuen els 29 alumnes del principi, però el dia de la prova faltava un , es a 
dir els resultats són dels 28 alumnes presents . 
 
Data i desenvolupament : 
Aquest qüestionari  es va passar el dia 24 d’abril , dijous , a les hores de classe de Fi Q amb els 
grups sencers dels cursos respectius. 
Amb anterioritat els alumnes havien estat avisats de què es faria aquesta prova ,  van tenir una 
hora per realitzar-la i  la professora del curs i jo mateixa van ser-hi a l’aula per aclarir les dubtes 
que tingueren sobre els enunciats de les qüestions proposades.  
Les qüestions eren relatives a les pràctiques que havien fet els dos grups sobre “ reaccions 
químiques “ durant el segon trimestre  i part del tercer, donat que per activitats del institut com la 
setmana del crèdit de síntesi, sortides, festius.... s’ha vist una mica endarrerida la programació. 
Mentre va durar la prova , van ser molt pocs alumnes els que van demanar aclariments sobre les 
qüestions , pel que entenc que les  van trobar prou clares. 
 
 Aspectes del tema sobre els que va incidir el qüestionari :  
 
Substància pura . Qüestions 1 i 2 
-Classificació entre elements i compostos 
- Concepte  i reconeixement de les substàncies pures. 
 
Propietats generals i característiques de les substàncies . Qüestió 3  
 
Canvi físic i reacció química . Qüestions 4,5,6 i 8 

- concepte 
- Proves de reconeixement  d’un canvi químic. 
- Diferència entre canvi d’estat i canvi químic.    

 
Mecanisme de reacció i estequiometria . Qüestions 7 i 10 
 
Comprensió lectora , conservació de massa i capacitat d’explicar fenòmens científicament. 
Qüestió 9  ( proves PISA) 
 
Volums additius en una reacció. Qüestió 11 
 
Velocitat de reacció. Factors a tenir en compte. Qüestió 12 
 
 Qüestionari  i  tipus de preguntes  
 
El qüestionari va constar de 12 preguntes de diferents tipus . 

- de classificació  
- preguntes semi tancades  i tancades. 
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- Preguntes obertes de raonament 
- Preguntes d’elecció múltiple 

 
Qüestionari d’avaluació sobre “ reaccions químiques “ de 3r d’ESO 
 
Preguntes :  
 
1.a) Agrupa en elements i compostos les substàncies pures següents : 
Nitrogen (N2) ; aigua (H2O) ; heli (He) ; sal comuna ( NaCl ) ; amoníac (NH3) ; hidrogen (H2) ; butà 
(C4H10) ; oxigen (O2) 

 
Elements Compostos 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
b) Completa la frase : 
Els elements estan formats per unes unitats mínimes anomenades .........................i els 
compostos estan formades per unitats mínimes anomenades ................  
 
2.Completa la següent  frase :  
Substància pura és un sistema material  que es pot   identificar pels valors de les 
seves.................................................................................................................. 

 
3. Classifica les següents propietats en : generals o característiques de una substància : 
Densitat ; massa ; volum ; Punt de fusió ; solubilitat ; color ; Punt d’ebullició 
 
Propietats generals Propietats característiques 
  
  
  
  
  
  
 

 
 4 . ¿ Creus que la simple observació visual és suficient per decidir si hi ha hagut o no una 
reacció química ?  ¿Per què ?  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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5. S’escalfa un tros de substància i aquesta desapareix per formar-se un vapor lila . 
a) ¿ es pot afirmar que es tracta de una reacció química 
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
b) ¿ quin altra cosa se t’acudeix  que ha pogut succeir?........................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
6. Completa : 
Una de les  maneres de posar de manifest si ha tingut lloc una reacció química 
es.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
7. Vas veure la simulació de la reacció : 
 
- HCl(aq)  +  NaOH(aq) →   NaCl(aq) + H2O(l) 

 
Els reactius son l’àcid clorhídric i l’hidròxid de sodi. En els gots de precipitats    abans de la 
reacció estan en forma d’ions. 
 

- Escriu quins ions formen les dues dissolucions abans de la reacció. 
............................................................................................................................................... 

 
- Quins són els ions que reaccionen?......................................................................... 
-  Quins ions no intervenen  en la reacció?................................................................. 

 
Has vist que es representen en igual quantitat els  ions que reaccionen.  

- Si la quantitat que posem d’un del reactius és el doble que l’altra , la quantitat 
obtinguda d’aigua serà : 

- a) El doble  
- b) La mateixa  
- c) La meitat 
Encercla la resposta correcta  
Justifica la resposta................................................................................................... 
 

8.Com es pot distingir entre un canvi d’estat i una reacció química . Recorda’t de la 
descomposició del KClO3 que vas fer al laboratori . 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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9. 
 

 
 
Pregunta 1 
 
La fermentació fa que la massa pugi  Perquè ho fa ? 
Encercla la resposta correcta . 

A. La massa puja perquè l’alcohol produït es transforma en gas. 
B. La massa puja perquè el llevat ( fong unicel·lular es reprodueix en el seu 

interior). 
C. La massa puja perquè es produeix un gas , el diòxid de carboni. 
D. La massa puja perquè la fermentació transforma l’aigua en vapor. 
 

Pregunta 2 
 
A les poques hores d’haver fet la barreja , el cuiner ho pesa i adverteix que ha disminuït de 
pes . 
El pes de la massa és el mateix al principi de cadascú dels experiments que figuren a 
continuació. 
¿ Què dos experiments hauria de comparar el cuiner per comprovar si el llevat és la causa 
de la pèrdua de pes ? 
 
A. El cuiner  hauria de comparar els experiments   1 i  2. 
B. El cuiner  hauria de comparar els experiments   1 i  3. 
C. El cuiner  hauria de comparar els experiments   2 i  4. 
D. El cuiner  hauria de comparar els experiments   3 i  4. 
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Pregunta 3 
 
Al afegir  el llevat a la massa , els midons i els  sucres de la farina es transformen. Es 
produeix una reacció química en la que es genera diòxid de carboni i alcohol. 
De on provenen els àtoms de carboni presents al diòxid de carboni i de l’alcohol ? 
Encercla la resposta  SI o NO , per cada una de les possibles explicacions  
 
¿ És  correcta aquesta explicació de la procedència dels àtoms de carboni?  ¿SI o NO? 
Alguns àtoms de carboni procedeixen dels sucres de la farina  SI / NO 
Alguns àtoms de carboni formen part de les molècules de sal  SI / NO 
Alguns àtoms de carboni procedeixen de l’aigua SI / NO 
 
 
Pregunta 4 
Has vist que al llarg d’una reacció química , la massa es manté constant  ¿ Quin dels 4 
experiment hauríeu de seleccionar per a comprovar-ho?............................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................... 
Justifica la resposta  
 
10. Desprès de veure  la simulació de la síntesi de l’aigua , per això saps que la reacció 
que ha tingut lloc ha estat :  

2H2(g) + O2(g) →   2 H 2 O(g) 
Per això et pregunto el següent :  
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a) Quines substàncies  han desaparegut al llarg de la reacció ? 
................................................................................................................................................. 

b) ¿Quina ha aparegut ?............................................................................................................ 
c)  ¿Què es el que s’ha conservat ?......................................................................................... 
d) Què creus que passaria  si es posés el mateix nombre de molècules d’un dels 

reactius que de l’altre?............................................................................................ 
 

11. a) En una reacció química ¿ son sempre els volums additius , es a dir  si posem 50ml 
d’àcid clorhídric + 50ml  d’hidròxid sòdic ens donaren 100ml?...................................... 

 
   b) Per què ?................................................................................................................. 

 
12. Assenyala si són vertaderes o falses les següents afirmacions : 

 a) Una aspirina sencera  ( sense triturar ), reacciona amb més facilitat que si està  
en pols                                                                                                   
                                                                                                             V              F       
 
 
b) En general les substàncies reaccionen més ràpid a  temperatures elevades                                          
 
                                                                                                               V             F 
 
c)  Els àcids reaccionen amb el marbre  ( Ca CO3 ) i fan que es desprengui CO2 , per 
tant si ens cau àcid clorhídric  concentrat , o si ens cau suc de llimona (àcid cítric ) 
per sobre  del marbre de   la cuina , l’efecte serà el mateix.    
                                                                                                               V               F 
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7.4.1. Resultats obtinguts en cada grup 
 

Taula I . Resultats de 3r B 
 
En aquesta taula (taula I) es presenten els percentatges d’encerts i de preguntes sense contestar 
en 3rB i la columna d’alumnes en blanc fa referència al nombre d’alumnes que han deixat en 
blanc , es adir sense contestar aquesta qüestió. 
 

 

Q     %Encerts %Blanc 
alumnes 
en blanc  % 

1     33 30 4  17 
2     17 71 17  71 
3     48 13 3  13 
4     10 19 4  17 
5     6,3 23 3  13 
6     6,3 38 9  38 
7     10 59 6  25 
8     6,3 50 12  50 
9     31 0 0  0 
10     9,4 58 13  54 
11     25 46 13  54 
12     71 0 0  0 
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 Figura 11 
 
A la figura 11  he representat el % d’ítems encertats en cada pregunta  i el % d’ítems sense 
resposta, es a dir que s’han deixat en blanc, i també  com es pot veure a la taula he 
comptabilitzar el nombre d’alumnes que han deixat completament en blanc les respectives 
qüestions, es a dir si aquestes constaven de diversos ítems, no han respost cap ni un. 
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Taula II . Resultats de 3rA 
 

En aquesta taula (taula II) es presenten els percentatges d’encerts i de preguntes sense 
contestar a 3rA i la columna d’alumnes en blanc que fa referència al nombre d’alumnes que l’han 
deixada en blanc, es a dir sense contestar . 

 

Qüest   %encerts %blancs 
Alumnes 
en blanc % 

1   74 13 0 0 
2   54 39 11 39 
3   69 0 0 0 
4   38 8,9 2 7,1 
5   39 23 3 11 
6   43 21 6 21 
7   6,4 56 7 25 
8   39 36 10 36 
9   26 2,7 0 0 
10   9,8 46 7 25 
11   27 32 8 29 
12   81 0 0 0 
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Figura 12 
 
A la figura 12  he representat el % d’ítems encertats en cada pregunta  i el % d’ítems sense 
resposta , es a dir el mateix que he fet amb el 3r B  i també  com es pot veure a la taula II , 
he comptabilitzar el nombre d’alumnes que han deixat completament en blanc les 
respectives qüestions. 
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7.4.2. Anàlisi de les dades dels dos grups per separat 
 
 3rB 
 

Analitzant la taula I i la figura 11 corresponent podem extreure el següent : 
 

1.   Com es pot veure el % d’ítems en blanc ha estat altíssim , sobretot en les qüestions  : 2(  
       substància pura )  ; 8  ( distinció entre canvi d’estat i canvi químic ) ; 7 i 10 ( mecanisme   de    
       reacció i estequiometria ) i 11 ( volums additius ). 

 
2.   Les qüestions amb un major % d’encerts han estat : la 12 ( factors que determinen la  
      velocitat de reacció) ; la 3 ( propietats generals i característiques ) i la 1 ( classificació  
      entre elements i compostos ).  Segueixen la pregunta Pisa, la 11 (volums additius )  i  
      amb un ,aproximadament 10% d’encerts , les qüestions 4 (identificació d’un canvi  
      químic), 7( mecanisme de reacció HCL + NaOH  i  10 (mecanisme de la síntesi de l’aigua  
      Les qüestions 5, 6 i 8 ( canvi d’estat i reacció química ) tan sols arriben a un 6,3%  
      d’encerts. 

 
3.    Analitzant aquestes dades podem concloure que en general les preguntes que requerien  
      una certa explicació i raonament són las que majoritàriament  s’han deixat  en blanc, així   

com les que feien referència als applets que van veure sobre el mecanisme de les   
reaccions i l’estequiometria.  
Una altre aspecte que destaca és la confusió que encara continuen tenint  sobre si els   
canvis d’estat són un canvi físic o una reacció química 
 

4.   Com es pot veure per les dades que fan referència al nombre d’alumnes que han deixat  
totalment en blanc , les diferents qüestions  : la 2 (17alumnes ) ; 8 (12 ) ; 10  i 11 ( 13)  el  
nivell d’aquest curs és francament baix, els resultats ho reflecteixin de forma clara. 

 
3r A 
 
Fent el mateix amb la taula II ara i el seu gràfic  ( figura 12 ) observem que:  
 

1. El % d’ítems en blanc és elevat sobretot en les qüestions 7 i 10 (mecanisme de reaccions i 
estequiometria ), 2 ( substància pura ) i 8 (distinció entre canvi d’estat i canvi químic ). Les 
qüestions coincideixen amb el grup B , però aquí els percentatges són més baixos. 

 
2. Les preguntes que han tingut més encerts són l 12 ( factors que determinen la velocitat de 

reacció ) ; la 1 (classificació entre elements i compostos ) , la 3  ( propietats generals i 
característiques ). Segueixen la 2  ( substància pura ), la 5, 6 i 8 ( canvi d’estat i reacció 
química ), 4 (identificació d’un canvi químic), la 11 ( volums additius ) i la 9 ( pregunta PISA). 

 
3. Les qüestions que no arriben al 10% d’encerts són les corresponents als dos applets , la 7 

(mecanisme de reacció HCL + NaOH ) i  10 ( mecanisme de la síntesi de l’aigua ) . 
 

4. El nombre d’alumnes que han deixat totalment en blanc alguna pregunta s’ha donat en les 
qüestions 2 ( 11alumnes en blanc ) , en la 8 ( 10 alumnes ) i en la 11 ( 8 alumnes ).Si 
comparem aquestes dades amb les del 3r B són  millors , encara que és apreciable el 
nombre d’alumnes que deixen preguntes senceres sense resposta. 
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7.4.3. Taula III. Resultats dels dos grups 3rB i 3rA 
 
En aquesta taula he agrupat les dades obtingudes en  els dos grups per tal de poder fer un 
estudi comparatiu de resultats 
 

Q 
%encerts 
3rB 

% encerts 
3r A 

% Blancs 
3rB 

%Blancs     
3rA 

alumnes 
en blanc 
de 3rB 

alumnes 
en blanc 
de 3rA 

1 33 74 30 13 4 0 
2 17 54 71 39 17 11 
3 48 69 13 0 3 0 
4 10 38 19 9 4 2 
5 6 39 23 23 3 3 
6 6 43 38 21 9 6 
7 10 6 59 56 6 7 
8 6 39 50 36 12 10 
9 31 26 0 3 0 0 
10 9 10 58 46 13 7 
11 25 27 46 32 13 8 
12 71 81 0 0 0 0 

 
 

Avaluació reaccions 3rB i 3rA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Qüestions

%
 d

'e
n

ce
rt

s

%E3rB

%E3rA

 
Figura 13 

 
7.4.4. Anàlisi  de resultats dels dos grups de 3r d’ESO 
 
La taula III i les figures 13, 14 i 15  ens ajudaren a fer l’anàlisi dels resultats que s’han 
obtingut en cada grup. 
La mitjana del % d’encerts en cada grup i en  totes les qüestions  és de un 42 % a 3rA 
mentre tan sols d’un 23 % a 3rB pel  que amb les dades i observant els gràfics   podem 
afirmar que :  
Els percentatges d’encerts són molt més alts en 3r A que en 3rB (figura 13),  el que si 
coincideix bastant és en les qüestions, on els resultats han estat millors , com són la 12 ( 
velocitat de reacció ), la 3 ( propietats generals i característiques ) i la 1 ( classificació entre 
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elements i compostos ) Tan sols en la 9 ( pregunta PISA) els encerts del B han estat 
superiors lleugerament als del A i en la 1 ( Volums additius ) que estan molt igualats. 
També hi ha bastant coincidència, en les preguntes de pitjors resultats que han estat les 
corresponents als applets  ( 7 i 10). 
Les qüestions que requerien , explicar , argumentar o completar la frase són las que han 
tingut pitjors resultats en los dos grups  , com són les qüestions 2, 4, 5,6 i 8 encara  que amb 
una diferència notable entre els dos tercers.    
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Figura 14 
 
Pel que fa referència als ítems que s’han deixat en blanc (figura 14),  podem destacar que la 
pregunta 12 és la única que s’ha contestat al 100%pels dos grups, mentre que la 3 també ho 
ha estat pel 3rA i la 9 pel 3rB. En les qüestions 7 i 10 , com ja he dit abans hi ha coincidència  
i en la 2, 6,8,10, 11 el % d’ítems en blanc del grup B és molt alt. 
El fet de que responguin tots o quasi tots a les qüestions 12 i 9 es pot deure a diferents 
factors, un d’ells pot ser la proximitat en el temps entre la pràctica de velocitat de reacció ( 
qüestió 12)i la prova d’avaluació, aquest fet haurà condicionat que tinguin els conceptes més 
frescs en la memòria .Per altra banda , la pregunta 9 és la de les proves PISA i pot ser la 
manera d’estar enunciada,donant diferents opcions per escollir, fa que la contestin quasi 
tots/tes encara que no ho facin correctament. Si observem les  preguntes més contestades la 
1 i la  3 corresponen a preguntes on se’ls demana que agrupin o que classifiquin  elements 
d’un llistat previ de substàncies , de propietats....es a dir jo crec, que les qüestions d’elecció 
múltiple  o las de classificar, agrupar,ordenar etc...  resulten més còmodes pels alumnes i 
això determina que les contestin ,més que la relació que pugui existir amb la dificultat o 
facilitat de la pregunta.  
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Alumnes dels dos cursos  que no responen 
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Figura 15 
 
Per finalitzar amb aquest anàlisi de resultats , podem observar en aquest gràfic com els 
màxims i mínims  d’alumnes que han deixat tota la qüestió sense resposta , es dona 
pràcticament en les mateixes qüestions , però això si amb una diferència entre el nombre 
d’alumnes que ho fan en cada grup. 
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7.5.  Entrevistes amb els alumnes  
 

Una altre eina que he utilitzat per estudiar els materials pràctics preparats va ser fer entrevistes 
personals  amb 10 alumnes dels dos tercers (A i B ) . Vaig fer-les al Seminari i els vaig convocar 
primer als cinc alumnes del B  i desprès als del A , vaig estar més d’una hora amb cada grup . El 
procediment seguit va ser : fer la pregunta i cadascú d’ells donava la seva opinió sobre el que es 
preguntava i jo anava prenent notes. Va ser molt agradable i van parlar força, el  fet d’estar els 
cinc alumnes amb mi , va fer que no es trobessin  cohibits i que parlessin molt sobre el tema , 
que era el que jo volia, conèixer la seva opinió per tal de treure conclusions i introduir els canvis 
oportuns.  
Aquestes trobades , les vaig fer desprès de passar la prova sobre “ reaccions químiques”  .  Per 
tant   jo coneixia els resultats de l’avaluació i ells també , perquè jo vaig comentar a cada curs 
com havia anat la prova  . 
 
Preguntes  
 

1. ¿ Com valores el fet de realitzar moltes pràctiques ? ¿ Creus que t’han ajudat a entendre 
millor  l’assignatura ? 

 
2. ¿ Quin tipus de pràctiques t’han agradat més ? 
    - pràctiques de laboratori clàssiques. 
   -  activitats POE 
   -  Simulacions amb l’ordinador. 
   -  Pràctiques amb sensors , utilitzant el Multilog 
 
3.T’ha resultat fàcil seguir els guions de pràctiques ? 

- ¿ creus que els has llegit atentament ? 
- ¿ has sabut contestar-les ? 
- ¿ has hagut de demanar ajuda a la professora ?   

 
4. Desprès de fer les pràctiques ¿ consideres que t’ha quedat clar l’objectiu o els objectius    

que es pretenien ?   
  
5. ¿ Quines recordes cóm més útils o quines t’han agradat  més ? 

 
6. Quins canvis , en la teva opinió, introduiries a l’hora de treballar l’assignatura de Física i 

Química en aquest curs ? 
- més o menys pràctiques. 
- Més hores de teoria  
- Fer exercicis a casa i en classe. 
- Altres 

     
7. A les activitats on es demanava que fessis prediccions comentant amb els companys ¿ 

t’has esforçat en fer-les amb serietat, abans de fer o veure l’experimentació ?  
I desprès ¿ has tractat d’explicar el que havia passat ? 

 
 

8.¿ Per què creus que els resultats obtinguts de la prova, no han estat suficientment bons ? 
- falta d’esforç ( passaves de la prova perquè no hi havia nota ) 
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- has trobat estrany la forma de fer les preguntes. 
- Altres motius  
 
 

Respostes dels alumnes 
 
1.Tots consideren que ha estat molt positiu fer pràctiques, entre les coses que han dit destaquen   
: “ és més agradable , s’aprèn més ; amb les pràctiques s’entén millor  ; en les pràctiques la gent 
de la classe escolta més  , es fa més cas a la profe“ 
Els alumnes del B consideren que a més de les pràctiques , ha d’haver-hi alguna classe de teoria 
per ajudar a entendre millor , perquè si no a vegades no acaben d’entendre bé.  
Els del A  consideren que  s’hauria de tenir en compte l’horari perquè  quan tenien la classe , 
dilluns a primera hora , era menys profitosa. 
 
2.Les pràctiques que més els agraden són les clàssiques de laboratori on treballen ells 
directament , perquè diuen “ fan que et quedis més amb el què estàs fent “ Les activitats POE 
són les que menys , ja que tan sols les fa el professor/a  i els     agrada  fer –les ells mateixos. 
  Les pràctiques amb sensors han despertat molt interès, segons una alumna són     
espectaculars “ , es poden fer moltes coses amb elles i per últim  els applets els  
 consideren necessaris perquè així és més fàcil d’entendre, però segons apuntava una    
 alumne de 3r A , preferirien simulacions interactives.   
 
  3.  Els guions eren fàcils de seguir i molt poques vegades havien de demanar ajuda , a    
  vegades diuen els del B “, si no ho entenies , era millor preguntar a algú company  que      a la 
professora perquè t’ho explicava amb un llenguatge més normal i ho entenies millor “    Segons 
em diuen si que es molestaven en llegir-los amb atenció. 
 
 4.  Hi ha coincidència general en què desprès de fer la pràctica , els objectius  que es  pretenien 
aconseguir , quedaven molt clars.  

 
5.Les que recorden  com millors, be  perquè els van agradar o be perquè les consideren molt 
útils són les que van fer amb aliments    perquè diuen “ així saps el que  menges “ i també les 
primeres , referents a entendre la diferència entre un canvi físic i un canvi químic. 

 
6.Els dos grups consideren que s’han de fer exercicis del llibre per complimentar les pràctiques , 
els alumnes del B consideren que han fet pocs  i apunten la necessitat de que desprès de les 
pràctiques , es faci una espècie de resum per part del profe , per tal de que no quedin dubtes 
sense aclarir. Aquesta possibilitat de tenir una classe per sintetitzar , també la han apuntat els 
alumnes del grup A. 

 
7.Pel que fa referència a fer prediccions  i explicacions a les activitats POE, em  diuen que si , 
que s’han esforçat en fer-les i comentaven amb els companys el que creien que passaria i 
desprès tractaven d’explicar-ho. 

 
8.Entre les causes que m’han donat per explicar els resultats destaquen aquestes : 
 

• el temps transcorregut des que van fer les pràctiques fins la prova va ser molt i ja 
no se’n recordaven.        
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• no els havien retornat els informes de pràctiques corregits  i no havien pogut repassar-
los, per aquest motiu els resultats de les darreres són millors perquè se’n recordaven 
més.  

 
• Canvis de professora i moltes pèrdues de classe. 
 
• Si hagués existit la pressió de tenir qualificació,  això hauria fet que en general 

s’esforcessin més. 
 

 
7.6. Opinió de la professora que ha contribuït a l’estudi 
 

La professora que durant aquest curs m’ha estat substituint  a l’ institut  i amb la que he estat 
en contacte des de principi de curs per tal de provar els  materials elaborats amb els 
alumnes de tercer  , m’ha fet les següents consideracions   al llarg de les diverses entrevistes 
que he tingut amb ella al llarg del curs i ara , quan finalment , hem passat la prova 
d’avaluació del bloc d’activitats relatives a “ Reaccions químiques “ 
 
• El nivell acadèmic dels alumnes  en general és molt baix i especialment en 3rB, 

      on hi ha hagut d’adaptar  la programació perquè hi ha molts alumnes que no la   
      podien seguir. En aquest  curs el grau d’absentisme és molt alt. 
 
      *    Les pràctiques ,las ha trobat  apropiades   i molt útils , però em diu “ és necessari  
      estar molt a sobra dels alumnes perquè llegeixen els guions i no presten atenció al 
      que s’està fent “. Valora positivament que en aquestes classes fins i tot els alumnes 
      amb problemes de disciplina , es porten molt millor perquè el fer pràctiques els 
       agrada. 
 

• Reconeix que hauria d’haver-les tornat els informes corregits , desprès de fer  
      cada  pràctica perquè els alumnes poguessin adonar-s’hi dels errors  comesos i    
      haver-los comentat amb ells. 
        

• Considera que els canvis de professor/a degut a les seves baixes  e inclusive  
temps que han estat sense profe pels problemes de nomenament  de professorat substitut 
etc..,  els ha afectat  negativament però han estat situacions inevitables. 
 
*  El nombre d’hores de l’assignatura és insuficient , solament dos hores a la setmana , si 
alguna setmana hi ha alguna festa o qualsevol activitat a l’ institut que faci que es perdi la 
classe , passen mols dies sense  veure altra vegada als alumnes . Això fa impossible tenir 
una continuïtat en la matèria i que els alumnes no perdin el sentit del què estan fent. 
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8. Conclusions  
 
1. Entenem que els resultats del treball que presentem s’han de considerar provisionals i que,per 
conèixer l’opinió general de l’alumnat sobre la seva actitud davant de les ciències, caldria fer un 
estudi amb una població més àmplia. De tota manera, pensem que aquests resultats ja ens 
donen alguna informació sobre els interessos dels alumnes. Així, podem dir que tenen una 
actitud moderadament positiva cap al coneixement científic, malgrat que l’estudi de la Física i 
Química no està dins dels seus interessos i que, a més, el consideren difícil.  
 
2. L’interès dels alumnes per la ciència, possiblement, va en una altra direcció que les disciplines 
relacionades amb la Física i la Química; potser cap a àrees de la ciència més mediàtiques com la 
medicina, biologia, etc. Una altra possible raó podria ser que els alumnes no relacionin, amb la 
Física i Química, els continguts científics que els interessen. És possible que pensin que, per 
exemple, el canvi climàtic, els biocombustibles, la salut o l’esport, són temes que no tenen res a 
veure amb la Física i la Química. 
 
3. Una altra conclusió que podem extreure d’aquest treball és la bona disposició de l’alumnat al 
treball pràctic i que prefereixen que aquest estigui relacionat directament amb la seva vida 
quotidiana. 
 
4. Conèixer els preconceptes que tenen els alumnes sobre els temes , objecte d’estudi és 
fonamental per poder encaminar les activitats en la direcció adequada . També he de dir que 
aquests , a vegades estan tan arrelats, que a pesar de fer moltes activitats que posen de 
manifest quina  és la idea correcta, al preguntar-les una altra vegada al cap d’un temps sobre 
aquest concepte, alguns continuen amb la idea que tenien. Es tracta,dons de continuar insistint 
en aquest sentit. 
 
5.  De les pràctiques  els agrada molt  la part de manipulació però hi ha aspectes als que no 
donen la importància  deguda , com és l’informe que han de presentar una vegada realitzada 
l’experiència   i que els obliga a reflexionar sobre el que han fet. 
 
6.  Entre els alumnes als que hem passat la prova ,es detecta una gran  dificultat d’expressió i 
falta de vocabulari adequat, per lo que considero fonamental proposar activitats, on s’hagi de : 
llegir textos , fer resums d’ells , explicar als companys la seva idea sobre un fenomen i aprendre 
a argumentar   perquè aquestes són competències que hi ha que treballar des de tots els àmbits 
i per suposat des del context científic. 
 
7. Tant en les proves com en els informes de pràctiques , les qüestions que requerien explicar  
algun concepte, argumentar o    fer suposicions  sobre una situació determinada , són les que 
han tingut pitjors resultats en els dos cursos . 
Per això , a pesar que en  la valoració que ha fet l’alumnat   sobre els diferents tipus de 
pràctiques , les activitats POE , són las que menys les han agradat ,perquè tan sols las fa el 
professor/a i ells no manipulen directament, considero que és fonamental mantenir-les per incidir 
precisament  en els aspectes citats abans i sobre els que tenen fortes carències. 
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8. Altre material utilitzat han estat “simulacions “ d’ordinador . Són imprescindibles  
perquè puguin entendre determinats aspectes que no podem reproduir en les pràctiques 
habituals de laboratori, però al analitzar la prova d’avaluació , he detectat que no presten massa 
atenció en el que estan veient i han fallat moltes de les preguntes relacionades amb aquestes 
simulacions . 
El perill d’aquestes eines audiovisuals  , sota el meu punt de vista , és que en general  els veuen 
com qui veu una sèrie de televisió a lo que ja estan molt acostumats /des  i no les presten  
l’atenció necessària . Considero que al utilitzar-les , han d’estar molt dirigides i la professora ha 
de intervenir amb preguntes  i explicacions perquè es fixin en els aspectes de la simulació que 
interessen   i no que es vegi com una pel·lícula més. 
 
9. Les pràctiques que continuen tenint més èxit entre l’alumnat  són les clàssiques de  
laboratori  i també  desperten  molt interès les pràctiques  amb sensors ja que veuen les 
possibilitats que dona el treballar amb sensors connectats a l’ordinador  per captar dades , fer 
gràfics ...... 
 
10. Dintre dels materials pràctics que s’han passat als alumnes , els que tractaven amb 
  productes quotidians , com aliments , en el nostre cas , són els que han valorat com més 
interessants i més útils, pel que crec que sempre que sigui factible , hem de realitzar pràctiques 
lligades amb la vida quotidiana perquè apart de que en aquest estudi ha sortit reflexat  aquest 
desig en el qüestionari inicial, entrevistes...jo també considero que és molt interessant lligar la 
pràctica amb la seva realitat propera i hem d’intentar caminar per aquest camí. 
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9.Suggeriments  
 
Voldria  apuntar algunes idees  que poden ser interessants tant per treure el màxim rendiment a 
aquests materials pràctics elaborats ,com de cara a un millor aprenentatge dels alumnes i per 
suposat ajudar  la tasca docent.  
 
- el mètode que avui dia és considera  més adequat   per l’ensenyament de les ciències és  el  de 
la indagació , i aquesta metodologia  he volgut utilitzar al preparar aquests materials . Un dels 
objectius , que es perseguien és  que davant d’una pregunta com  
¿ què és un canvi químic ? , per exemple , la realització de les pràctiques faci que l’alumne,  
guiat evidentment pel professor/a  , arribi a entendre què és i pugui identificar un canvi químic 
d’un canvi físic. 
Tots sabem que els canvis metodològics no es poden fer d’avui per demà i per això , vull incidir 
en què ,no basta amb fer moltes pràctiques sinó que hi ha que complementar -les amb exercicis 
a classe i explicacions del professor/a que ajudin a sintetitzar les idees i resoldre les dubtes que 
hagin sorgit.  
- si volem que els informes de pràctiques siguin útils  i no ens desesperi el  
corregir-los  , degut a que s’han omplert de qualsevol manera , seria bo , tornar-los corregits  poc 
temps  desprès de fer la pràctica per tal de comentar els errors trobats o la manera en què  han 
donat les explicacions demanades .Crec que si fem això i nosaltres els donem a aquests 
informes la importància adequada , els alumnes també ho faran i resultaren útils com a eina 
d’aprenentatge. 
- altre aspecte que vull destacar , encara que sobre ell jo no puc fer res , és demanar al 
departament d’Educació una reflexió sobre les hores que tenim d’aquesta matèria a 3r d’ESO,  
perquè 2 hores setmanals ( 1hora desdoblada ) són totalment insuficients . Totes les pràctiques 
de laboratori s’han de fer a l’hora partida i amb aquesta disposició horària , quan una setmana 
sorgeix alguna festa , sortida d’altra assignatura etc...fa que passin dos setmanes sense veure a 
aquests alumnes. Reitero que amb les hores que disposem és molt  difícil aconseguir que 
l’alumne pugui tenir una certa progressiva continuïtat en el seu aprenentatge. Sóc conscient, per 
aquest motiu , que no es poden passar tots els materials elaborats i que   el professor /a deurà 
seleccionar els que més l’interessin. 
 
Pensant en futurs treballs  , on  s’hagin de provar materials amb alumnes , jo recomanaria 
desprès de la meva experiència, que és molt important conèixer prèviament  al company que ha 
de treballar a l’aula  directament amb els alumnes  , perquè  compartir amb ell/ella  la manera 
d’entendre la didàctica de les ciències i saber com funciona a les seves classes , fa més fàcil 
entendre el què és pretén i la forma de portar-ho a terme .  
Aquests aspectes , com el de que , a poder ser  no tinguin canvis de professor/a ni pèrdues de 
classe , contribuirien a que les valoracions i conclusions  a les que podem arribar en aquests 
treballs siguin més fiables.  
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                          La matèria . Classificació. Propietats. 
 
 
Pràctica  interactiva :  
 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiale
s/indice.htm  
 
Objectius  

 
 

1. Comprendre el que entenem per matèria . 
2. Estudiar les seves propietats  
3. Classificar els diferents materials 
 
Activitats i experiments  

 
 
 
 

1.     Desprès de veure l’inicio de la pàgina , aniràs a la introducció . 
- Lectura del text sobre Arquímedes i la corona de Hieron.  
      Feu un breu resum del text.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Passa a realitzar l’experiment interactiu i anota  les respostes a les 5 activitats 

proposades . 
 

Preguntes de l’activitat :  

1. Coloca la corona y el trozo de oro cada uno en un platillo de la balanza. Cuando ésta se 
equilibra nos indica que: 

1. Ambos cuerpos tienen el mismo volumen  
2. Ambos cuerpos están hechos del mismo material  
3. Ambos tienen la misma cantidad de oro  
4. Ambos cuerpos tienen la misma masa  

2. Añade un cuerpo a uno de los recipientes con agua y observa lo que ocurre. La subida 
del nivel del líquido se puede explicar porque: 
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1. El agua sube debido al peso del cuerpo introducido  
2. El volumen del cuerpo introducido desplaza un volumen equivalente de agua  
3. La masa del cuerpo introducido desplaza una masa equivalente de agua  
4. La subida del nivel del líquido depende de la composición del cuerpo 

introducido  

3. Tras comprobar que el la corona y el trozo de oro (2005 g.) equilibran la balanza, 
añádelos cada uno a un recipiente de agua y observa la subida de los niveles del líquido. 
¿Qué se puede deducir? 

Que tienen distinto . 

4. De los resultados anteriores podemos deducir que: 

1. La corona es de oro  
2. La corona puede ser de oro puro pues tiene la misma masa que el contrapeso 

de oro  
3. La corona no puede ser de oro puro pues no tiene igual volumen que el 

contrapeso de oro  
4. La corona no puede ser de oro puro pues no tiene igual masa que el 

contrapeso de oro  

5. Si el trozo de oro no está sobre su estante, arrástralo hasta él y mueve el deslizador 
hacia la derecha (aumenta el tamaño del trozo hasta los 2500 g.) y añádelo a un recipiente 
de agua y la corona al otro. Señala las afirmaciones correctas: 

1. Ambos cuerpos tienen distinta masa  
2. Ambos cuerpos desplazan el mismo volumen de agua  
3. Ambos cuerpos tienen distinto volumen  
4. Ambos cuerpos pesan lo mismo  
5. Ambos cuerpos tienen el mismo volumen  

 - Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
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2. Propietats de la matèria 

 
En aquest apartat estudiaràs les següents propietats : massa, volum , densitat i temperatura 
. 
 
Massa  
 
Experiment interactiu 
Anota les respostes  i fes el mateix que a l’apartat anterior . 

1. Medir la masa de la esfera: Coloca la esfera de color oscuro en uno de los platillos de la 
balanza (arrastrándola con el ratón). Equilibra la balanza, añadiendo pesas al otro platillo. 

La masa de la esfera es de gramos.   

2. Medir la masa de la muestra de oro: Retira la esfera del platillo, si no lo has hecho ya, y 
añade el otro objeto. Sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar su 
masa. 

La masa del oro es de gramos.   
 
 

- Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  

 
 
 
 
Problema : mesurar la massa de líquids . 
Explica el que has fet. 
 
 
 
 
 
 
Volum   
 
Experiment interactiu  
 
Anota les respostes  
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1. Medir el volumen de la corona: Añade la corona a la probeta (arrastrándola con el ratón) 
y observa y anota el volumen alcanzado por el agua. El volumen de la corona corresponde 
a la diferencia entre volumen que alcanza el agua con ella sumergida y el volumen de agua 
inicial. 

El volumen de la corona es de cm3.   

2. Medir el volumen del objeto esférico: Retira la corona de la probeta, si no lo has hecho 
ya, y añade la esfera. Sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar su 
volumen. 

El volumen de la esfera es de cm3.   

3. Medir el volumen de la muestra de oro: Retira la esfera de la probeta, si no lo has hecho 
ya, y añade el otro objeto. Sigue el mismo procedimiento que en casos anteriores para 
hallar su volumen. 

El volumen del objeto de oro es de cm3. 
 
 

 - Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  

 
 
 
 
Densitat 
 
Experiment interactiu 
 
Anota les respostes  
 

. Medir la densidad de la esfera: Mide la masa de la esfera en la balanza (si es necesario, 
repasa el procedimiento para medir masas en el apartado "La masa") y su volumen con la 
probeta (si es necesario, repasa el procedimiento para medir volúmenes en el apartado "El 
volumen"). Introduce los valores hallados y calcula la densidad.  

Masa de la esfera g   Densidad esfera = Volumen de la esfera = 
cm3 

g/cm3  
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2. Medir la densidad de la muestra de oro: Sigue el mismo procedimiento que en el caso 
anterior para hallar la densidad de este objeto. 

Masa del oro g   Densidad oro = Volumen del oro = 
cm3 

g/cm3  

 

3. Para investigar: La densidad es una propiedad característica de la materia que nos 
permite identificar sustancias. Con el valor obtenido para la densidad de la esfera, 
consulta la tabla periódica (pulsa el botón "Tabla periód.") e intenta averiguar de que 
metal está hecha:  

La esfera es de Elige un metal    
 
 

- Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  

 
 
 
Temperatura 
 
Experiment interactiu 
 
Anota les respostes  
 

Actividad: Medir las temperaturas de fusión y ebullición del agua en las distintas escalas. 
Enciende el mechero pulsando el botón "Encender", para hacer hervir el agua e introduce 
el termómetro en los vasos (arrastrándolo con el ratón) para medir las temperaturas. Elige 
la escala del termómetro arrastrando el deslizador. 

1. Escala Celsius: 

Temperatura de fusión del agua: ºC. Temperatura de ebullición: ºC  

2. Escala Fahrenheit: 

Temperatura de fusión del agua: ºF. Temperatura de ebullición: ºF  

3. Escala Kelvin: 

Temperatura de fusión del agua: K. Temperatura de ebullición: K  
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Para tener en cuenta: La temperatura de fusión (a la que una sustancia cambia del estado 
sólido al líquido) y la temperatura de ebullición (a la que se forman burbujas de vapor en el 
interior de un líquido) son otras dos propiedades características de las sustancias que, al igual 
que la densidad, son muy útiles para su identificación. 
 
 

- Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
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3. Classificació de la matèria  

 
- Fes un esquema de classificació de la matèria  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Activitat de classificació  interactiva  
 

 
- Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  

 
 

- Estats de la matèria  
 Desprès de fer les activitats corresponents , posa breument les característiques de cada 
estat  :  
 
 Sòlid :                                                                                                                                    
 
 
 
 Líquid :  
 
 
 
 
 Gas :  
 
- Canvis d’estat . Activitats  
 
Llegeix atentament la informació que et donen sobre els canvis d’estat i fes un resum  
 

Resum  :  
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Activitats  
 
1. Completa el texto siguiente: 
Al calentar un sólido se transforma en líquido; este cambio de estado se denomina . El punto 
de fusión es la a la que ocurre dicho proceso. Al subir la temperatura de un líquido se 
alcanza un punto en el que se forman burbujas de vapor en su interior, es el punto de ; en 
ese punto la temperatura del líquido permanece . 

 
 
 

 
2. Clasifica las siguientes características según se correspondan a los sólidos, a los líquidos o 
a los gases: 
    Sòlidos                                                     Líquidos                                        Gases 
 
 
 
 
 
 

- Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
Pregunta                    Error                                 Resposta correcta 
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                          La matèria . Classificació. Propietats 
 
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
3 hores per a  : lectura comentada , activitats i conclusions 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 
 
         • Fer que els alumnes llegeixen el text , es comenti en classe i que facin el     
             resum. 

• Es important que facin les qüestions i que vagin anotant els resultats  i desprès facin 
les comprovacions. 

                Lectura i activitats  ( 1h) 
• Propietats de la matèria  ( massa, volum , densitat i temperatura ) (1 h) 
• Activitat de classificació i estats de la matèria . Resum de canvis d’estat ( 1h )  
 

Orientacions tècniques  
 
Aquesta activitat s’ha de fer a l’aula d’ordinadors  , per treballar en parelles . 
 
  
Pràctica  interactiva :  
 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiale
s/indice.htm  
 
Conclusions  

 
 
* Al final d’aquestes  tres hores d’activitats , seria  bo que els alumnes presentessin  un  resum  
amb les idees més importants que han tret de l’activitat  : matèria , propietats i classificació. 
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                                          Substàncies pures i mescles 
 
 
 
 
Introducció teòrica 
 
 
Les substàncies pures estan formades per una sola substància  i les mescles o barreges 
contenen dues o més substàncies pures . 
Les mescles poden ser heterogènies i homogènies . Aquestes darreres s’anomenen 
solucions . Les mescles heterogènies es caracteritzen per presentar diferents fases . Cada fase 
és una porció homogènia de la mescla heterogènia. 
L’aire i l’aigua salada són exemples de solucions ja que les partícules del seus components són 
tan petites que no s’aprecien dintre de la mescla que presenta un aspecte homogeni.  
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Activitats 

 
 

 
 
A1. Classifiqueu els productes de la farmaciola  : pomades , gel, xarop , 
tiretes , alcohol, aspirines , gases , talc .... com a sòlids , líquids i gasos  
 
 Sòlids Líquids   Gasos  
   
   
   
   
 
A2. La majoria dels productes que ens envolten no són substàncies pures 
sinó  mescles  i el seu estat físic és difícil de definir. Fes un segon intent de 
classificació en Substància pura ( una sola substància : element o compost )i 
mescla( composta de dos o més substàncies pures ). 
 
 Substància pura  Mescla  o barreja  
  
  
  
 
A3.  A partir de la informació donada en la introducció classifiqueu els 
productes de la farmaciola en : suspensions , emulsions , escumes i gels   
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Suspensions  Emulsions  Escumes  Gel 
    
    
    
 
A4. La majoria dels productes de la farmaciola es poden classificar  per la 
seva utilitat en :   
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Seguint aquest criteri classifica els productes de la farmaciola en :  
 
Substàncies inorgàniques Substàncies orgàniques 
  
  
  
 
Activitats d’ampliació 

 
 
1. El Betadine  ¿ és un compost de iode ? ¿ Cóm podem demostrar-ho? 
 

 
2. 

 
Anem a explorar els antiàcids que conté la farmaciola  :  
  

• Mireu la composició d’algun antiàcid 
................................................................... 

• ¿ Quina és la substància bàsica que conté  ?...................................... 
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• Cerca informació i tracta d’escriure la reacció que tindrà lloc entre 
aquesta substància bàsica i l’àcid clorhídric de l’estomac. 

 
3. Reacció de neutralització de l’àcid clorhídric amb el bicarbonat 
 

 
4. Modelització de l’acció d’un antiàcid a l’estómac 
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                                             Substàncies pures i mescles  
 
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
��1 hores per a  : lectura comentada , experimentació i les conclusions. 
��1 hora   per a : activitats d’ampliació 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 
• Fer una lectura comentada de la introducció teòrica  abans de començar la classificació i que 
els alumnes facin un  breu resum. 
 
 Activitats  

 
 

• Preparar el contingut de la farmaciola  amb  : aspirines , alcohol, betadine, esparadrap o 
tiretes, algú xarop , aigua oxigenada , talc , gelocatil, antiàcid..........  

• S’ha de tractar que hi hagi suficients materials , per tal de poder repartir els materials  
entre els grups i que puguin fer totes les classificacions que se’ls demana i desprès els 
vagin intercanviant els productes de la farmaciola  . 

• Si es volen fer les activitats  d’ampliació, es necessita 1o 2 hores de laboratori més. 
 
Activitats d’ampliació  

 
 
Es pot optar per fer les dues o tan sols alguna d’elles  
 
 
1. Prova per  evidenciar  que el betadine conté iode  
 
Material :  
- tubs d’assaig 
- embuts de decantació 
- ciclohexà 
- tiosulfat de sodi 
- nitrat de plata 
- nitrat de plom 
- iodur potàssic 
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2. Exploració de antiàcids de la farmaciola. 
 
Material : 
- got de precipitats 
- vareta de vidre  
- comptagotes 
- bicarbonat de sodi 
-  solució d’àcid clorhídric  
-  paper indicador  
- espàtula 
- aigua destil·lada  
 
Es important fer també la modelització , que és molt simple i els servirà per entendre la formació 
del diòxid de carboni que fa que l’estomac s’infli. 
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                                      Gelatines  
¿Què és  la gelatina? 

La gelatina és  una substància d’ origen animal formada 
por proteïnes i utilitzada en alimentació. S’ extrau de pels , 
ossos  i altres teixits animals  mitjançant un tractament 
amb àlcalis i àcids . Es molt fàcil de digerir  i encara que 
siguin un 100% de proteïna el seu valor nutritiu és 
incomplert per ser deficient en alguns aminoàcids 
esencials.  A les botigues es  pot trobar preparada amb 
sucre , colorants i potenciadors de sabor.  

 
La gelatina es ven en sobres que contenen  làmines transparents o 
amb algú  colorant. 

La gelatina seca al posar-la en contacte amb un líquid , s’infla perquè ho absorbeix. Si escalfem 
el líquid , es forma un sol ( sistema col·loïdal fluid ) amb el líquid com a dispersant  . A mesura 
que es va refredant , la viscositat augmenta i s’acaba solidificant formant un gel  ( sistema 
col·loïdal d’aspecte sòlid )  

Si augmentem la temperatura el estat de gel és reversible al sol  

Am la gelatina es pot formar una escuma que actua d’emulsionant i estabilitzant,en aquesta  
forma  s’utilitza en aliments preparats com sopes, caramels, melmelades  i alguns postres.  
També s’utilitza com estabilitzant d’emulsions en gelats i en barreges on intervenen olis i aigua.  

També  la industria 
farmacèutica i la 
cosmètica utilitzen 
la gelatina com a 
excipient de 
fàrmacs que s’han 
de prendre en 
petites càpsules  . 

 Per exemple aquest 
suplement vitamínic ve 
en càpsules de 
gelatina. <>  



La matèria a l’Univers                                                                                                                                protocols de l’alumne i guies didàctiques  
 

  
                           

Annexos                                                                       - 87 -                                                      Esther de Suso (2008)                                         
 

                                                    

De las fruites s’extrauen substàncies molt semblants a la gelatina , però que terminen per solidificar de forma 
espontània  degut a la presència d’un polisacàrid complex que s’anomena pectina.  

 Experiència 1 ¿ Com diferenciar  un col·loide d’una dissolució ?  

Introducció  

 

En els col·loides , les  partícules  que  els formen són molt més grans que el tamany dels àtoms 
o de les molècules , però massa petites per ser visibles . El seu diàmetre està  comprés  entre 
10-7 cm y 10-3 cm  i existeixen forces dèbils d’unió entre elles. Els sols i gels són col·loides. 

A mitjans del segle  XIX, l’anglès John Tyndall  va demostrar que la dispersió de la llum en 
l’atmosfera era causada per les partícules en suspensió a l’aire.. Aquest efecte Tyndall ens 
servirà per diferenciar al laboratori una dissolució d’una dispersió col·loïdal. 

Quan un raig de llum passa a través d’un líquid  que té partícules en suspensió encara que siguin 
invisibles pel ull humà, aquest es dispersat  i direm que estem en presència d’un col·loide. Si el 
raig  de llum no experimenta cap dispersió el líquid és una dissolució o una substancia pura. 

Objectius 

 

• Distingir una dissolució  d’un col·loide 

 

Material : 

 

• Unes làmines  de gelatina 
• Un punter laser 

PRECAUCIÓ:  els punters laser poden ser perillosos i mai es deuen enfocar als ulls. 

Procediment
 

- Agafa un parell de làmines de gelatina , talla’ls a trossets petits i les poses dintre d’un got 
amb aigua calent. 

- Agita suaument amb una cullera fins que vegis que tens un líquid d’aspecte homogeni i 
transparent . 

- Deixa el got a  refredar  en la nevera  més o menys  una hora . Quan ho treguis  el líquid 
s’haurà convertit en un gel col·loïdal. 

- Dirigeix la llum del punter laser de manera que travessi el col·loide i podràs veure 
perfectament el raig de llum.  
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Pots aprofitar aquest experiment per comprovar el fenomen de la reflexió total. 

Si dirigeixes la llum del laser de manera que incideixi amb un cert angle per la part inferior 
de la superfície gelatina – aire , la llum en contes d’emergir rebota una altra vegada dintre 
de la capa de gelatina . 

 

 

 

Experiència 2  : Fabricació d’una crema hidratant 

Objectius 

 

• Conèixer el funcionament del col·loides . 
• Comprovar una aplicació de les gelatines  
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Material  

 

• 100 ml de glicerina 
• 4 g de gelatina 
• 10 ml d’aigua de roses  
• unes gotes de perfum. 
• Got de precipitat  
• Capses per guardar la crema  

Procediment 

 

- Talla a trossets les làmines de gelatina  i ho poses dintre d’un got de precipitat amb l’aigua 
de roses durant una hora per tal que  s’estovin . 

- Posa el got en un bany d’aigua a escalfar i afegeix la glicerina a poc a poc fins que s’hagi 
dissolt . Si tens un perfum , ara pots posar-li unes gotes . 

- Passa el líquid  a unes capses de boca ampla i deixa refredar fins que es formi el gel 
col·loïdal. 

- Ja pots utilitzar aquesta crema . 

 

. 
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                                      Gelatines  
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
��1 hora per a  : experiència 1 ( activitat POE ) 
 ��1 hora per  : experiència 2 : Fabricació una crema hidratant 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 
 
• Fer una lectura comentada de la introducció teòrica  abans de començar la classificació i que 
els alumnes facin un  breu resum. 
 
 Activitats  

 
 
Experiència 1 ¿ Com diferenciar  un col·loide d’una dissolució ?  
 
- Es pot plantejar com activitat  POE per tal d’evitar que els alumnes comencin a jugar amb els 
punters làser. 
- Comentar la experiència de  Tyndall . 
- Fer les prediccions de què  passarà , al travessar amb el raig làser una dissolució o un 
col·loide. 
- El professor/a fa la experimentació  , mentre el alumne va anotant el que es fa i la observació 
del que passa amb la llum del làser quan travessa la dissolució o el col·loide. 
- Es demana què comentin i expliquen el què ha passat i si coincidia o no amb les prediccions 
fetes abans i el perquè  de lo succeït . 
- Comentar la reflexió total i aprofitar perquè ho vegin. 
 
Experiència 2. Fabricació una crema hidratant 
 

- Treball en parelles en el laboratori  i que cada parella porti el seu perfum per tal de 
personalitzar la crema , així com les capses de boca ample per guardar-la 

 
Conclusions  

 
 
Per acabar poden fer una breu explicació de com funcionen els col·loides  i d’algunes 
aplicacions de les gelatines .  
Aquests redactats els faran a casa i cercaran la informació que precisin per tal d’ampliar el 
tema .  
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                                          Atoms , molècules , ions  
 
Pràctica  interactiva :  
 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiale
s/indice.htm  
 
Objectius  

 
 

- conèixer  els principals models atòmics. 
- la estructura atòmica  
-     la configuració electrònica  

 
Activitats  

 
 

- Models atòmics  
 
Preguntes de l’activitat 
 

Actividad. Relaciona las siguientes conclusiones experimentales con el modelo atómico a que dieron lugar: 
 

1. El átomo no es indivisible ya que al aplicar un fuerte voltaje a los átomos de un elemento en estado 

gaseoso, éstos emiten partículas con carga negativa: 
                             

2. Al reaccionar 2 elementos químicos para formar un compuesto lo hacen siempre en la misma proporción 

de masas: 
                             

3. Los átomos de los elementos en estado gaseoso producen, al ser excitados, espectros discontinuos 

característicos que deben reflejar su estructura electrónica: 
                             

4. Al bombardear los átomos de una lámina delgada con partículas cargadas positivamente, algunas rebotan 

en un pequeño núcleo situado en el centro del átomo: 
                             

 
- Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
 
 
-  Estructura  atòmica  
 
- Fes un resum de les idees principals del text  
 



La matèria a l’Univers                                                                                                                                protocols de l’alumne i guies didàctiques  
 

  
                           

Annexos                                                                       - 92 -                                                      Esther de Suso (2008)                                         
 

                                                    

 
Activitats  
 

1. Los átomos de un mismo elemento químico tienen todos en su núcleo el mismo número de  

. 

2. Un átomo tiene 12 protones, 13 neutrones y 12 electrones. ¿Cuál es su número atómico? 

1. 12  
2. 13  
3. 24  
4. 25  

3. Los isótopos oxígeno-16, oxígeno-17 y oxígeno-18, se diferencian en: 

1. El número de protones  
2. El número atómico  
3. El número de neutrones  
4. El número de electrones  

4. Un átomo de volframio (W) tiene 74 protones y 108 neutrones. ¿Cuál es su representación adecuada? 

1.   2.  3.  4.  

5. Señala las afirmaciones correctas: 

1. El número másico de un átomo es la suma del número de protones, neutrones y electrones  
2. Todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de neutrones  
3. Los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número atómico  
4. Los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número másico  
5. Los isótopos de un elemento químico tienen distinto número de neutrones  

 - Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
 
 
 
- Activitat de construir àtoms  
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Construeix  5 àtoms dels principals isòtops dels elements químics  que et digui el professor/a 
. 
 
- Configuració electrònica  

 Utilitza el model interactiu i respon  a les qüestions. . 

1. ¿Cuántos electrones poseen los átomos de argón (Ar), de número atómico 18, en su capa o nivel de 
energía más externo?: 

1. 2 electrones  
2. 6 electrones  
3. 8 electrones  
4. 18 electrones  

2. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde al átomo de cobre (Cu), de número 
atómico 29? (En la notación se indican los niveles por números colocados como coeficientes y los índices de las 
letras indican el número de electrones en ese subnivel): 

1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4p1  
2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  
3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1  
4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s10 4p2  

3. ¿Qué electrones de la corteza de átomo de bromo (Br) influyen más notablemente en sus propiedades 
químicas?, número atómico 35: 

1. Los del nivel 2  
2. Los del subnivel 3d  
3. Los del orbital 1s  
4. Los del nivel 4  

4. ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Li, Na, K y Rb?: 

1. Que poseen un solo electrón en su capa o nivel más externo  
2. Que poseen el mismo número de capas o niveles ocupados por electrones  
3. Que tienen completo el subnivel s más externo  
4. Sus configuraciones electrónicas son muy diferentes y no tienen nada en común  

5. ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Ca, Cr, Fe, Cu y Zn? Señala las 
afirmaciones correctas: 

1. Todos tienen el mismo número de capas o niveles ocupados por electrones  
2. Tienen el mismo número de orbitales ocupados por electrones  
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3. Todos tienen el mismo número de electrones en su nivel más externo  
4. Tienen pocos electrones en su nivel más externo  

 
- Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per 
tal que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
 
 
 
 
2. Molècules  
 
- Activitat d’identificació de molècules d’elements i compostos  
Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per tal 
que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
 
 
 
3. Ions  
 
-  Activitat de construcció de ions de 5 elements  
 
Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats per tal 
que la qualificació sigui la màxima . 
Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitats finals  
 

1. La molécula del ácido fosfórico se representa por la fórmula H3PO4 ¿A cuál de los siguientes modelos 
corresponde? 
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1.   2.   3.   4. 

2. Un átomo de oxígeno (O) y el ión óxido (O2-) tienen: 

1. El mismo número de protones y electrones  
2. Distinto número de protones  
3. Distinto número de electrones  
4. Distinto número de protones y electrones  

3. Un átomo que ha adquirido carga positiva al perder un electrón, se denomina  .  

4. Cuál será la fórmula correspondiente al modelo molecular representado a la izquierda: 

 

1. C2H2O2 
2. C2H4  
3. CH4  
4. CH4O  

5. Señala las afirmaciones correctas: 

1. Para cualquier ion el número de protones es siempre mayor que el de electrones.  
2. Solo los átomos de los no metales pueden formar iones.  
3. Las moléculas están formadas normalmente por átomos de elementos no      metálicos.  
4. Los iones no siempre están formados por átomos individuales cargados.  
5. Las moléculas de las sustancias puras están siempre formadas por átomos iguales.  

     Comprova la qualificació obtinguda amb les teves respostes i fes els canvis adequats  
     per tal que la qualificació sigui la màxima . 

Si havies comès errors en les respostes , explica quins eren i  quina era la resposta correcta 
. 
 Pregunta                    Error                                 Resposta correcta  
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                                          Atoms , molècules , ions  
 
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
��3 hores per a  : lectura comentada , activitats i les conclusions 
        La distribució del temps pot ser  :  
��2 hores per a models atòmic i estructura . 
��1hora per molècules i ions . 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 
 
 
          *  Aconseguir  que els alumnes llegeixen els textos , els  comentin a  classe i que facin el    
              resum. 
 

• Es important que facin les qüestions i vagin anotant els resultats  i desprès facin les 
comprovacions .  

 
  
 

Orientacions tècniques  
 
Aquesta activitat s’ha de fer a l’aula d’ordinadors  , per treballar en parelles . 
 
  
Pràctica  interactiva :  
 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiale
s/indice.htm  
 
 Activitats  
 
Àtoms  
 
1. Models atòmics  
Han de llegir la informació i contestar a les preguntes . 
 
2. Estructura  atòmica . 
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 Deixar uns minuts perquè llegeixen el text , aclarir les dubtes que hagin trobat en la lectura  i 
desprès que facin ells/es el resum i les activitats.  
  
3. Activitat resum  

En total dedicarem dues sessions . 
     Molècules  
 

- Activitat d’identificació de molècules d’elements i compostos . 
 
Ions 
 
-  Activitat de construcció de ions de al menys cinc elements  
 
 
Activitat final  
 

   
Per treballar els aspectes relatius a molècules i ions dedicarem la tercera sesió. 
 
Conclusions  

 
 
* Al final de les tres hores d’activitats , seria  bo que els alumnes presentin un  resum  amb les 
idees més importants que han tret de l’activitat sobre àtoms  ( models i estructura  ) ; mol`recules 
i ions . 
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                                             Taula periòdica  
 
 
Objectius :  

 
 
• Conèixer el funcionament de la taula periòdica . 
• Distingir entre grups , períodes , metalls , no metalls... 
• Treballar amb aquestes taules periòdiques.  
 

 Material 
 

http://www.webelements.com/   ( taula en anglès ) 
 
 Taula de EDU 365 
http://scq.iec.cat/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/taulaperiodica.htm  
 
 
Activitats  :  

 
 

1. Cerca a la taula del EDU 365 les següents definicions  :  
- nombre atòmic................................................................................................................ 
 
 
- massa atòmica ................................................................................................................ 

 
 

- densitat............................................................................................................................. 
 
 

- electronegativitat................................................................................................................ 
 
 

- potencial d’ionització......................................................................................................... 
 
 

- duresa ............................................................................................................................... 
 
 
- configuració electrònica................................................................................................. 
 
 
- afinitat electrònica.......................................................................................................... 
 
 
- radio atòmic.................................................................................................................... 
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- isòtop.............................................................................................................................. 
 
 

- enllaç covalent.................................................................................................................... 
 
 
- estructura cristal·lina....................................................................................................... 
 
 

2. Cerca tota la informació que puguis sobre  2 elements de cadascú dels grups següents  
atenent al següents  criteris  : nom i símbol, any de la descoberta , metall o no metall ; estats 
d’oxidació , nombre atòmic ; massa atòmica ; Punt de fusió  ; estat a la naturalesa ; isòtops més 
abundants  i  estructura cristal·lina  
IA ; IIA ; IIIA ; IV A ; VA ; VI A ; VII A i VIIIA , posant el nom del grup al què pertanyen  
 
 Grup IA  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
 
 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
 
 
 

 
 
Grup II A  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
 
 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
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Grup IIIA  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
 
 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
 
 
 

 
 
Grup IVA  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
 
 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
 
 
 

 
 
 
Grup VA  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
 
 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
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Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
 
 
 

 
 
 
Grup VIA  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
 
 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
 
 
 

 
 
Grup VIIA  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
 
 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
 
 
 

 
 
 
Grup VIIIA  : Nom del grup ........................................................... 
 
Elements seleccionats  : 
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 Símbol :            Nom :                                          Símbol :            Nom :          
Any de la descoberta  :  Any de la descoberta  :  
Metall / No metall :  Metall / No metall :  
Nombre atòmic :                                                   Nombre atòmic :                                                   
Massa atòmica : Massa atòmica : 
Estats d’oxidació: Estats d’oxidació: 
Punt de fusió :  Punt de fusió :  
Estat a la naturalesa :  Estat a la naturalesa :  
Estructura cristal·lina :  
 
 
 

Estructura cristal·lina :  
 
 
 

 
 

2. Trobes que tenen alguna cosa en comú els elements del mateix grup ? ¿Quina ?  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
3. Els grups IIIB..........fins el IIB  ¿ Com s’anomenen ? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

. 
 
 
4. Cerca tota la informació possible sobre  els següents elements  :  Fe, Cu, Zn, Ti i Hg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Amb l’ajuda del programa Jmol  del Java , per veure molècules en 3D  i entrant en la 
taula  en angles  de la primera adreça  webelements , visualitza les següents molècules  
: Glucosa  ; CO2 ; H2O  

 
Dibuixa i comenta la seva estructura 
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                                             Taula periòdica  
 
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
��2 hores  per activitats i conclusions  en aula d’informàtica o en laboratori amb ordinadors. 
  
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Material  
 
 Taula de EDU 365 
http://scq.iec.cat/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/taulaperiodica.htm  
 
http://www.webelements.com/   ( taula en anglès ) 
 
 
Orientacions metodològiques 
 
* El professor/a   començarà explicant  el funcionament  de la taula  i  desprès deixarà que 
siguin els mateixos alumnes els que trobin la informació a traves de les diferents activitats  
proposades. 
 
• Poden treballar en parelles  i contestar les preguntes de les diferents activitats. 
• El segon dia dedicat a la taula periòdica , treballaren amb la taula en anglès , donat que  es 

important acostumar-s’hi a treballar amb informació en altre idioma  i utilitzant el Jmol de 
Java , podran veure les molècules indicades en 3 D. 

 Nota  ( comprovar que els ordinadors tinguin instal.lat el Java i el Jmol )  
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                                             Radioactivitat 
 
Introducció 

 
 
Amb l’ajuda d’aquests 2 vídeos tractarem de comprendre el  concepte de radioactivitat 

Estudiarem entre altres els següents aspectes  :  els diferents tipus existents de radioactivitat, les  
seves propietats, la penetració en el sòl i les  seves aplicacions. També veurem la desintegració 
nuclear i els radioelements. 
 
En el segon vídeo analitzarem les següents qüestions :  
 
Anàlisi del risc natural i tecnològic de la radiació, les fonts naturals i artificials de radiació, i la 
possibilitat d'accidents en centrals nuclears.  
 
Fonts de la radiació : naturals i artificials. 
 
Relació entre radioactivitat i armes atòmiques i radioactivitat i energia nuclear.  
 
Problemes de salut originats per la radioactivitat. 
 
 
Objectius  

 
• Conèixer l’origen de la radioactivitat 
• Distingir els tipus i propietats dels diferents tipus de radiacions . 
• Conèixer algunes de les seves aplicacions . 

 
 Material de la 1ª sesió 

 
 Video d’Edu 3.cat . Títol : la radioactivitat.  
 
 Durada : 4min  
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17132&p_ex=Radioactivitat&p_amb=4843  
 
 
Activitats  de la 1ª sesió:  

 
 
Veient el vídeo contesta les següents preguntes :  
 

1. Quan es va descobrir  la radioactivitat i qui ho va fer  ? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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2. En què consisteix la radioactivitat ? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
3.Quines tipus de radiació són les més importants  i quines són les seves característiques ? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. ¿ Què és el  període de desintegració ?  ¿ Quin és el període del U238 ?. Explica el que vol 
dir i que conseqüències té que el període d’alguns elements radioactius sigui molt gran .  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
5. En què es basa el mètode de datació amb C14 ? . Explica-ho. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
6. Detalla alguns dels usos més coneguts de la radioactivitat. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
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     Material de la 2ª sessió 
 

 
Video d’Edu 3.cat . Títol : radioactius per naturalesa  
 
 Durada : 26 min  

 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=582&p_ex=Radioactivitat&p_amb=4843    
 

  Activitats  de la 2ª sessió:  
 

 
Desprès de veure aquest vídeo i cercant a casa la informació que et falti contesta les següents 
qüestions.  

 
1. Analitza quins són els riscos naturals i tecnològics de la radiació. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................... 
2. Quins són els orígens de la radiació rebuda ? ¿ Quins són els límits permesos? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................... 
3. Explica el fonament dels raig X  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................. 
4. Què és la radioteràpia ? i un TAC ? ¿Per a què s’utilitzen ? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................... 
5. Detalla alguns dels accidents nuclears més importants al llarg de la història. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
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6. Fes un resum  sobre la radioactivitat i escriu les teves conclusions sobre el tema. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................  
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                                             Radioactivitat  
 
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
��2 hores  en aula amb ordinadors i amb canó. 
��1 hora a classe per exposar  les  conclusions i obrir un debat sobre el tema. 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
 
Material  

 
 
  
Video d’Edu 3.cat . Títol : la radioactivitat.  
 
 Durada : 4min  
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17132&p_ex=Radioactivitat&p_amb=4843  
 
 
Video d’Edu 3.cat . Títol : radioactius per naturalesa  
 
 Durada : 26 min  

 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=582&p_ex=Radioactivitat&p_amb=4843     
 
Orientacions metodològiques 

 
 
* En la primera sessió  treballarem amb el vídeo  sobre la radioactivitat,  els conceptes generals 
del tema . Seria convenient veure el vídeo tots plegats i desprès que el professor/a faci un resum 
de les idees principals que hi apareixen , obrint un debat per tal que es puguin resoldre les 
possibles dubtes .Això ens ocuparia  ½ hora i durant la segona meitat ,els alumnes haurien de fer 
les activitats  i si ho necessiten  poden tornar a veure una altra vegada el vídeo en el seu 
ordinador  fixant-s’hi en els aspectes que els interessin.  
Es molt important que la primera vegada ho vegin en la pantalla amb el canó tots plegats,perquè 
el professor/a faci pauses i destaqui i aclareixi els aspectes més rellevants de la informació que 
en el vídeo es dona. 
 

• En la segona sessió  també considero millor  veure el vídeo plegats  i que els alumnes 
donat que tenen el guió facin les seves anotacions , per tal de completar les activitats  
que es proposen a casa,  cercant la informació que considerin adient per altres fonts  . 
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• Es podria dedicar una tercera sessió amb el grup sencer i que  distribuïts en grups de 
quatre per exemple   facin  una posada en comú de les conclusions  a les que van 
arribar per separat ( primera mitja hora ) i en la segona mitja hora un representant de 
cada grup expliqués a la resta de la classe les seves conclusions sobre el tema. 

 
 
Activitats 
 
Les activitats  les ha de fer cadascú per separat i s’ha d’incidir en què no es limitin a contestar-les 
breument, perquè amb aquesta activitat podem treballar la competència comunicativa   i fer que 
s’esforcin en resumir i explicar els aspectes més importants donant arguments adients.   
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B) Reaccions  químiques 
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• Diferenciació entre canvi físic i canvi químic 
 

      - Reacció nitrat de plom (s)+ iodur potàssic(s) .  experiment laboratori 
- Reacció nitrat de plom (s) + clorur sòdic (s) .experiment laboratori 
- Reacció nitrat de plom + iodur potàssic  en dissolució. Activitat POE 

      - Reacció de descomposició del clorat potàssic. Experiment  laboratori 
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Canvis físics i canvis químics  
    

            
Petits experiments :   
 

a) Reacció entre el Nitrat de plom i el iodur potàssic. 
                

Objectius 

• Entendre què és una reacció química . 
• Distingir entre canvis físics i canvis químics. 
 

Pla de treball 

- Cada grup d’alumnes tindrà una mica de nitrat de plom ( minio blanc ) i una mica de iodur 
potàssic   ambos en estat sòlid. 
- Amb un morter es tritura el nitrat de plom i en un altra el iodur potàssic. 
- Deuen anotar tot el que observin. 
- Triturar conjuntament en un morter una mica de minio blanc i una mica de iodur potàssic  . 
- Anotar el que observen. 
 

Material i Equipament 

 
Equipament 
-  morters  
 

Reactius 
- minio blanc  (nitrat de plom ) 
 - iodur potàssic 
 

 
Recordem el que sabem 

Substància pura és un sistema material  que es pot identificar pels valors de les seves 
propietats característiques. 
 
 

Explica  i argumenta  
1. Quin és l’origen del color groc que ha aparegut? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................... 

 
2. ¿ Com podem  estar segurs que aquesta substància groga és diferent de les anteriors ?   
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............................  
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3. Explica i realitza les proves que creguis oportunes. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................ 
 
Conclusions  

                           
• El procés estudiat ha estat.....................................................perquè.................................    

 
 

• Fes un resum de les condicions inicials i finals de les substàncies. 
 

 Sistema inicial Sistema final 
Estat d’agregació a 20ºC   

 

 Color   
 

Solubilitat en aigua    
 

 
  

 
 

*   El que permet assegurar que el sistema final està format per substàncies diferents al 
inicial són les ........................................................................................................                                                      
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          Canvis físics i canvis químics       
 

 
 

Material per al professorat 

 
 
Petits experiments :   
 

a) Reacció entre el Nitrat de plom i el iodur potàssic. 
 
 
Orientacions didàctiques 

Temporització 
 Una hora al laboratori. Cal tenir preparades amb antelació les  quantitats de nitrat de plom i 

de iodur potàssic així com els morters. 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de 3r d’ ESO que ja coneixen el concepte de substància pura  
 
 

Orientacions metodològiques 
 
El millor és que aquest treball pràctic  s’utilitzi com exemple per introduir el concepte de reacció 
química , és per això que resulta més útil si es fa amb productes sòlids i no en dissolució ja que 
tota l’atenció es centra en el canvi que experimenten les substàncies. 
 
 Respostes a les qüestions i conclusions 
 

 
Recordem el que sabem 

Substància pura és un sistema material  que es pot identificar pels valors de les seves 
propietats característiques. 
 
 
 
 

Explica  i argumenta  

 
1. Quin és l’origen del color groc que ha aparegut? 
 
Hi haurà alumnes que davant el color groc ja diran que hi ha hagut una reacció però aquesta 
resposta correcta pot amagar idees incorrectes , per això hi ha que seguir preguntant. 
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2. ¿ Com podem  estar segurs que aquesta substància groga és diferent de les anteriors ?    
El color és normalment característic d’una substància però no hem  de acontentar-nos amb tan 
sols aquesta propietat., per això hem de comprovar si ha canviat alguna altra propietat 
característica com T fusió, T ebullició, solubilitat o densitat. 
 
3. Explica i realitza les proves que creguis oportunes. 
 
Podem comprovar si ha canviat alguna propietat característica com podríem ser els punts de 
fusió i ebullició o la densitat , però en aquest cas resulta més còmode comprovar la solubilitat en 
aigua , ja que tant el nitrat de Pb com el iodur potàssic són bastant solubles en aigua , mentre 
que el iodur de Pb obtingut és poc soluble . 
Per tant en dos tubs d’assaig posarem una mica de minio ( nitrat de plom ) i una mica de iodur 
potàssic en cadascú , afegirem aigua fins la meitat del tub . Agitarem i comprovarem que les 
dues substàncies es dissolen . En un altre tub es repeteix l’operació amb la barreja triturada de 
les dues que contindrà la nova substància groga  i es comprova que resta substància groga 
sense dissoldre. 
Es recomana tenir suficient quantitat de la barreja triturada per observar que la substància groga 
(Pb I 2  ) és molt poc soluble. S’ha de posar aproximadament la mateixa quantitat d’una 
substància que de l’altra ( una cullerada d’espàtula ). 
  
Conclusions  
       Es deu recapitular tot l’anterior  i resumir-ho dient que : 
                     

• El procés estudiat ha estat..una reacció química.......perquè...  han desaparegut  unes 
substàncies i han aparegut altres  noves ,.. els cristalls grocs i altra substància que no es 
detecta perquè té color blanc ......   

 
El professor/a pot informar que aquestes substàncies tenen  altres noms científics  i que la 
reacció es pot escriure així : 
Nitrat de plom + iodur potàssic →iodur de plom + nitrat de potassi  
No es deu escriure la reacció mitjançant fórmules , donat que encara no s’ha introduït la 
formulació. 
Convé resumir en un quadre les propietats característiques  de les substàncies que han 
intervingut en la reacció, per tal que l’alumne tingui clar que l’afirmació de que han canviat 
les substàncies , tan sols es pot fer quan es tingui l’evidència que han canviat les propietats 
característiques. 
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 Sistema inicial Sistema final 
Estat d’agregació a 20ºC Nitrat de plom ( sòlid) 

Iodur potàssic ( sòlid ) 
Iodur de plom ( sòlid) 
+ nitrat de potassi ( sòlid) 

 Color Nitrat de plom ( blanc) 
Iodur potàssic ( blanc ) 

Iodur de plom ( groc) 
+ nitrat de potassi ( blanc) 

Solubilitat en aigua  Nitrat de plom ( soluble) 
Iodur potàssic ( soluble ) 

Iodur de plom ( insoluble) 
+ nitrat de potassi ( soluble) 

  
 

 
*   El que permet assegurar que el sistema final està format per substàncies diferents al inicial 
són les ....propietats característiques.....                                 
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Canvis físics i canvis químics  
    

            
Petits experiments :   
 

b) Reacció entre el Nitrat de plom i el clorur sòdic               
 
 

Objectius 

• Entendre què és una reacció química . 
• Distingir entre canvis físics i canvis químics. 
 

Pla de treball 

- Cada grup d’alumnes tindrà una mica de nitrat de plom ( minio blanc ) i una mica de clorur 
sòdic    ambos en estat sòlid. 
- Amb un morter es tritura el nitrat de plom  ( 3g o aproximadament 3 cullerades )i en un altra 
el clorur sòdic (1g o aproximadament  una cullerada ). 
- Deuen anotar tot el que observin. 
- Triturar conjuntament en un morter una mica de minio blanc i una mica de clorur sòdic. 
- Anotar el que observen. 
 

Material i Equipament 
 

Equipament 
-  morters  
 

Reactius 
- minio blanc  (nitrat de plom ) 
 - clorur sòdic en cristalls petits o en pols  
 

 
Recordem el que sabem 

Substància pura és un sistema material  que es pot identificar pels valors de les seves 
propietats característiques. 
 
 

Explica  i argumenta  
1. Ha tingut lloc una reacció química? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...... 

 
2. ¿ Creus que la simple observació visual és suficient per decidir si hi ha hagut o no canvis en 
les substàncies ?    
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...  
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3. Fes un resum de les condicions inicials i finals de les substàncies. 
 
 
 Sistema inicial Sistema final 

Estat d’agregació a 20ºC   
 

 Color   
 

Solubilitat en aigua    
 

 
  
 
 
Conclusions  

   
La única manera de posar de manifest si ha tingut lloc una reacció química 
es.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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          Canvis físics i canvis químics       
 

 
 
Material per al professorat 

 
 
 
Petits experiments :   
 
b)Reacció entre el Nitrat de plom i el clorur sòdic. 
 
 
Orientacions didàctiques 

Temporització 
 Una hora al laboratori. Cal tenir preparades amb antelació les  quantitats de nitrat de plom     

( 3g) i de clorur sòdic (1g) així com els morters. 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de 3r d’ ESO que ja coneixen el concepte de substància pura  
 
 

Orientacions metodològiques 
 
Els motius perquè ens interessa  aquesta reacció són els següents : 

• Encara que es tracta d’una reacció química , no s’observa cap canvi a simple vista , el 
que suposa un canvi apreciable amb l’anterior i permetrà evitar que l’alumne associí  
reacció química amb un canvi espectacular o notori. 

• El fet de que participi la sal comú , substància molt coneguda , permetrà posar de 
manifest que les reaccions químiques no són exclusives de les substàncies del laboratori 
sinó que també tenen lloc amb les que trobem en nostra vida quotidiana. 

 
Respostes a les qüestions i conclusions 
 
1. Ha tingut lloc una reacció química? 
 

Donat que no hi ha canvis observables , la majoria dirà que no . Es possible que algun alumne 
digui que no podem estar segurs i deuríem comprovar les propietats característiques de les 
substàncies inicials i finals.  

 
2. ¿ Creus que la simple observació visual és suficient per decidir si hi ha hagut o no 
canvis en les substàncies ?  
La simple observació visual no és suficient per decidir si hi ha tingut lloc una reacció o no , ja que 
hi ha moltes substàncies que tenen el mateix aspecte i no es poden distingir una de l’altra per la 
mera observació visual .  
Per tot això es proposa comprovar la solubilitat de les substàncies  per veure si han canviat . 
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3. Fes un resum de les condicions inicials i finals de les substàncies. 

 
 Sistema inicial Sistema final 
Estat d’agregació a 20ºC Nitrat de plom ( sòlid) 

Clorur sòdic ( sòlid ) 
Clorur de plom ( sòlid) 
Nitrat sòdic (sòlid ) 
 

 Color Nitrat de plom ( blanc) 
Clorur sòdic ( blanc ) 

Clorur de plom ( blanc) 
Nitrat sòdic (blanc ) 
 

Solubilitat en aigua  Nitrat de plom ( soluble) 
Clorur sòdic ( soluble ) 

Clorur de plom ( poc soluble) 
Nitrat sòdic (soluble ) 
 

 
  
 
 
Conclusions  

   
La única manera de posar de manifest si ha tingut lloc una reacció química es....analitzar 
les propietats característiques de les substàncies inicials i les finals per comprovar si són 
les mateixes o si són diferents .......... 

 
El professor/a pot informar que aquestes substàncies tenen  altres noms científics  i que la 
reacció es pot escriure així : 
Nitrat de plom + clorur sòdic →clorur de plom + nitrat de sodi  
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Canvis físics i canvis químics  
    

            
       POE   
 
 

c) Reacció entre el Nitrat de plom i el iodur potàssic        
 
 
El professor /a  presenta dos tubs d’assaig  , els dos reactius i fa la pregunta  :  
 
PREDIR 
 
Què passarà si barregem el nitrat de plom i el iodur potàssic , no sòlids si no dissolts 
en aigua`? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  OBSERVAR    
 
 Anota el que ha succeït. 
 
 
 
 
 
  
 
EXPLICAR 
 
Raona el que ha ocorregut  i contrasta –ho amb el que havies predit per arribar a les 
conclusions . 
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Canvis físics i canvis químics  
    

            
POE   
 
Material pel professorat 

 
 

c)Reacció entre el Nitrat de plom i el iodur potàssic        
 
 
El professor /a  presenta dos tubs d’assaig  , els dos reactius i fa la pregunta  :  
 
PREDIR 
 
Què passarà si barregem el nitrat de plom i el iodur potàssic , no sòlids si no dissolts 
en aigua`? 
 
 Els alumnes dubten de les respostes perquè alguns creuen que al dissoldre una substància 
, es perden les seves propietats. Abans de passar a l’observació és bo  
que surti aquesta idea i que s’arribi a la conclusió de que a les molècules no les passa res al 
dissoldre una substància , excepte que es separen . 
 Desprès d’una petita discussió en grup , cada alumne escriu la seva predicció en el guió . 
 
  OBSERVAR    
 
 El professor /a prepara les dues dissolucions en els tubs d’assaig i els barreja . 
Es comprova que s’ha format un producte insoluble de color groc igual que abans . 
L’alumne anota el que ha succeït. 
 
EXPLICAR 
 
L’alumne tractarà d’explicar raonadament el que ha succeït ,intentant fer-ho a nivell 
molecular.                                                                                                                                                                    
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Canvis físics i canvis químics  
    

            
Petits experiments :   
 

d) Reacció de descomposició del clorat potàssic              
 
 

Objectius 

• Entendre què és una reacció química . 
• Distingir entre el procés físic de canvi d’estat  i una reacció química 
 

Material i Equipament 

 
Equipament 

- càmping gas 
- tub d’assaig 
- pinces de fusta  
- tap de goma foradat 
- vareta  de vidre doblada 
- got de precipitats 
- gradeta  

 

Reactius 
- clorat potàssic 
   
 

 
Recordem el que sabem 

Substància pura és un sistema material  que es pot identificar pels valors de les seves 
propietats característiques. 
 

Pla de treball 
- Cada grup d’alumnes tindrà un tub d’assaig on s’ha afegit una mica de clorat potàssic . 
- Pesar el tub amb el producte dintre . Anotar la mesura . 
- Escalfar el tub a  la flama del  bec , agafant-ho amb les pinces , insistint en les precaucions 

per no cremar-s’hi.  
-  Quan el clorat ha començat a “ bullir  “ apagar els becs i deixar el tub en una gradeta . 
- Contestar la pregunta 1 que farà el professor/a 
- Dissenyar una experiència que ens permeti comprovar si els gasos que surten , al refredar –

se es liquen  o es solidifiquen. 
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- Continuar escalfant el tub  
Explica  i argumenta  

 
1.¿ Ha tingut lloc una reacció química  o un canvi d’estat ? ¿ Per què ?  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
 
2. Com explicar que una substància que està bullint es solidifiqui , encara que 
continuem   escalfant ?  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................   
 
3.Fes un resum de les propietats  sistema inicial i final. 

 
Ha de quedar molt clar que les propietats de les substàncies han canviat per això les 
recolliran en un quadre resum . 
 
 

 Sistema inicial Sistema final 

Estat d’agregació a 20ºC   

 Color  
 

 

Solubilitat en aigua    
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Canvis físics i canvis químics  
    

 
 Material per al professorat  

 
   
        
Petits experiments :   
 
d)Reacció de descomposició del clorat potàssic              

 
 

Objectius 

• Entendre què és una reacció química . 
• Distingir entre el procés físic de canvi d’estat  i una reacció química 
 

Material i Equipament 

 
Equipament 

- càmping gas 
- tub d’assaig 
- pinces de fusta  
- tap de goma foradat 
- vareta  de vidre doblada 
- got de precipitats 
- gradeta 

 

Reactius 
- clorat potàssic 
   
 

 
Recordem el que sabem 

Substància pura és un sistema material  que es pot identificar pels valors de les seves 
propietats característiques. 
 

Pla de treball 
- Cada grup d’alumnes tindrà un tub d’assaig on s’ha afegit una mica de clorat potàssic . 
 
       El professor /a els diu que es tracta d’una sola substància que es diu clorat. 
 
- Pesar el tub amb el producte dintre . Anotar la mesura . 
- Calenta el tub a  la flama del  bec , agafant-ho amb les pinces , insistint en les precaucions 

per no cremar-s’hi.  
- Quan el clorat ha començat a “ bullir  “ apagar els becs  i deixar el tub en una gradeta . 
 
       En aquests moments els alumnes han d’estar solament pendents d’escalfar . Si volem 
discutir sobre el que         està passant han d’apagar els becs i deixar els tubs sobre una gradeta 
o algun altre lloc segur.    
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Se’ls demana observar bé el que està succeint quan estan escalfant el tub i quan en tots els 
grups ha començat a descompondre el clorat , sembla que ha començat a bullir , se’ls indica 
apagar els becs i es fa la primera pregunta . 
 
- Contestar la pregunta 1 que farà el professor/a 
- Dissenyar una experiència que ens permeti comprovar si els gasos que surten , al refredar –

se es liquen  o es solidifiquen. 

- Dibuix del muntatge   
 
 
 
- Continuar escalfant el tub  
 
En aquests moments els alumnes han d’estar solament pendents d’escalfar . Si volem discutir 
sobre el que està passant han d’apagar els becs i deixar els tubs sobre una gradeta o algun 
altre lloc segur. 
Se’ls demana observar bé el que està succeint quan estan escalfant el tub i quan en tots els 
grups ha començat a descompondre el clorat , sembla que ha començat a bullir , se’ls indica 
apagar els becs i es fa la primera pregunta . 
 

Explica  i argumenta  

 
1.¿ Ha tingut lloc una reacció química  o un canvi d’estat ? ¿ Per què ?  

 
Al principi la majoria dels alumnes s’inclinen per un canvi d’estat  i molts pocs diran que es tracta  
d’una reacció química . Hi ha que demanar que argumentin i els arguments que ens trobarem 
poden ser : 
a) és un canvi d’estat perquè passa de sòlid a líquid i es posa a bullir . 
b) no pot ser una reacció perquè solament hi ha una substància , el clorat. 
El professor / a ha de posar de manifest que encara que semblen dos raons importants , si s’ha 
analitzant no ho són tant .  

• Per estar segurs que  es tracta  d’un canvi d’estat , la substància que s’està produint ha 
de ser la mateixa que la del principi , per això si es refreda , ha de tornar al estat líquid 
primer i desprès solidificar. 

• Pel que fa a la segona raó , suposar que una reacció química no pot donar-se a partir 
d’una sola substància és una idea que encara que al principi pot semblar lògica , també 
pot ser lògic  pensar que una substància pot desaparèixer i a partir d’ella poden 
aparèixer altres substàncies.  

• Per comprovar aquestes idees , es tracta de dissenyar una experiència que ens permeti 
comprovar si els gasos que surten , al refredar –se es liquen  o es solidifiquen. 
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• Dibuix del muntatge   
 
 
 
 
 

• Es comprova que el gas que surt pel extrem del tub no es liqua . Per això es pot 
concloure que aquest gas no es la mateixa substància blanca del principi. 

• Una altra prova és que si continuem escalfant perquè sigui en ebullició , hauria de 
passar que la substància líquida aniria desapareixent fins no quedar res al tub . Per 
contra el líquid que està  “ bullint “ arriba un moment que es torna sòlid a pesar d’escalfar 

 
2. Com explicar que una substància que està en ebullició es solidifiqui , encara que 
continuem   escalfant ?    
 
Això sorprèn als alumnes i se’n adonen que la hipòtesi de que havia estat un canvi d’estat no 
és bona . Pot ser que algun alumne digui que la substància inicial ha desaparegut i han 
aparegut substàncies noves . En aquest moment el professor/a reformeu-la el que s’ha fet i 
completa la informació , dient que el que ha passat  és que ha aparegut una substància nova 
de punt de fusió superior al clorat  i per això arriba un moment en què el sistema passa de 
líquid a sòlid . 
Clorat (sòlid ) → clorat ( líquid ) ( procés físic de fusió ) clorat líquid  →silvina ( sòlid ) + 
oxigen ( gas ) ( Procés químic : reacció ) 
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3. Fes un resum de les propietats  sistema inicial i final. 
 

Ha de quedar molt clar que les propietats de les substàncies han canviat per això les 
recolliran en un quadre resum . 
 
 

 Sistema inicial Sistema final 

Estat d’agregació a 20ºC clorat ( sòlid) 
 

Silvina  ( sòlid) 
+ oxigen  ( gas) 

 Color clorat ( blanc) 
 

Silvina  ( blanc) 
+ oxigen  ( incolor) 

Solubilitat en aigua  clorat ( soluble) Silvina ,sòlid  ( soluble) 
+ oxigen gas ( poc soluble) 
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• Cóm és una reacció a nivell microscòpic  
 
-  Applet HCl + Na OH 
-  Applet  Mg + HCl 
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                                Com és una reacció a nivell microscòpic 
 
 
 
Objectius 
• Observar les simulacions de dues reaccions químiques a nivell de partícules i treure’n conclusions, tot 

relacionant el que s’ha observat amb els experiments de seguiment d’una reacció química.  
•  
 
Observa la simulació de la reacció entre un àcid i una base 

 
- Obre la pàgina  http://www.dlt.ncssm.edu/TIGER/chem2.htm 
 
- Veuràs la presentació:  

 
- Busca en l’apartat   TOPIC MOLES  la secció:   

 
- Clica en  DoubleDisp_Reaction-AcidToBase.html  
 
- Observa les espècies químiques que contenen els dos vasos de precipitats. 
 
- Engega la simulació. El “molecular scope” figura que és una lupa de gran potència que 

permet veure les partícules que formen la dissolució. 
 
- Observa quines partícules reaccionen i què es forma. Fixa’t també que hi han partícules que 

no intervenen en la reacció. 
 
- Quan la simulació acaba, apareix l’equació química de la reacció: 

- HCl(aq)  +  NaOH(aq) →   NaCl(aq) + H2O(l) 
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Treu conclusions 

 
1. Els reactius son l’àcid clorhídric i l’hidròxid de sodi. En els vasos de precipitats abans de la reacció 

estan en forma d’ions. Escriu quins ions formen les dues dissolucions abans de la reacció. 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
2. Quins són els ions que reaccionen? Quins ions no intervenen en la reacció? 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................. 
 
3. Has vist que es representen en igual quantitat els  ions que reaccionen? (pots tornar a repetir la 

simulació  si no t’has fixat abans). Què passaria si es posés en un vas el doble, en quantitat, d’un 
reactiu que de l’altre? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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Observa la simulació de la reacció entre un metall i un àcid 

 
1. En el mateix apartat TOPIC  MOLES, busca ara la secció: 

 
 
2. Clica en SingleDisp_Reaction-MetalToAcid.html 
 
3. Observa  les espècies químiques que conté el vas de precipitats i el tros de magnesi. 
 
4. Engega la simulació. El “molecular scope” figura que és una lupa de gran potència que 

permet veure les partícules quan reaccionen. 
 
5. Observa quines partícules reaccionen i què es forma. Fixa’t també que hi han partícules que 

no intervenen en la reacció. 
 
6. Quan la simulació acaba, apareix l’equació química de la reacció: 

Mg(s)   +   2HCl(aq)  →     MgCl2(aq)       +    H2(g) 
                          magnesi        àcid clorhídric       clorur de magnesi        dihidrogen 
 
Treu conclusions 

 
1- Els reactius son el magnesi i l’àcid clorhídric. En el vas de precipitats abans de la reacció 

l’àcid està en forma d’ions. Quins ions són?. Com està representada l’estructura del metall 
magnesi? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............... 
 
2- Quins són els ions i els àtoms que reaccionen? Quins ions no intervenen en la reacció ? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................ 
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3- Has vist que la simulació es representa que sempre reaccionen  dos ions  H+ amb un àtom 
de Mg? (pots tornar a repetir la simulació  si no t’has fixat abans). Què es forma quan 
reaccionen els dos ions H+ amb un àtom de Mg? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 
4- En acabar, la simulació, apareix l’equació de la reacció. Observa que els coeficients 

numèrics davant dels reactius, corresponen a la proporció de quantitats entre els ions H+ i els 
àtoms de Mg. Observa que els àtoms de magnesi es transformen en ions Mg2+. Pots explicar 
per què en l’equació de la reacció es formula el compost “clorur de magnesi” com a MgCl2? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
5- Has observat també que en acabar la reacció el tros de magnesi ha disminuït de mida i 

apareix com desgastat? Per què suposes que es representa així? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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          Com és una reacció a nivell microscòpic?  

Material per al professorat  

 

 
Orientacions didàctiques 
 

Temporització 
 Una  ½ h  per simulació . 

 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de 3r d’ESO 
 

Orientacions metodològiques 
 
Les simulacions poden ser útils per complementar el tema de reaccions químiques,i molt 
particularment si en el laboratori s’ha fet una reacció de neutralització (entre HCl i NaOH) o una 
reacció d’un metall actiu amb HCl. 
Es molt important que els alumnes es fixin bé en la simulació , per poder contestar les preguntes 
El professor/a ha d’incidir en els aspectes  d’interès  i aclarir les possibles dubtes. 
 

Orientacions tècniques 
 
Cada simulació té tres opcions: 
o Veure-la en connexió, (extensió html) 
o Guardar-la (extensió exe) 
o Veure-la amb el programari Quick-Time (extensió mov) 
 
Si trieu l’opció de “guardar”, podeu tenir una col·lecció de simulacions en Macromedia Flash 
Player (entre 600 Kb i 900 kb per cada simulació) que els alumnes poden consultar en una única 
sessió.  
 
 

DoubleDisp_Reaction-AcidToBase.exe   
 
 

SingleDisp_Reaction-MetalToAcid.exe  
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• Altres tipus de reaccions 
 
 
- Reacció de combustió de Mg . experiment laboratori 
- Reaccions amb aliments . Experiments de laboratori ( química verda )  
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                                         Reaccions de combustió                                                   
    
Petit experiment  
 
 
 Combustió del magnesi,  Mg  
 
Amb una pinça metàl·lica s’aguanta un tros de cinta de magnesi de 3 a 5 cm. Inflamar-la amb la 
flama exterior d’un Bunsen ( A l’interior, el magnesi es fon sense cremar)  
La flama és encegadora, per què es rica en UV. Atenció als ulls  
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Recolliu les cendres en un tub d’assaig gran amb una mica d’aigua. Bulliu l’aigua i afegiu una 
gota de blau de bromotimol. La solució es torna blava, senyal de què s’ha format una base,, 
l’hidròxid de magnesi Mg(OH)2.  
 
MgO + H2O ---> Mg(OH)2  
 
Es pot destruir aquesta base afegint una mica de HCL 2 M i escalfant altra vegada.  
 
Mg(OH)2 + 2 HCl ---> MgCl2 + 2 H2O  
 

 
 
 
NOTA:  
 
S’ha de reconèixer que la reacció bàsica és deguda també a la presència de  
 
Mg 3N 2 en les cendres, que formen NH3 par per reacció amb l’aigua.  

 Mg 3 N2 + 6 H2O ---> 3 Mg(OH)2 + 2 NH3  
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                                    Reaccions  amb aliments  
 
 
Aquestes pràctiques  ens  presenten uns mètodes molt senzills  per determinar 
experimentalment els principis immediats d’ alguns aliments  utilitzant  mètodes molt simples i 
amb poca utilització de reactius ,pel que s’enquadren dintre de l’anomenada  “ química verda “ o 
“ green chemistry “ donat  que hi ha una utilització mínima de productes pel que el cost econòmic 
i la perillositat de la seva manipulació són pràcticament nuls i el control de residus és innecessari 
perquè a penes  es produeixen.  
 
El Green Chemistry Institute apareix en 1997 en Estats Units amb l’ objectiu  de promoure, 
mitjançant polítiques mediambientals, els aspectes positius de la química. Dona suport el  que 
tingui  en compte  el deterioro del medi ambient i  suggereix l’ eliminació o reduccióde productes i 
processo  químics  que usin o generen substàncies perjudicials .  
 
 
Objectius 
 
* Aportar un material senzill  i  econòmic per facilitar l’ estudi experimental 
ordenat  i sistematitzat de algunes reaccions químiques . 
 
* Observar i comprendre la possibilitat d’ identificar substàncies per les seves reaccions 
químiques, entenen  aquestes com el canvi en las propietats característiques 
de les substàncies. 
 
*Aplicar a la identificació de principis immediats ( midó, proteïnes, grasses) 

 
 

Metodologia 
 
  Es presenten  una sèrie  de plantilles , introduïdes en una camisa plàstica perquè sobre ella es 
puguin fer les diferents  reaccions . 
 
 
 
Plantilla per a la detecció del midó amb Lugol o Betadine 

 
 
El midó és un glúcid complex (polisacàrid). Es pot reconèixer 
Amb   Lugol (dissolució de iode), que el  tanyés de blau fosc. (és 
possible la utilització de desinfectants sanitaris que contenguin iode; 
el Betadine comercial presenta el mateix viratge que el Lugol). 
 
Procediment : 
 
1. Col·loca una petita  mostra de cada un d’aquests  aliments en la casella corresponent. 
2. Afegeix sobre cada una d’ elles una gota de  Betadine. 
3. Observa si hi ha  canvi de color i apareix la taca blau fosca. 
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Patata                    Patata + Betadine 

Arròs 
 

Arròs    + Betadine 

Pollastre 
 

Pollastre + Betadine  

Carn de vedella 
 

Carn de vedella  + Betadine 

Pa 
 

Pa + Betadine  

 
 
 

4. ¿Quins  aliments contenen midó?  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

 
 
 ¿Quin  és  l’ origen dels aliments que no el contenen? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
 Tots els  que contenen midó, ¿són d’ origen vegetal o animal? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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Plantilla per a la comprovació de la possible presencia de midó en embotits 

 
 
 
1. Col·loca en cadascuna   de les caselles diferents tipus  d’ embotits. Si pots , 
anota el preu / kg de cadascú i afegeix  a cadascú d’ells  unes gotes de  
 betadine. 
 
Preu / Kg 
 

Patata Betadine 

 Preu embotit  1  
     

Embotit 1 Embotit 1 + betadine  

 Preu embotit  2 
      

Embotit 2 Embotit 2 + betadine  

 Preu embotit  3   
    

Embotit 3 Embotit 3 + betadine  

 Preu embotit  4   
 
   

Embotit 4 Embotit 4 + betadine  
 

 
2. ¿Algun dels  aliments ha donat positiu? Observa i anota  el resultat. Si  els teus 

companys tenen altres resultats anota-ho també . 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
  Coincidissin els resultats de tots els embotits? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 Quin tipus de relació hi ha entre el preu i el resultat obtingut ? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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Plantilla per a la detecció de proteïnes
 

 
Entre els constituents dels òrgans vius, les proteïnes són els compostos més característics. 
Existeixen varies reaccions que detecten la presència de proteïnes; una d’ elles és la reacció del 
Biuret: les proteïnes reaccionen amb  el sulfat de coure en medi alcalí formant un compleix 
proteïna-coure de color púrpura-violeta. 
 
Procediment  
 
1. En dos de les caselles col·loca una petita quantitat de clara d’ou (o dissolució 
d’ albúmina). 
2. En les altres  dues caselles col·loca unes gotes d’ aigua amb  sucre. 
3. Afegeix en una de cada tipus unes gotes de dissolució de sulfat de coure  i 
Altres  d’ hidròxid sòdic. 
 
Clara d’ou  
 
 
 

Clara d’ou + sulfat de coure + hidròxid sòdic  

Sucre dissolt en aigua  
 
 
 

 Sucre dissolt en aigua + sulfat de coure + hidròxid 
sòdic  

 
 

3. Observa si apareix un compost de color violeta. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
• ¿Quin  dels  dos aliments, clara  d’ou  o  sucre, conté proteïnes? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
• D’aquests  dos aliments ¿quin  té origen animal i quin vegeta? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

Saps que també existeixen  proteïnes  vegetals. Cita algú aliment que els  contingui. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
¿Es podrien reconèixer de la mateixa manera? .Prova-ho. 
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
  
Detecció de grasses 

 
 
Per a la detecció de grasses basta  friccionar  l’ aliment  amb  un paper de filtre. 
 
Si al secar aquest  la taca  es manté   translúcida, això implica l’ existència 
de grassa. Fes aquesta prova amb 6 aliments , 3 d’origen vegetal i 3 d’origen animal. 
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                                   Reaccions  amb aliments  
 
 
Material per al professorat 

 
 
Aquestes pràctiques  ens  presenten uns mètodes molt senzills  per determinar 
experimentalment els principis immediats d’ alguns aliments  utilitzant  mètodes molt simples i 
amb poca utilització de reactius ,pel que s’enquadren dintre de l’anomenada  “ química verda “ o 
“ green chemistry “ donat  que hi ha una utilització mínima de productes pel que el cost econòmic 
i la perillositat de la seva manipulació són pràcticament nuls i el control de residus és innecessari 
perquè a penes  es produeixen.  
 
Orientacions didàctiques 
 

Temporització 
  2 hores  

1hora per la detecció del midó amb betadine 
1hora per la detecció de proteïnes i grasses. 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de 3r d’ESO 
 

Orientacions metodològiques 
 
Es molt important que organitzin bé el treball, donat que això també forma part de adquirir una 
competència científica . 
Han de preparar les plantilles i  posar-les dintre d’una funda plàstica , per tal de poder fer les 
proves sobre elles . 
En la primera sessió es prepararen aquestes plantilles per fer totes les proves i el professor/a 
repartirà les mostres d’aliments .Faran les proves de detecció de midó en els aliments que es 
proposen  o en altres diferents , si el professor/a ho considera  convenient , i també en els 
embotits .  
Donat que treballar amb aliments els agrada , vigilar que treballin amb cura i netedat , insistint 
què estan fent proves de laboratori amb el que això comporta   en qüestió de manipulació. 
 En la segona sessió es farà el mateix per detectar les proteïnes i les grasses.   
 
Conclusions  
 
En cada sessió , desprès de fer les proves , contestaran les preguntes que es formulen en el 
guió ,tractant que contestin de forma amplia , donant les explicacions que  es demanen i arribant 
a les seves conclusions . 
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                                                    Reaccions àcid-base                                   
 
 
  Experiment POE 
 
                                  100 + 100 =  ? 
 
Si tenim dues provetes una amb 100ml de HCL (aq ) 3 M i l’altra amb 100 ml de  Na OH (aq) 3M  
i  es mesclen . 
 
PREDIR 
 
¿ Quin penseu que serà el volum final ?  Per què ? 
 
(Una vegada s’hagi discutit en grup , cadascú deurà posar per escrit la seva predicció argumentada.) 
 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
OBSERVAR 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
EXPLICAR 
 
Tracta d’explicar el que ha succeït  i contrasta-ho amb la predicció que havies fet . 
 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
Conclusió  ¿ son sempre els volums additius?  ¿ Per què ? 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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                                                    Reaccions àcid-base                                   
 
 
  Experiment POE 
 
                                  100 + 100 =  ? 
 
 
 
Material per al professorat 

 
 
Aquestes activitats , POE , requereixen que el professor/a vagi fent preguntes als alumnes , per 
tal que se sentin partícips del que s’està fent  i no desconnecten , ja que al fer-les tan sol el 
professor /a , s’ha de fer l’esforç de mantenir la seva atenció. 
 
Orientacions didàctiques 
 

Temporització 
  1hora amb el grup sencer. 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de 3r d’ESO 
 

Orientacions metodològiques 
 
-   Una vegada es presenten les dissolucions de  100ml de HCl i 100ml de NaOH , ens 
assegurem que els alumnes vegin el volum de cadascuna i fem la pregunta. 
 Els alumnes en grup comencen a fer la predicció i mentre  el professor/a va passejant per l’aula 
fent preguntes i comprovant que vagin argumentant les seves prediccions  
 
-  Es mesclen les dues substàncies i al mesurar el volum final ens surten  206 ml, també ara ens 
passem per la classe , per tal que ho puguin comprovar . 
 
- Per últim ha d’explicar el que han observat i fer la comparació amb la predicció que havien fet , 
argumentant les explicacions que donaren . Hi ha que insistir molt en què s’acostumin en donar 
arguments fonamentats. 
 
 
Conclusions  
  
Es pot estimular  l’elaboració de conclusions , fent preguntes, posant exemples d’altres reaccions  
i donen  les explicacions oportunes. 
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  * Conservació de la massa en les reaccions  
 
 
       - Cap a on s’inclina la balança . Activitat POE 
 

 - Pesa menys , igual o més. Experiments de laboratori  
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En aquest experiment, presentem una balança equilibrada en la 
qual en un platet hi ha fregall de ferro i en l’altre unes peses que 
l’equilibren. Si cremem el ferro, la balança es desequilibrarà?. És 
a dir, la llana de ferro guanyarà pes, perdrà pes o quedarà igual?  

Què em sabem 
Tots els metalls s’oxiden per igual? 
Què espereu que passi si acostem una flama a un fregall de 
ferro? 
Quina reacció es produeix quan el ferro es crema?  
 
Raona la teva resposta sobre cap a on s’inclinarà la balança un 
cop el ferro s’hagi cremat.    
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................... 

 
Abans de continuar cal que les prediccions hagin estat suficientment discutides entre vosaltres. 
 

Realització de l’experiment 
Acosteu una flama al ferro que està a sobre de la balança equilibrada  i espereu que es cremi totalment. 
Què observeu mentre el ferro es crema? 

 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................... 
 
 
 
 
 

 
No toqueu el ferro fins que no hagin passats uns minuts. Encara pot estar 
molt calent 

CAP A ON S’INCLINARÀ LA BALANÇA? 
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I com queda la balança un cop s’ha acabat la reacció? Explica el resultat a partir de la reacció que ha 
tingut lloc.  
 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................... 
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CAP A ON S’INCLINARÀ LA BALANÇA 

 

Material per al professorat
 

 
Orientacions didàctiques 

Temporització 

1hora   
Aquest és un experiment de demostració POE (Predicció-Observació-Explicació).   El temps 
indicat és per muntar l’experiment, fer la predicció ( ½ hora) i  per l’observació  i la discussió ( ½ 
hora) 
 

Orientacions metodològiques 
 
Per interpretar aquest experiment, els alumnes han de tenir una idea del que és un canvi químic. 
L’experiment pot servir per treballar el concepte de conservació de la massa en una reacció 
química. 
En els primers instants  sembla que hi ha una disminució de pes en el platet on hi ha el ferro. Pot 
ser degut a l’aire atrapat entre la massa esponjosa del fregall que escapa en estar molt calent. 
No es possible fer mesures quantitatives, primer perquè no tot el ferro arriba a reaccionar i 
després perquè l’òxid que es forma tant pot ser Fe2O3 com Fe3O4 
Per altra part sempre hi ha petites guspires que cauen fora del platet. 
 
També es possible fer l’experiment amb una balança digital, però cal protegir-la de la calor 
generada, posant el fregall de ferro en una safata d’alumini. 
Es molt important donar un temps a les prediccions, i convé discutir-les amb l’alumnat. També és 
molt important que l’alumne escrigui individualment en primer lloc i després d’haver discutit amb 
el seu grup, tant les prediccions con la interpretació final. 
 

Orientacions tècniques 
 
Ni tant sols es necessari equilibrar la balança amb peses, pot fer-se amb monedes, trossos de 
paper, claus... 
Poseu una bona quantitat del fregall de ferro ( tal i com vegeu en la figura de la balança)  que 
procurareu esponjar bé. El trobareu a les ferreteries com a “llana d’acer ” (demaneu la del 
nombre zero)  es emprat en les màquines polidores dels terres 
 
Alguns prefereixen iniciar la combustió del ferro amb una pila de 4,5 V. En curtcircuitar-la, la 
intensitat que circula per els fils del fregall  és prou gran per posar-lo roent i iniciar la combustió 
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Resultats 
 
Sempre guanya el ferro oxidat !  
L’alumne ha de justificar al final la seva resposta a partir de la reacció química, no cal que sigui 
amb fórmules , però si que ha de posar de manifest que el fet de guanyar oxigen, fa que 
augmenti la massa.  
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Introducció 
 
En aquest experiment, un comprimit efervescent reacciona quan es posa en aigua, desprenent  el gas 
diòxid de carboni. 
El gas s’origina per reacció entre dos dels components del comprimit un àcid (normalment àcid cítric)  i 
una base (l’hidrogen carbonat de sodi o “bicarbonat”) 
Objectius 

Determinar si la balança marcarà el mateix quan 
s’afegeixen els comprimits dins l’aigua de l’ampolla, en les 
tres situacions següents: 
 

• Amb el recipient obert. 
• Amb el recipient tancat amb un tap 
• Amb el recipient tancat amb un globus.  

 

 

Pla de treball 

• Muntareu el dispositiu  de la figura  
• Fareu una predicció del què marcarà la balança 
• Observareu com varia pes del conjunt a mida que es produeix la reacció en les tres diferents 

condicions 
• Després  heu de comparar els resultats obtinguts amb les vostres prediccions. 
• Finalment, analitzareu el que heu observat des de el punt de vista del canvi químic 

Material i equipament 
 
Material de laboratori 

Ampolla  buida amb uns 50 mL d’aigua i el seu tap 
Comprimits efervescents 

 
balança (sensibilitat 0,01 g)  
Globus 

Què em sabem 
Què enteneu per canvi químic? 
Suposa que la fórmula del àcid cítric és HA , escriu la reacció que té lloc indicant l’estat físic de reactius i 
productes. 
 
Prediccions 
Feu la predicció de què marcarà la balança en les tres situacions: 
- Primera vegada: deixem caure el comprimit dins l’ampolla i no tapem 
- Segona vegada: el mateix, però immediatament tapem l’ampolla amb el seu tap ben roscat 
- Tercera vegada: el mateix, però l’ampolla la tapem amb un globus 
 

Pesarà menys, igual o més? 

12
3

4 5 6 7
8
9

1 10
2
3

4 5 6 7
8
911      52.53

comprimits efervescents
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Abans de continuar cal que les prediccions hagin estat suficientment discutides entre vosaltres i 
ben justificades. 
 

Realització dels experiments 
1r Experiment. Ampolla oberta. 
• Poseu l’ampolla amb uns 50 mL d’aigua. 
• Prepareu dos o tres comprimits efervescents, trencats per la meitat 
• Peseu l’ampolla amb l’aigua, el seu tap i els comprimits a la  balança sense barrejar-los. Preneu nota 

del pes total. 
• Llanceu els comprimits dins l’ampolla i espereu a que acabi l’efervescència per tornar a llegir el pes. 
 
2n Experiment. Ampolla tancada 
• Buideu l’ampolla, torneu-la a omplir amb uns 50 mL d’aigua i repetiu les operacions com abans.  
• Ara un cop heu llançat els trossos de comprimits, tapeu tot seguit l’ampolla amb el tap de rosca. 
• Llegiu el pes quan s’hagi acabat l’efervescència 
 

 
En obrir ara l’ampolla aneu en compta que pot sortir gas i aigua a 
pressió ! 

 
3r Experiment. Ampolla tancada amb un globus. 
• La tercera vegada repetir els passos anteriors, però ara peseu primer l’ampolla amb aigua, uns 

comprimits tallats per la meitat i un globus que haureu inflat i desinflat un parell de vegades per 
millorar l’elasticitat. 

• Llanceu els comprimits dins l’ampolla i immediatament, tapeu amb el globus. Quan s’hagi acabat 
l’efervescència, llegiu el pes. 

 
Anoteu els resultats en el següent quadre: 
 PRIMER EXPERIMENT SEGON EXPERIMENT TERCER EXPERIMENT 
pes final    
pes inicial    
diferència de pes    
 
Anàlisi del resultats  

 
1. Compareu els valors mesurats amb les vostres prediccions  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
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2. Quina massa de gas es desprèn en dissoldre’s un comprimit efervescent? 
 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Conclusions 
 
Feu un redactat explicant què ha succeït en cadascú dels experiments, així com les diferències trobades  
 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
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Pesará, menys, igual o més? 

Material per al professorat 

 

 
 
 
Orientacions didàctiques 

 

Temporització 
1 hora 
Aquest és un experiment de demostració POE (Predicció-Observació-Explicació).  El temps 
indicat és per fer les prediccions, l’experiment, analitzar les dades i extraure conclusions. 
 

Orientacions metodològiques 

 
Per interpretar adequadament l’experiment, els alumnes han de tenir una idea clara del que és 
un canvi químic. L’experiment pot servir per treballar el concepte de conservació de la massa en 
una reacció química. 
El que sorprendrà als alumnes és el fet que en recollir el gas en un globus, el pes és inferior a 
quan es deixa dins l’ampolla. Cal ajudar als alumnes i recordar-los que l’increment de volum, 
representa un factor físic “aliè” i  que  el problema està en la força d’empenyiment de l’aire. 
 
Es molt important donar un temps a les prediccions, que les escriguin i discutir-les amb l’alumnat. 
 
 

Orientacions tècniques 
 
Una balança de sensibilitat 0,01 g es necessària. 
Qualsevol ampolla de begudes carbòniques buida de 0,5 L serveix. Millor haver tret l’etiqueta. 
Useu comprimits efervescents (Alka-Seltzer® per exemple) tallats per poder-los introduir 
ràpidament a l’ampolla. 
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Resultats 
 
En el primer experiment  ha una diferència de pes que correspon a la massa de gas que ha 
escapat. 
 
En el segon experiment, no hi ha diferència de pes. La qual cosa mostra la conservació de la 
massa en la reacció. 
 
En el tercer experiment, hi ha una diferència de pes, que no es deguda al gas que ha escapat del 
sistema, si no al fet que el globus inflat experimenta una força d’empenyiment (força deguda al 
principi d’Arquímedes). 
 
És interessant discutir aquest experiment perquè molts estudiants suggereixen mesurar la massa 
de gas obtinguda en un experiment, recollint el gas en un globus i pesant aquest.  Amb aquest 
experiment se’ls pot ajudar a entendre la ineficàcia d’aquest mètode. 
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• Conservació dels elements en una reacció química  
 
 
      - Pràctica de l’electròlisi de l’aigua . Experiment de laboratori 
      -  Interpretació de les reaccions químiques  utilitzant els models mecànics. 

a) Electròlisi de l’aigua    b) Reacció de HCl + Zn 
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                 Electròlisi de l’aigua  

                                    
Objectius  

 
 
 
• Comprovar la conservació dels elements químics en una reacció . 
• Comprovar la importància d’un disseny acurat en la realització d’un experiment. 
 
Introducció 

 
 
La fórmula de l'aigua és H2O i al descompondre’l en els seus elements -hidrogen i oxigen- 
mitjançant l'electròlisi podrem comprovar que els elements es conserven al llarg de la reacció de 
descomposició. Es pot mesurar el volum dels dos gasos produïts i trobar a partir d'ells la relació 
de les quantitats obtingudes. D’acord amb el model cinètic dels gasos, el volum que ocupen és 
proporcional al nombre de molècules de gas que contenen a les mateixes condicions de pressió i 
temperatura. Per tant, la relació entre els volums dels gasos que s’obtenen ha de ser el mateix 
que la relació entre les molècules o mols de molècules de cada gas. Com que les fórmules 
moleculars de l’hidrogeno i de l’oxigen són H2 i O2 respectivament, la relació entre el nombre de 
mols de molècules d’un i d’un altre serà igual a la relació entre el nombre de mols d’àtoms. Com 
que aquests àtoms provenen de la descomposició de les molècules d’aigua, la relació entre el 
nombre de mols d’àtoms d’hidrogen i d’oxigen obtinguts ens permet conèixer la relació entre els 
àtoms d’hidrogen i d’oxigen que hi ha a l’aigua, és a dir, la fórmula de l’aigua. 
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5. També pots fer el muntatge utilitzant un Voltàmetre de Hoffman       

 
 
 
Conclusions  

 
 
 
Anàlisi de les dades 
 
Podem considerar que ambdós gasos estan a la mateixa pressió i temperatura. Si 
considerem els dos tubs iguals, per tant que les alçades són proporcionals als volums, 
pots fer un càlcul de la proporció entre els mols d’àtoms de gas hidrogen i els mols 
d’àtoms de gas oxigen. 
Planteja els teus càlculs de manera ordenada. 
 
 
Qüestionari 
 
 
1. Quines proves se t’acudeixen per comprovar que un dels gasos és l’oxigen i l’altra és 
l’hidrogen ? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
2. La fórmula de l'aigua és H2O, la quals cosa significa 2 mols d’àtoms d’hidrogen per cada mol 
d’àtoms d’oxigen. Quina fórmula has obtingut tu? En el cas que no hagis obtingut exactament 
aquest valor 2:1, raona quines són les fonts d’error que has pogut cometre. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

............. 
 
3. Has mesurat l'alçada de gas recollit a cada tub i l'has considerat proporcional al volum de gas. 
Com ha de ser la secció dels tubs perquè aquesta suposició sigui correcta? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.. 
 
4. La part arrodonida final dels tubs acostuma a ser de dimensions irregulars. Pots idear una 
manera de mesurar el volum de gas que es troba únicament a la part recta del tub? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....... 
 
 
5. Com deus saber, alguns gasos són solubles en aigua (pensa per exemple que si l'oxigen no 
fos soluble, els peixos no podrien respirar!) Com pot influir això en els resultats? Pots suggerir 
alguna solució a aquest problema? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...... 
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 Material per al professorat 

 
 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
�1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO . 
 
Orientacions metodològiques 

 
 
L’objectiu d’aquest treball pràctic és  comprovar que en una reacció els elements si que es 
conserven , encara que desapareixien les substàncies i apareixen altres noves  i desenvolupar 
les habilitats procedimentals per disseny d’un experiment. 
L’activitat es pot desenvolupar de la següent manera: 
 
1- Una discussió prèvia a l’aula sobre el millor mètode de recollir un gas que es forma en una 
reacció química. 
 
2- Fer l’electròlisi i observar el que passa. 
 
3- Obligar a discutir de quina manera el resultat obtingut ve afectat pel que han observat, per 
exemple: podria ser que una part, pot ser petita, del gas entorn de l’ànode es dissolgui en aigua, 
la qual cosa explicaria que no es puguin recollir en el tub. 
Si es disposa d’un voltàmetre de Hoffmann, es pot usar per comparar els resultats, però sempre 
després que els estudiants hagin fet l’experiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Electròlisi de l’aigua  
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Orientacions tècniques 

 
 
 

                         
 
 
 
Els elèctrodes descrits en el material de l’alumnat són fils de platí entre un i dos centímetres 
soldats a cables de connexions. La soldadura s’ha de protegir bé segellant-la amb adhesiu tipus 
Araldite® per tal que el contacte amb l’aigua acidulada junt amb el pas de corrent no l’oxidi. 
 
També es poden fer senzills “voltàmetres” amb vasos de plàstic i dos elèctrodes de 
platí que travessen el fons del vas. Cada elèctrode es passa pel forat d’una agulla de 
cosir, que es clava a l’interior del fons del vas. Es deixa que només el fil de platí quedi 
dins el vas. Se segella després amb un adhesiu. L’agulla que sobresurt per la part 
inferior serveix per connectar els cables a la font d’alimentació. 
 
 
Conclusions 

 
 
Resultats esperats 
 
No s’obté exactament la relació 2:1. Però els estudiants hàbils s'hi aproximen molt. 
 
Respostes al qüestionari 
 
1. Quines proves se t’acudeixen per comprovar que un dels gasos és l’oxigen i l’altra és 
l’hidrogeno ? 
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Apropar amb molta cura un misto encès al extrem del tub que conté més gas i obrir la clau 

(Voltàmetre de Hoffman )  deixant que el 
gas surt molt  a poc a poc i observaràs que es produeix una petita explosió . Es tracta de 
l’hidrogeno , ja que encara que l’hidrogena a temperatura ordinària és pràcticament inert , la seva 
reactivitat augmenta amb la temperatura i a 700ºC , la reacció amb l’oxigen molecular , per donar 
aigua és instantània i molt exotèrmica. Aquest efecte s’aconsegueix amb una espurna o un 
catalitzador. 
En el tub que conté menys gas (oxigen) apropa un trosset  de fusta en el punt d’ignició i veuràs 
com aquest es revifa.   
 
2. Has mesurat l'alçada de gas recollit a cada tub i l'has considerat proporcional al volum de gas. 
Com ha de ser la secció dels tubs perquè aquesta suposició sigui correcta? 
 
Secció igual. 
 
3. La part arrodonida final dels tubs acostuma a ser de dimensions irregulars. Pots idear una 
manera de mesurar el volum de gas que es troba únicament a la part recta del tub? 
 
Un problema important com és l’extrem final arrodonit dels tubs, es pot solucionar bé omplint 
prèviament el fons del tub amb cera fosa per tenir un fons pla o bé substituint el tub d’assaig per 
tub de vidre o metacrilat, tapat amb tap de goma. 
 
4. Com deus saber, alguns gasos són solubles en aigua (pensa per exemple que si l'oxigen no 
fos soluble, els peixos no podrien respirar!) Com pot influir això en els resultats? Pots suggerir 
alguna solució a aquest problema? 
 
S’obté menor quantitat d’oxigen que l’esperada (de fet la solubilitat de l’oxigen en aigua a 
temperatura ambient és molt baixa, i l’error no és gaire important). Saturar prèviament l’aigua 
d’oxigen engegant l’electròlisi uns minuts abans de començar a recollir els gasos. 
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Activitat : Electròlisi de l’aigua 

 
Simulacions mecàniques 
 
 
Problema que volem explicar : Interpretació teòrica de les reaccions  
 
 
Hem vist que hi ha processos en els quals unes substàncies desapareixen al mateix temps que 
unes altres noves apareixen . Aquests processos són  el que hem anomenat reaccions 
químiques . 
Ara bé donat  que les substàncies estan formades per molècules , dir que una substància 
desapareix , suposa dir que les molècules que formen aquesta substància han desaparegut 
mentre dir que apareix una nova substància , suposa dir que han aparegut les molècules 
d’aquesta nova substància . 
 
1. ¿ Com podríem explicar que unes molècules desapareguin  ?  
 
2. ¿ Quina explicació donaríem a l’aparició de noves molècules ? 
 
 

 
Interpretació de la reacció de l’electròlisi de l’aigua . 

 
 
En aquest cas desapareixen les molècules de l’aigua  i apareixen les molècules d’hidrogen i 
d’oxigen .   
 
• Dibuixa com t’imagines el que ha passat a les molècules d’aigua en l’electròlisi. 
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Simulació de l’electròlisi de l’aigua amb l’ajuda de models mecànics. 
 

1. Cada grup deu construir unes quantes molècules d’aigua formades per una peça d’un 
color i dues peces d’un altre . Amb 8 o 10 molècules d’aigua es pot simbolitzar l’estat 
líquid col·locant les molècules pròximes entre si i desordenades . Es recordarà que 
perquè el model fos més exacte , les molècules haurien de estar en moviment de 
manera continua . 

2. Per interpretar la reacció , passarem a trencar les molècules d’aigua , separant les peces 
(  àtoms ) i fer que aquests s’uneixen de nou de la forma adequada . 

  
Amb el model mecànic es posarà de manifest que les molècules antigues  desapareixen en 
el procés i es creen noves molècules . Això també ajudarà posteriorment a la comprensió de 
la llei de conservació de la massa.    
 
Simulació de la reacció entre el HCl  i el Zn. 
 
Experiment : Posem en un mateix recipient àcid clorhídric  i cinc  sòlid  i es produeix una 
reacció química on es produeix una substància gasosa  ( hidrogen i una substància sòlida , 
clorur de Zn ) 
Sabent que l’equació que representa la reacció és :  HCL (aq) +  Zn (s) → Zn Cl2 (s) + H2(g) 
a) Realitza amb el model mecànic la simulació de la reacció corresponent . 
b) Dibuixa com t’imagines les substàncies abans i desprès de la reacció. 
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Material per al professorat 
 

 
 
Problema que volem explicar : Interpretació teòrica de les reaccions  
 
Hem vist que hi ha processos en els quals unes substàncies desapareixen al mateix temps que 
unes altres noves apareixen . Aquests processos són  el que hem anomenat reaccions 
químiques . 
Ara bé donat  que les substàncies estan formades per molècules , dir que una substància 
desapareix , suposa dir que les molècules que formen aquesta substància han desaparegut 
mentre dir que apareix una nova substància , suposa dir que han aparegut les molècules 
d’aquesta nova substància . 
 
1.¿ Com podríem explicar que unes molècules desapareguin  ?  
 
2.¿ Quina explicació donaríem a l’aparició de noves molècules ? 

 
Hi ha alumnes que interpreten que al desaparèixer , es perd físicament la molècula , però 
també hi haurà alumnes que proposen que les molècules es trenquen i apareixen altres noves. 
És important que sorgeix la discussió perquè el problema que tenen els alumnes per 
comprendre el que és una reacció , és creure que les substàncies originals es mantenen 
d’alguna forma  i d’aquesta manera més que la desaparició d’una substància, l’alumne ho 
interpreta com una modificació o una transformació d’aquesta substància .  
 
 
 
 
 
 

Interpretació de la reacció de l’electròlisi de l’aigua 
 
 
En aquest cas desapareixen les molècules de l’aigua  i apareixen les molècules d’hidrogen i 
d’oxigen .  Se’ls pot demanar que dibuixen com s’imaginen la reacció. 
 
 
 
• Dibuixa com t’imagines el que ha passat a les molècules d’aigua en l’electròlisi. 
 

 
Activitat : Electròlisi de l’aigua 
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El dibuix ha de deixar clar que les molècules d’aigua han desaparegut i han aparegut noves 
molècules d’hidrogen i d’oxigen. Es deu insistir que les molècules d’hidrogen i oxigen són 
noves i no són parts de les molècules d’aigua .  
El que s’ha mantingut són els àtoms : en les molècules d’aigua hi ha àtoms d’hidrogen i àtoms 
d’oxigen  ; en les molècules d’hidrogen hi ha àtoms d’hidrogen i en les molècules d’oxigen hi       
ha àtoms d’oxigen  però no queda  res de la molècula d’aigua 

    Es pot plantejar  la similitud entre les molècules i els àtoms i les paraules i les lletres 
    Exemple : professora  → pesa  + forros  
    Les lletres són les mateixes però les paraules són diferents , i a més no estan  contingudes en         
    la paraula original.  Les que si estan contingudes són les lletres , que ordenades d’altra forma   
    tenen un significat totalment diferent . 
   
    
                    IDIOMA                         QUIMICA 
Es conserven les lletres Es conserven els àtoms  
No es conserven les paraules   No es conserven les molècules  
Professora →pesa + forros  H2O →H2   +  O2  
 
Per comprendre millor la diferència entre molècula i àtom  ens podem ajudar amb els models 
mecànics , evitant l’ús de varetes o qualsevol altre tipus d’unió que representi l’enllaç entre àtoms  
perquè aquests elements poden crear la falsa idea de que un enllaç entre àtoms és un element 
material estrany a aquests àtoms .  
 
Simulació de l’electròlisi de l’aigua amb l’ajuda de models mecànics. 
 

3. Cada grup deu construir unes quantes molècules d’aigua formades per una peça d’un 
color i dues peces d’un altre . Amb 8 o 10 molècules d’aigua es pot simbolitzar l’estat 
líquid col·locant les molècules pròximes entre si i desordenades . Es recordarà que 
perquè el model fos més exacte , les molècules haurien de estar en moviment de 
manera continua . 

4. Per interpretar la reacció , passarem a trencar les molècules d’aigua , separant les peces 
(  àtoms ) i fer que aquests s’uneixen de nou de la forma adequada . 
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Amb el model mecànic es posarà de manifest que les molècules antigues  desapareixen en 
el procés i es creen noves molècules . Això també ajudarà posteriorment a la comprensió de 
la llei de conservació de la massa.    
 
Simulació de la reacció entre el HCl  i el Zn. 
 
Experiment : Posem en un mateix recipient àcid clorhídric  i cinc  sòlid  i es produeix una 
reacció química on es produeix una substància gasosa  ( hidrogen i una substància sòlida , 
clorur de Zn ) 
Sabent que l’equació que representa la reacció és :  HCL (aq) +  Zn (s) → Zn Cl2 (s) + H2(g) 
c) Realitza amb el model mecànic la simulació de la reacció corresponent . 
d) Dibuixa com t’imagines les substàncies abans i desprès de la reacció. 
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                                            Síntesi del H2O 
 
 
 
Què vol dir reacció de síntesi ? 

 
Objectiu :  
 

• Comprendre el mecanisme d’una reacció. 
• Veure com es trenquen les molècules d’hidrogen i d’oxigen i apareixen les noves 

molècules d’aigua 
 

Pla de treball 

Obrir la simulació indicada. Observar-la 
Treure’n conclusions, tot relacionant el que s’ha observat en la simulació amb els experiments 
de seguiment d’una reacció química  

 
Observa la simulació 

 

Clica en  Synthesis.exe  
+Observa  les espècies químiques que estan apunt d’injectar-se en el cilindre. Fixa’t que estan 

formats per molècules diatòmiques. 
+Engega la simulació. Observa quines partícules reaccionen i què es forma. 
 Fixa’t també quantes  molècules han reaccionat de cada substància i quantes han aparegut 

d’aigua .  
Quan la simulació acaba,  apareix l’equació química de la reacció: 
 

                     2H2(g) + O2(g) →   2 H 2 O(g) 
 
Treu conclusions 

 
1- Els reactius son el dioxigen i el dihidrogen. Quantes molècules hi ha de cada espècie just 

quan s’han injectat en el cilindre? ! ULL!  la pregunta és sobre molècules; no sobre àtoms 
(pots tornar a repetir la simulació si no t’has fixat abans). 

 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
2- Quants àtoms de hidrogen  i d’oxigen hi ha inicialment ? 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
3- Quantes molècules del compost  H2O es formen?  Quant s’acaba la simulació quants  àtoms 

d’hidrogen i d’oxigen hi ha ?  
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
4-  Quines espècies han desaparegut al llarg de la reacció ? ¿ Quina ha aparegut ? ¿Què es el 

que s’ha conservat ? 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
5- Què creus que passaria  si es posés el mateix nombre de molècules d’un dels reactius que 

de l’altre? 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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                                Estequiometria. Síntesi del NO 
 
 
Què vol dir  relació estequiomètrica? 
 

Objectiu 
• Observa la simulació d’una reacció  amb la mateixa proporció de reactius . 
• Entendre que les reaccions es produeixen en una determinada proporció. 
 

Pla de treball 

Obrir la simulació Stoichiometry.exe . Observar-la. 
 

Treure’n conclusions, tot relacionant el que s’ha observat en la simulació amb els experiments de 
seguiment d’una reacció química  

 
Observa la simulació 

 

Clica en  Stoichiometry.exe  
 
 +Observa  les espècies químiques que estan apunt d’injectar-se en el cilindre. Fixa’t que estan formats 
per molècules diatòmiques. 
 
+Engega la simulació. Observa quines partícules reaccionen i què es forma. Fixa’t també que en acabar 

la reacció  no queden  molècules sense reaccionar.  
Quan la simulació acaba,  apareix l’equació química de la reacció: 

N2(g) + O2(g) →   2 NO(g) 
 
Treu conclusions 

 
1- Els reactius son el dioxigen i el dinitrogen. Quantes molècules hi ha de cada espècie just quan 

s’han injectat en el cilindre? ! ULL!  la pregunta és sobre molècules; no sobre àtoms (pots tornar 
a repetir la simulació si no t’has fixat abans) 

 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
2- Quantes molècules del compost  NO es formen? Quan s’acaba la simulació de la reacció, 

queden molècules d’un dels reactius ? (pots tornar a repetir la simulació si no t’has fixat abans).  
 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
3- Què quedaria si es posés diferent nombre de molècules d’un dels reactius que de 

l’altre?................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
4-  Quina és la proporció en què han reaccionat el nitrogen i l’oxigen ? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................. 
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Què vol dir “reactiu limitant”? 
 
 
Objectiu 
 
• Observar la simulació d’una reacció amb determinades quantitats dels reactius. 
• Determinar el que significa reactiu limitant. 

Pla de treball 

Obrir la simulació indicada. Observar-la 
Treure’n conclusions, tot relacionant el que s’ha observat en la simulació amb els experiments de 

seguiment d’una reacció química  
 
Observa la simulació 
+Clica en LimitingReactant.exe 
 
+Observa  les espècies químiques que estan apunt d’injectar-se en el cilindre. Fixa’t que estan formats 

per molècules diatòmiques. 
+Engega la simulació. Observa quines partícules reaccionen i què es forma. Fixa’t també que en acabar 

la reacció hi ha molècules que no han pogut reaccionar.  
Quan la simulació acaba,  apareix l’equació química de la reacció: 

N2(g) + O2(g) →   2 NO(g) 
 
Treu conclusions 

 
1. Els reactius son el dioxigen i el dinitrogen. Quantes molècules hi ha de cada espècie just quan 

s’han injectat en el cilindre? ! ULL!  la pregunta és sobre molècules; no sobre àtoms (pots tornar 
a repetir la simulació si no t’has fixat abans) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................. 
2. Quantes molècules del compost  NO es formen? Quan s’acaba la simulació de la reacció, 

queden molècules d’un dels reactius. De quin? (pots tornar a repetir la simulació si no t’has fixat 
abans).  

 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................. 
3. Què quedaria si es posés el mateix nombre de molècules d’un dels reactius que de l’altre? 

 
 
                                Reactiu limitant 
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
4. El reactiu que reacciona i desapareix del tot, és el LIMITANT. Quin és en aquesta simulació? 
 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
5.  Explica quines diferències veus entre aquesta simulació i l’anterior. 
 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................ 
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                                    Simulacions de reaccions  
 
 
 

Synthesis.exe Stoichiometry.exe  LimitingReactant.exe  
 

Material per al professorat 
 

Orientacions didàctiques  

Temporització 
 

 Uns 30 minuts per cada simulació.  Seria bo començar per  la síntesi de l’aigua  i dedicar tota 
l’hora per tal que quedi clar del tot el que s’entén per reacció química. 

 
Les altres dues es poden passar en la mateixa hora de classe  ( ½ hora per a cada simulació )  
 
En total es dedicarien 2 hores . 
 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO i de primer de batxillerat (per aquells que necessitin repassar aquest 
concepte bàsic de química) 
 

Orientacions metodològiques 

 
 
La simulació és convenient per complementar un tema sobre reaccions químiques  
Es poden usar per introduir el concepte de proporcionalitat  en les quantitats de substància que 
reaccionen. 
També serveixen per la finalitat d’introduir el concepte de proporcions estequiomètriques i reactiu 
limitant. 
Sempre que es passen aquestes  simulacions , és necessari que el professor/a  vagi aclarint i 
posi l’accent en els diferents aspectes  en què ens interessa que es fixin els alumnes . 
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Orientacions tècniques 
 
Cada simulació té dues opcions: 
− Veure’l en connexió, (extensió html). No disposem d’aquesta opció. 
− Guardar-la (extensió exe) 
 
Si trieu l’opció de “guardar”, podeu tenir  una col·lecció de simulacions en Macromedia Flash 
Player (entre 600 Kb i 900 kb per cada simulació) que els alumnes poden consultar en una única 
sessió.  
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CÀUSTIC

 

                                Seguiment d’un canvi químic 
 
 
Objectius  
 
• Comprovar com es pot fer el seguiment d’un canvi químic tot observant els reactius i mesurant 

la temperatura 
• Trobar resposta a la pregunta: “com podem saber que ja no hi ha cap canvi químic?” 
 
Pla de treball 

Primer, abans de fer cap experiment, hauràs d’informar-te de com es pot saber si s’està 
produint una reacció  o canvi químic. 

Després hauràs de fer un muntatge, que et permeti mesurar la temperatura a mida que vas 
afegint trossos de metall magnesi a una dissolució d’àcid clorhídric continguda en un recipient 

Abans de continuar, és important que facis una predicció del què suposes que passarà, i del 
que marcarà el sensor de temperatura.  

Finalment , després de fer l’experiment, caldrà que analitzis i interpretis la gràfica obtinguda de 
manera que puguis trobar resposta a la pregunta formulada a l’objectiu 

 
Material i Equipament 

Equipament 
− Vas de plàstic i recipient aïllant de 

porexpan 
− Proveta de 100 mL 
− Tisores i regla 
 
Elements de l'equip Multilog 
Interfície 
Sensor de temperatura de -25-110ºC   
Ordinador 

Reactius 
-     Àcid clorhídric 1 mol.dm-3 

− Cinta de magnesi, 1 m  
 
 
 
 

 Ulleres de seguretat 
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Esquema del muntatge 

 
Recordem el que sabem 

• A partir de les paraules clau següents has de redactar unes frases que expliquin què és el que 
caracteritza un canvi químic: 
massa       transformació       reactius      energia       productes     canvi en les propietats     
substàncies 
 
•  La reacció química que investigaràs és produeix entre el metall magnesi, Mg i àcid 
clorhídric HCl.  La reacció forma clorur de magnesi, MgCl2 i gas dihidrogen, H2 
Escriu aquesta reacció en paraules i després amb les fórmules de les substàncies.   
Quins són els reactius i quins són els productes? 
 
• Aquesta reacció desprèn energia en forma de calor, a més de convertir el magnesi i l’àcid 
clorhídric en un altre compost, soluble en aigua, és a dir que, el magnesi “desapareix” i és com si 
es “dissolgués” en l’àcid. Descriu altres canvis químics que també hagis observat que desprenen 
calor. 
 
• La paraula “desapareix” aplicada al magnesi és correcta i el fenomen en un principi semblaria 
idèntic al sucre que també “desapareix” quan es mescla amb aigua. Si s’evapora l’aigua on s’ha 
dissolt el sucre, aquest torna a “aparèixer”. També ens “apareixeria” el metall magnesi després 
de la reacció amb la dissolució àcida si evaporem l’aigua de la dissolució? 
 
Predicció del què passarà 

En el vas de plàstic posaràs 50 mL de la dissolució d’àcid clorhídric de concentració 1 mol/L. 
Disposaràs a més de 10 trossos de cinta de magnesi d’igual longitud. 
a) Suposa que tens activada la captació de temperatura de la dissolució d’àcid. La temperatura 
mesurada serà diferent de la temperatura ambient?   Canviarà, o es mantindrà constant?.  
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

aïllament de porexpan

vas de plàstic

sensor de temperatura
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...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
b) Ara suposa que vas dipositant  dins la dissolució àcida els trossos de cinta de magnesi, 
deixant un interval de temps entre un i un altre per veure si va “desapareixent”.  
Dibuixa la forma aproximada que creus que tindrà la gràfica de la temperatura a mida que es van 
afegint els trossos de Mg. Recorda que la reacció és exotèrmica, és a dir hi ha despreniment de 
calor.  Explica en què bases les teves suposicions 
En què bases les teves suposicions? 

 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
. 
 
Configuració del sistema 

Ara cal configurar el programa per enregistrar les dades de temperatura en funció del temps 
1. Clica el botó Configurar ajudant 

Veuràs que s'obre la finestra  que detecta els sensors connectats. 
 

2. Clica Proper per obrir la següent finestra. Selecciona:  
Freqüència: 10 mostres per segon 
Mode d'escalat: Escala completa 
Mode de gravació: Substituir;  
 

3. Clica Proper per passar a la següent finestra. Selecciona :   
temps: 16:40 minuts  i Acabar 

 
 
 

T
  e

  m
  p

  e
  r

  a
  t

  u
  r

  a
 

t e m p s  a  m id a  q u e  h i  h a  a d d ic ió  d e  t r o s s o s  d e  c in ta  d e  M g
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Captació de dades  
 
4. Col·loca el sensor de temperatura dins del vas que conté la dissolució d’àcid clorhídric. 
Comença  la captació clicant el botó Executar 
 
5. Talla, amb les tisores, la cinta de magnesi en 10 trossos d’igual longitud. Cada tros, de 10 cm, 
pesa 0,108 g. Diposita un dels trossos de cinta de magnesi dins la dissolució àcida. 
 
6. Observa la reacció entre el magnesi i la dissolució àcida.  Quan s’ha acabat, espera uns 30 
segons. Diposita el segon tros de cinta de magnesi dins el vas. Observa  si ara també hi ha 
reacció. Repeteix aquesta operació fins que vegis que encara que hi hagi magnesi, dins el vas 
de  plàstic, ja no s’observa cap reacció. 
 
Amb el botó Stop  finalitza les captacions. 
 
7. Anomena i guarda l'arxiu amb l'opció  Guardar com... del menú Arxiu 
 
 
 
Anàlisi de les dades i conclusions 
 
1- Observa la gràfica obtinguda tot comparant-la amb la teva predicció: 

• Quins sectors de la gràfica obtinguda coincideixen amb la teva predicció? 
 
......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
• On veus diferències més notables? 
 
......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
• Pots trobar una explicació a les diferències entre la teva predicció i el que ha passat? Si cal 
la professora o el professor et proporcionarà un AJUT 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

2- Observant la gràfica obtinguda, a partir de quin punt, aproximadament, diries que ja no s’està 
produint una reacció química? 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

. 
 
3- A què atribueixes que els increments de temperatura  siguin cada vegada menors? 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
4- Llegeix atentament quins són els dos objectius d’aquest experiment i també el següent 
enunciat:  
 
 
Una reacció química es va produint mentre hi ha les substàncies que reaccionen, quan una de 
les dues s’acaba, per més que n’afegim de l’altra ja no hi ha reacció 
 
 
Ara completa el text següent: 
 
Un canvi químic es produeix quan hi ha dues o més substàncies anomenades ................. 
que entren en contacte. Sempre que hi ha una ................... es produeix un intercanvi 
.................. amb l’entorn, de vegades és en forma de calor, altres d’electricitat o i també pot 
ser de llum. Els reactius reaccionen i es van transformant en ............, això continua fins 
que un d’ells o tots dos alhora s’acaben,  a partir de llavors ja no hi ha reacció química, 
això ho podem seguir per la mesura de la ............. o de la pressió o de l’electricitat 
generada. 
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                                   Seguiment d’un canvi químic    

 

Material per al professorat
 

 
 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
 Una hora. Cal tenir preparades amb antelació les dissolucions d’àcid clorhídric 1 mol.dm-3 i cinta de 

magnesi en trossos de 1 m. 
 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de 3r d’ ESO que ja coneixen el concepte de reacció química 
 
 

Orientacions metodològiques 
 
El millor és que aquest treball pràctic sigui com a conclusió de diverses observacions de reaccions 
químiques i que pugui servir per dirigir als alumnes cap al concepte de què les substàncies reaccionen en 
unes determinades proporcions en massa. 
Com que possiblement els alumnes  no coneguin el que vol dir mol/dm3, es diu que la concentració indica 
que hi ha 36,5 g d’HCl per cada litre, és a dir que en el vas de plàstic hi ha 1,83 g d’HCl.  
Com que podran saber, la massa de Mg que reacciona, la discussió final pot portar a la proporció en 
massa entre els les substàncies que reacionen. 
 
 

Orientacions tècniques 
 
1 m de longitud de cinta de magnesi de la casa PANREAC codi de producte 211841.1106 té una massa 
de 1,’08 g. Els alumnes doncs, en tallar-ne trossos de 10 cm s’asseguren que cada tros són 0,108 g. Com 
que la dissolució del vas de plàstic representen 0,05 mol HCl, es necessitaran 0,025 mol de Mg d’acord 
amb l’equació de la reacció: 

Mg(s)  + 2 HCl(aq)  →  MgCl2(aq)  + H2(g) 
Per tant haurien de gastar 5 dels trossos de cinta de magnesi. Exactament 5,63 trossos (0,608g).  
 
 
 
 
 
 
 
Anàlisi de les dades i conclusions. Respostes a les qüestions 
 
A continuació podeu veure la gràfica obtinguda: 
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En la gràfica de la dreta, s’han marcat els sectors més significatius i la interpretació que caldria 
que els alumnes li donessin: 
 
 
inicial la temperatura es manté constant 

per què encara no s’ha afegit un dels 
reactius 

NO HI HA REACCIÓ 

la temperatura augmenta 
immediatament després 
d’haver afegit el primer tros 
de Mg 

els reactius estan reaccionant i la 
reacció desprèn calor 

 

HI HA REACCIÓ 

la temperatura ha augmentat 
i ara es manté constant 

degut a l’aïllament tèrmic del 
recipient on es fa la reacció 

NO HI HA REACCIÓ 

la temperatura augmenta 
immediatament després 
d’haver afegit el segon tros 
de Mg 

els reactius estan reaccionant i la 
reacció desprèn calor 

 

HI HA REACCIÓ 

 
i així successivament...fins que s’han afegit un total de 5 trossos de Mg 

 
el següent tros  de reactiu Mg 
ja no provoca augment de 
temperatura  

en no haver reacció, el líquid de vas,  
es va refredant lentament. 

 
NO HI HA REACCIÓ 
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Comentari de les gràfiques: 
   
La temperatura va augmentant mentre hi ha reacció entre HCl i Mg.  
 
Els tres primers “esglaons” de la gràfica són augments de temperatura força semblants (8,90ºC, 
9,1ºC; 7,71ºC) Després l’augment és menor particularment per què l’aïllament del sistema no és 
prou eficaç, a més la reacció transcorre molt més a poc a poc degut a que la concentració de 
l’àcid ha disminuït molt respecte a la que havia a l’inici 
 
És important que facin un quadre comparatiu entre la seva predicció i la gràfica obtinguda, en 
especial que comprovin si havien previst  que hi hauria un moment en que la temperatura 
deixaria d’augmentar, així com si la previsió havia considerat que la temperatura  es mantindria 
constant entre cada un dels volums afegits. 
 
 
 
El text completat és: 
 
 
 
Un canvi químic és produeix quan hi ha dues o més substàncies anomenades reactius que entre 
en contacte. Sempre que hi ha una reacció química es produeix un intercanvi d’energia amb 
l’entorn, de vegades és en forma de calor, altres d’electricitat o llum. Els reactius  reaccionen i 
es van transformant en productes, això continua fins que un d’ells o tots dos alhora s’acaben,  a 
partir de llavors ja no hi ha reacció química, això ho podem seguir per la mesura de la 
temperatura o de la pressió o de l’electricitat generada. 
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*  Velocitat de reacció 
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                          Velocitat de reacció 
 

 
 

Introducció 
 
Aquesta activitat implica la reacció entre el bicarbonat i un àcid , una reacció amb moltes 
aplicacions en la vida quotidiana. El procediment és qualitatiu  i permet investigar diferents 
factors , canviant cadascú per separat  , mentre els altres resten constants. 
Estudiarem les reaccions amb  tabletes d’Alka Seltzer . 
 
Objectius 

 
 En aquests experiments  es tracta de comprovar com  : 
- la superfície de contacte 
- la temperatura i  
- la concentració dels reactius  
afecten a la velocitat de reacció.  
 

Material i Equipament 
 

Equipament 
- 3 gots de precipitat o gots de plàstic 

transparents. 
- Espàtules o culleres 
- Càmping gas  
- Trespeus  
- reixeta 

 

Reactius 
- 6 Alka Seltzer 
 - aigua 
- vinagre 
- bicarbonat 
-gel 
 

 

Examina i extrau la informació sobre Alka- seltzer 
  
 AlKa Seltzer és un medicament que s’utilitza per............................................................................. 
 .................................................................................................................. i la seva composició  
química és ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Recordem el que sabem  
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Quan el bicarbonat  ( Na H CO3) reacciona amb un àcid , un dels productes de la reacció és CO2 
(gas)  . Tu pots mesurar la velocitat de la reacció , veient la velocitat a la que es produeix el diòxid 
de carboni gas. 
 
Pla de treball 

 
 

1. Agafa una tableta d’ Alka Seltzer i trenca –la per la meitat. Posa una de les meitats  
sobre un vidre de rellotge net i sec i afegeix l’altra meitat a un got amb aigua fins la 
meitat. 

- ¿Què ha passat ?  
- .........................................................................................  
- Descriu-ho....................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
- Què part de la tableta produeix gas més ràpidament?  ....................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
- ¿ Observes algun canvi en l’altra mitja tableta  ?..................................................................... 
 
2. Tritura una tableta d’Alka Seltzer en un morter fins que es converteix en pols. 
Agafa dos gots de precipitat i marca’ls amb l’ajuda d’un retolador pel vidre , per exemple pots 
posar “ Pols “  i “ Sencer” .  
Posa aproximadament 100ml d’aigua , a temperatura ambient en cadascú dels gots i afegeix 
al mateix temps , la tableta sencera en un dels gots i la triturada en l’altra. 
 
 Quina reacciona més ràpid ?............................................ ...................................................... 
  
3. Posa  en dos gots de precipitat : en un, aigua a 10ºC aproximadament  afegint gel o 

posant l’aigua al frigorífic i en l’altra aigua calenta  ( 60ºC / 70ºC  aproximadament )  i 
marca’ls ,posant  “ fred” i “ calent “. Posa el mateix volum d’aigua en els dos gots , més o 
menys 100ml d’aigua freda i 100ml d’aigua calenta . Afegeix al mateix temps una tableta 
d’Alka Seltzer en cada  got .  

 
¿ Quina ha reaccionat més ràpid ?................................................................................. 
 
4. El vinagre és una solució d’àcid acètic en aigua . L’àcid acètic reacciona amb el 

bicarbonat produint CO2 ,  de la mateixa manera que l’àcid cítric de les tabletes d’Allka 
Seltzer. 
Col·loca dos cullerades de bicarbonat en dos gots nets i secs . Posa uns pocs mil·lilitres 
d’aigua a  temperatura ambient en un dels gots i el mateix volum de vinagre a l’altra .   
 
Què observes ?............................................................................................................ 
 
 

5. Petita investigació : 
 Dissenya un experiment per determinar l’efecte de la concentració de l’àcid acètic amb el 
bicarbonat . 
 Escriu el procediment a seguir i  ensenya-li al professor /a  abans de posar-ho en la pràctica.     

      ............................................................................................................................... 
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    ............................................................................................................................... 
 
      ............................................................................................................................... 
 
      
 
 
   6 . Qüestions  i Conclusions  

 
 

Basant-hi en els resultats dels teus experiments. 
 
- ¿ quins factors afecten a la velocitat de reacció ? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
 

- Què pots fer per aconseguir que una reacció sigui més ràpida o més lenta ?............... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

El bicarbonat i la llevadora  s’utilitzen  a les pastisseries i/o als forns de pa  per  fer  que 
creixin . ¿ Quines diferències tenen ? ¿ Què es requereix per fer el treball amb el bicarbonat 
?. Cerca la informació que necessitis sobre aquests productes. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 

 
     Afegir un catalitzador és una altra manera de canviar la velocitat de reacció .  
Cerca la definició del terme Catàlisi  i escriu alguns exemples de catalitzadors que tu 
coneguis . 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................ 
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                   Velocitat de reacció 
 

 
 
Material per al professorat 

 
 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
�1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO. 
 
Orientacions metodològiques 

 
 
L’objectiu d’aquest treball pràctic és que l’alumne de forma qualitativa entengui quins són els 
factors que influeixen en la velocitat de reacció. Convé que el professor/a recordi que la velocitat 
de reacció ve donada per la rapidesa  en què desapareix un dels reactius o apareix algú dels 
productes de la reacció. 
En aquests experiments comprovarem l’efecte de la superfície de contacte, la T  i la 
Concentració en la velocitat de reacció, en aquest cas en la formació de CO2(gas) . L’efecte dels 
catalitzadors serà objecte de la pràctica següent. 
 
 Orientacions tècniques  

 
 
L’activitat està programmada   per anar de uns procediments molt simples fins a uns altres més 
complexos . 
Els alumnes deuen estar agrupats en parells donat que hi ha alguns procediments que s’han de 
fer a la vegada. 
Es pot utilitzar aigua corrent del grifo . 
 
Pla de treball 

 
 

6. Agafa una tableta d’ Alka Seltzer i trenca –la per la meitat. Posa una de les meitats  
sobre un vidre de rellotge net i sec i afegeix l’altra meitat a un got amb aigua fins la 
meitat. 

- ¿Què ha passat ?   
- Descriu-ho....L’àcid i la base de la tableta no reaccionen  o lo fan tan lentament que no 

s’observa l’aparició del gas . 
             Quan la tableta és afegida a l’aigua , l’àcid i la base es dissolen i la reacció produeix 
              bombolles de CO2ràpidament. 
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- Què part de la tableta produeix gas més ràpidament?  .. 
La meitat dissolta en  aigua........................................................................................... 

 
- ¿ Observes algun canvi en l’altra mitja tableta  ?...No reacciona a no ser que li afegim  
l’aigua ........ 
 
7. Tritura una tableta d’Alka Seltzer en un morter fins que es converteix en pols. 
Agafa dos gots de precipitat i marca’ls amb l’ajuda d’un retolador pel vidre , per exemple pots 
posar “ Pols “  i “ Sencer” .  
Posa aproximadament 100ml d’aigua , a temperatura ambient en cadascú dels gots i afegeix 
al mateix temps , la tableta sencera en un dels gots i la triturada en l’altra. 
 
 Quina reacciona més ràpid ?.......La major superfície de contacte del sòlid fa que la reacció 
transcorre de forma molt més ràpida.. La tableta triturada reacciona més ràpid que la 
sencera............................ 
  
8. Posa  en dos gots de precipitat : en un, aigua a 10ºC aproximadament  afegint gel o 

posant l’aigua al frigorífic i en l’altra aigua calenta  ( 60ºC / 70ºC  aproximadament )  i 
marca’ls ,posant  “ fred” i “ calent “. Posa el mateix volum d’aigua en els dos gots , més o 
menys 100ml d’aigua freda i 100ml d’aigua calenta . Afegeix al mateix temps una tableta 
d’Alka Seltzer en cada  got .  

 
¿ Quina ha reaccionat més ràpid ?.....La velocitat de reacció és major a temperatures més 
altes ..... 
 
9. El vinagre és una solució d’àcid acètic en aigua . L’àcid acètic reacciona amb el 

bicarbonat produint CO2 ,  de la mateixa manera que l’àcid cítric de les tabletes d’Allka 
Seltzer. 
Col·loca dos cullerades de bicarbonat en dos gots nets i secs . Posa uns pocs mil·lilitres 
d’aigua a  temperatura ambient en un dels gots i el mateix volum de vinagre a l’altra .   
 
Què observes ?...El bicarbonat no reacciona al afegir l’aigua , es dissol però no hi ha 
formació de CO2. Amb el vinagre si que hi ha  reacció i es forma les bombolles de CO2 
.................. 
Petita investigació : 

 Dissenya un experiment per determinar l’efecte de la concentració de l’àcid acètic amb el   
bicarbonat . 
 
 Escriu el procediment a seguir i  ensenya-li al professor /a  abans de posar-ho en la pràctica. 
     

 Preparar una sèrie de dissolucions de vinagre en aigua , per variar la concentració d’acètic i 
observar l’evolució de la reacció quan es fan reaccionar els mateixos volums de les diferents 
dissolucions amb una determinada quantitat de bicarbonat També es podria utilitzar dissolucions 
d’acètic més concentrades que el vinagre.............. 
 
   
    
 
 
   6 . Qüestions  i Conclusions  
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Basant-hi en els resultats dels teus experiments. 
 
- ¿ quins factors afecten a la velocitat de reacció ? ......Estat de la matèria, temperatura i 

concentració dels reactius................ 
 

- Què pots fer per aconseguir que una reacció sigui més ràpida o més lenta ? 
 

Per augmentar la velocitat : triturar o dissoldre els reactius sòlids, augmentar la temperatura , 
augmentar la concentració dels reactius  .............. 
Per disminuir la velocitat : usar trossos més grans dels reactius sòlids , baixar les 
temperatures  i baixar la concentració de les solucions .  

 
El bicarbonat i la llevadora  s’utilitzen  a les pastisseries i/o als forns de pa  per  fer  que els 
pastissos creixin . ¿ Quines diferències tenen ? ¿ Què es requereix per fer el treball amb el 
bicarbonat ?. Cerca la informació que necessitis sobre aquests productes. 
 
....La llevadora és bicarbonat sòlid barrejat  amb un àcid sec o una sal àcida. Perquè 
reaccioni el bicarbonat  és necessari la presència d’un àcid per exemple suc de llimona 
mentre que perquè reaccioni la llevadora tan sols és necessari un líquid perquè es pugui 
dissoldre ( aigua , llet ...) 
 
 

       Afegir un catalitzador és una altra manera de canviar la velocitat de reacció .  
       Cerca la definició del terme Catàlisi  i escriu alguns exemples de catalitzadors que tu   
       coneguis . 

   ..Catàlisi  és el procés  d’actuació d’una substància anomenada catalitzador per variar la 
velocitat de reacció. Hi ha catalitzadors positius  i negatius o retardadors ( inhibidors ).Les 
enzimes són catalitzadors per les reaccions biològiques ................................. 
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       Catalitzadors 

Introducció 
 
Un catalitzador és una substància afegida a una reacció química que incrementa la velocitat de 
reacció sense que intervingui en la reacció i per tant que siguin consumits . 
Les enzimes son els catalitzadors per moltes reaccions biològiques importants .En aquesta 
activitat farem un seguiment de la digestió de l’albúmina de l’ou per part de la pepsina . 
 
Objectius 

 
 *En aquests experiments  es tracta de comprovar com  actua un catalitzador com la pepsina , en 
el metabolisme de l’albúmina . 
 

Material i Equipament 
 

Equipament 
 -   sensor de llum   
 -  Consola multilog  
-  Cubeta  o tub d’assaig  

 
 

Reactius 
- pepsina  
- albúmina d’ou 
 

 

 
Pla de treball 

 
 

1. Afegeix 1cm3 de pepsina fresca  a 5 cm3 d’albúmina d’ou en una cubeta . 
2. Connecta un sensor de llum  al sistema  
3. Per l’altra costat de la cubeta il·lumina-ho amb una llanterna  
4.  Comença a registrar dades 
 
Qüestions  

 
   

- ¿ Quins canvis s’han observat al llarg d’aquest procés ?.................................................. 
 
- ¿ Què està mesurant el sensor de llum  ?....................................................................... 

 
- Analitza la gràfica que ha sortit ........................................................................... 

 
- Com podries aconseguir que aquest procés fos més ràpid ?................................. 

 
Conclusions  
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  Catalitzadors  
  
Material per al professorat 

 
 
 
Orientacions didàctiques 

 
 
Temporització 
 
�1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO . 
 
Orientacions metodològiques 

 
 
 L’objectiu d’aquest experiment és comprovar l’efecte de la pepsina en el metabolisme de 
l’albúmina . Es podria fer també amb un colorímetre , però donat que   disposem  de sensors de 
llum , farem el muntatge amb el Multilog per mesurar la llum transmesa a traves de la barreja de 
l’albúmina i la pepsina . 
 
Orientacions tècniques  

 
 
Fer que cada parell d’alumnes porti un ou de casa seva  , una capsa de sabates i cartolina negra  
Disposar de : pepsina fresca , led , una pila   i fer el muntatge del corresponent  
Sensor de llum 0-6,6 KL. 
El tub d’assaig es col·loca dintre de la capsa de sabates forrada amb cartolina negra  i amb 
l’ajuda de plastilina es col·loca en posició vertical entre el sensor i la llum . Es posa en marxa el 
multilog  . Executar i quan considerem que s’ha estabilitzat el valor entre 0 i 6,6 s’afegeix la 
pepsina  i s’hauria d’observar una corba ascendent donat que la pepsina actua de catalitzador  i 
la mostra passa d’opalescent a transparent . 
 
Nota. La pepsina actua en mitjà àcid  ( pH 2-4 ) per tant , la suspensió d’albúmina hi ha que 
acidular-la  amb HCL (1M ) fins aconseguir un pH de 2 aproximadament. 
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Qüestions  
 

   
- ¿ Quins canvis s’han observat al llarg d’aquest procés ?....La barreja pepsina +albúmina 

passa de ser opaca a transparent.............................................. 
 
- ¿ Què està mesurant el sensor de llum  ?...La intensitat de llum que passa a traves de la 

barreja en funció del temps .................................................................... 
 

- Analitza la gràfica que ha sortit ....La gràfica mostra una línia 
ascendent....................................................................... 

 
- Com podries aconseguir que aquest procés fos més ràpid ?....Variant la 

temperatura............................. 
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Bastons de llum  
 
POE 
 

El professor /a  presenta un bastó de llum, el doblega  perquè es produeixi la reacció  i fa la 
pregunta  :  
 
PREDIR 
 
¿ què creus que passarà  si escalfem el bastó ? ¿ i si ho refredem ?  ¿ Per què ? 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
  OBSERVAR    
 
 Anota el que ha succeït i quan de temps s’està emetent  llum . Fes-ho també quan es 
refreda.  
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.. 
 
 
 EXPLICAR 
 
Raona el que ha ocorregut  i contrasta –ho amb el que havies predit per arribar a les 
conclusions . 
Compara els resultats del temps i relaciona-ho amb la velocitat de reacció 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..... 
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Bastons de llum  
 
Material per al professorat 

 
 
POE 
 

El professor /a  presenta un bastó de llum  , el trenca perquè es produeixi la reacció i fa la 
pregunta  :  
 
PREDIR 
 
¿ què creus que passarà  si escalfem el bastó ? ¿ i si ho refredem ?  ¿ Per què ? 
 
Cada alumne fa la seva predicció i es fa una mica de debat. 
Desprès d’això cada alumne posa la seva predicció anotant el perquè ho pensa . Es molt 
important insistir que posin el seu raonament. 
 
 
 
 
  OBSERVAR    
 
 Anota el que ha succeït i anota també el temps  que  s’està desprenent la llum . 
 
 
 
 
  
 
EXPLICAR 
 
Raona el que ha ocorregut  i contrasta –ho amb el que havies predit per arribar a les 
conclusions . 
 
Es important que l’alumne expliqui com a  la temperatura afavoreix la velocitat de la reacció 
que té lloc en el bastó i que produeix la llum . 
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Misto  encès  

 Introducció 
 

Es tracta d’una reacció molt ràpida per aproximar-nos  al tema de velocitat de reacció. Utilitzarem  
un sensor de llum per mesurar el nivell de llum en el procés d’encendre un misto. 
 
Objectius 
  * Introduir el concepte de velocitat de reacció. 
 

Material i Equipament 
 

Equipament 
 -   sensor de llum  0-130 Kl  
 -  Consola multilog  
 -  2 suports 
 -  2 pinces  
 -  2 nous 
-   pinça de fusta  

 

Reactius 
- mistos  llargs 
 

 

 
Pla de treball 

 
- Fer el muntatge de la foto . 

 

 
 

- Posar en marxa el multilog                               
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 -     Començar a registrar dades. 
-      Encendre un misto 
 
Discussió de resultats  

 
 
- Analitza la gràfica que ha sortit  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
- Quines reaccions tenen lloc al encendre un  misto.? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
. 

 
- Tenen aquests processos la mateixa velocitat ? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..... 
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Misto  encès  
 
 
Material per al professorat 

 
 
 
Orientacions didàctiques 

 
 
Temporització 
 
�1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO . 
 
 
Orientacions metodològiques 

 
 
 Es tracta d’una reacció molt simple que ens permet comprovar la diferència de velocitat quan es 
crema el fòsfor  i quan el que crema es la fusta del misto. Utilitzarem  un sensor de llum de 0-130 
Kl per mesurar el nivell de llum en el procés d’encendre un misto. 
 
 

Material i Equipament 
 
 
 
 

Equipament 
 -   sensor de llum  0-130 Kl  
 -   Consola multilog  
 -   2 suports 
 -   2 pinces  

       -   2 nous 
 -   pinça de fusta  

 

Reactius 
- mistos  llargs 
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Pla de treball 

 
- Fer el muntatge de la foto . 

 

 
 

- Posar en marxa el multilog. 

                                                                                        
 -     Començar a registrar dades. 
-      Encendre un misto 

Configuració del sistema 
 

Ara cal configurar el programa per enregistrar les dades de intensitat de llum en funció del temps 

3. Clica el botó Configurar ajudant 
Veuràs que s'obre la finestra  que detecta els sensor connectat. 

4. Clica Proper per obrir la següent finestra. Selecciona:  
Freqüència: 25 mostres per segon 
Mode d'escalat: Escala completa 
Mode de gravació: Substituir;  

3. Clica Proper per passar a la següent finestra. Selecciona :   
temps: entre 3 - 4 minuts  i Acabar 
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Captació de dades  

4. Col·loca el sensor de llum a l’alçada del llumí tal , com es veu a la foto. Comença  la captació clicant el 
botó Executar 
 
5. Encén el misto i continua la captació de dades. 
 
Amb el botó Stop  finalitza les captacions. 
 
7. Anomena i guarda l'arxiu amb l'opció  Guardar com... del menú Arxiu 
 

 
 
 
 
Discussió de resultats  

 
 
- Analitza la gràfica que ha sortit .......En la gràfica s’observen perfectament  dos trams 

una part ascendent fins un màxim , corresponent a la llum que desprèn el cap del llumí al 
cremar i d’altra descendent en intensitat de llum , degut a la disminució de concentració 
del comburent que porta el cap del llumí fins arribar al punt més baix que es quan 
comença a cremar la fusta............... 

 
- Quines reaccions tenen lloc al encendre un misto ?....dues, la del cap del llumí i la de la 

fusta.............................. 
 

- Tenen aquests processos la mateixa velocitat ?....no, la del cap és molt més gran i actua 
com a inductora de l’altra........................................... 
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 * Transferència d’energia en les reaccions químiques  

 
 

- Reacció exotèrmica del Ca Cl2 amb aigua . Pràctica de laboratori. 
- Reacció endotèrmica entre el hidròxid de bari i el clorur d’amoni. Pràctica de laboratori. 
- Reacció de combustió. Activitat POE. Experiment : veles amb aigua. 
- Fotosíntesi. Simulació. 
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                                             Reacció exotèrmica 

Totes les reaccions químiques van acompanyades de despreniment o absorció d’energia. 

Una gran quantitat de reaccions químiques desprenen energia en forma de calor. Amb la 
següent experiència comprovarem el despreniment de calor en un procés exotèrmic. 

Lectura 

Begudes autoescalfables: 

També es troben al mercat envasos de begudes (cafè, xocolata, té, sopes, etc) que 
s’autoescalfen molt ràpidament, sense necessitat de flames o altres sistemes de calefacció 
externa. Són útils per a poder disposar de begudes calentes quan estem fora de casa, al camp o 
la muntanya. El sistema és molt semblant al de les bosses esmentades anteriorment. Consta de 
dos dipòsits: en un va envasada la beguda que hem de consumir, i a l’altre va la substància 
química amb una petita quantitat d’aigua separats per una membrana. 

Els depòsits estan separats de manera que la substància química no pugui entrar en contacte 
amb la beguda. L’envàs porta un botó que al pressionar-lo trenca la membrana i permet que 
l’aigua entri en contacte amb el sòlid que, al dissoldre’s, genera calor. 

Però això no només es limita a les begudes, també es poden trobar llaunes de conserves que 
incorporen el dispositiu i permeten prendre un menjar calent en situacions difícils. Donat que a 
tots als casos fa falta incorporar una certa quantitat d’aigua, existeixen dispositius que ja la 
porten incorporada, com els descrits anteriorment, i d’altres que permeten incorporar-la al 
moment en que es vulgui provocar l’efecte. 

També es poden trobar begudes que s’autorefreden. El mecanisme és el mateix, l’únic que varia 
és la substància química que provoca l’efecte. 

 

 
Objectius 
 

• Comprendre la transferència d’energia que acompanya  una reacció. 
• Comprovar que hi ha despreniment de calor. 
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Material  i equipament 
 

• Clorur de calci anhidre (CaCl2 )  
• Aigua  
• Termòmetre electrònic  
• 2 vasos de precipitats  

Procediment 

1. Preparem un recipient amb aigua.  
2. Comprovem la temperatura ambient que indica el termòmetre electrònic.  
3. Introduïm el clorur de calci al recipient que conté l’aigua.  
4. Situem ara el termòmetre dins del vas.  
5. Anem comprovant la temperatura que va indicant a mida que es va produint la dissolució 

del clorur de calci.  

 
Recordem el que sabem 

Reacció exotèrmica és la que va acompanyada d’un despreniment  de calor. 
 
Explica  i argumenta  

1. ¿ Per què a mesura que es produeix la reacció hi ha un augment  de temperatura de 
l’aigua?.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
Conclusions  
                           

• El procés estudiat ha estat un procés......................................perquè.................................    
 
      
........................................................................................................................................................... 
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                                              Reacció exotèrmica 

Material per al professorat 
 

 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
 1 hora per a l’experimentació i les conclusions al laboratori 

 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 

 
  Fer la lectura a classe i comentar-la  . Es convenient que es llegeix  individualment  i que es faci 
una posta en comú conjunta abans de fer la pràctica. 
   
Explica  i argumenta  

2. ¿ Per què a mesura que es produeix la reacció hi ha un augment  de temperatura de 
l’aigua?........... Perquè  s’està produint  un despreniment de calor 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................... 

 
Conclusions  

                           
• El procés estudiat ha estat un procés....exotèrmic ..................................perquè.... va 

acompanyat d’un despreniment de calor.............................    
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                                          REACCIÓ ENDOTÈRMICA  

Les reaccions químiques van acompanyades de despreniment o absorció d’energia. 

Algunes reaccions químiques necessiten absorbir energia en forma de calor per produir-se. La 
següent experiència mostra com es necessària l’absorció de calor per verificar-s’hi .  

Lectura : 

Bosses de fred o de calor: 

Algunes farmacioles tenen bosses de plàstic que s’utilitzen per a la preparació de compreses 
instantànies fredes o calentes. Es poden trobar a les farmàcies i són útils per a proporcionar els 
primers auxilis als esportistes i atletes que han rebut un cop o determinades lesions que 
necessiten de l’aplicació immediata de fred o de calor.  

Aquestes compreses estan formades per una bossa de plàstic que conté al seu interior una altra 
bossa més petita amb aigua. A la bossa més gran hi ha una substància en forma de pols. Al 
colpejar el paquet amb el puny es trenca la bossa interior que conté l’aigua la qual es barreja 
amb la substància sòlida. La bossa comença a escalfar-se o a refredar-se, segons la substància 
que contingui la bossa, de forma molt ràpida. La temperatura augmenta o disminueix depenent 
de que el procés de dissolució de la substància sigui exotèrmic o endotèrmic. 

Objectius 
 

• Comprendre la transferència d’energia que acompanya  una reacció. 
• Comprovar que hi ha absorció de calor. 

 
Material  i equipament 

• Termòmetre digital  
• 32 g d'hidròxid de bari octohidratat:Ba(OH)2·8H2O  
• 10 g de clorur d'amoni: NH4Cl  
• Vas de precipitats  
• Cristal·litzador  
• Paper indicador de pH  
• Balança  
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Procediment 
 

   L’experiment s’ha de realitzar a la vitrina de gasos o a un lloc ben ventilat 

1. Disposem el material com s’indica a la fotografia:    

 
2. Per començar, pesem per separat els dos sòlids evitant els terrossos. Hem d’obtenir, per 

separat, aproximadament 32 g de Ba(OH)2·8H2O i 10 g de NH 4Cl  
3. Abocarem el primer sòlid, d’hidròxid de bari, al vas de precipitats.  
4. Posem una mica d’aigua al cristal·litzador. N’hi ha suficient amb que el líquid arribi a cobrir 

el fons del cristal·litzador.  
5. Col·loquem el vas de precipitats al cristal·litzador.  
6. Ens fixem en la temperatura que marca el termòmetre electrònic.  
7. Seguidament introduïm l’altre sòlid, el clorur d’amoni, al vas de precipitats.  
8. Anem remenant amb la mateixa vareta del termòmetre.  
9. Tornem-nos a fixar ara en la temperatura que va marcant el termòmetre a mida que es va 

produint la reacció.  
10. Per finalitzar, mullem un tros de paper indicador de pH i el situem a sobre del vas de 

precipitats on està tenint lloc la reacció.  

 
Recordem el que sabem 
Reacció endotèrmica és la que va acompanyada d’una absorció  de calor. 
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Explica  i argumenta  
1.¿ Per què a mesura que es produeix la reacció hi ha una disminució de temperatura ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................. 
2. ¿ Què ens indica el paper indicador  ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
Conclusions  

                           
• El procés estudiat ha estat.....................................................perquè.................................    
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                                              REACCIÓ ENDOTÈRMICA  

Material per al professorat 
 

 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 1 hora per a l’experimentació i les conclusions 

 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 

 
  Fer la lectura a classe i comentar-la  . Es convenient que es llegeix  individualment  i que es faci 
una posta en comú conjunta abans de fer la pràctica. 
  Han de treballar en vitrina o tenint el laboratori ben ventilat. 
 
Explica  i argumenta  

3. ¿ Per què a mesura que es produeix la reacció hi ha una disminució de temperatura ? 
.........La reacció entre aquestes dues substàncies és molt endotèrmica , es a dir absorbeix  
calor  de l’entorn  per això es produeix el refredament  i la baixada brusca de    temperatura. 
....................................................................................................................................................
.................................................................................. 
4.  ¿ Què ens indica el paper indicador  ? 
........ ens indica medi bàsic , ja que es forma NH4OH que detectarem per l’olor característic 
de l’amoníac.  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................... 
 

Conclusions  

                           
• El procés estudiat ha estat.. endotèrmic .....perquè....s’ha produït una absorció de calor 

que hem detectat per una baixada de temperatura..............................    
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                                Reacció de combustió 
Lectura 
 

 

En la primera mitad del siglo XVII, los alquimistas ponían especial atención cuando la materia 
orgánica ardía, ya que parecía que un material volátil salía de la sustancia. Georg Ernst Stahl, 
hizo de este material volátil el punto central de una teoría que sobrevivió en los círculos de la 
alquimia durante casi un siglo. Stahl supuso que cuando algo ardía, su parte combustible era 
expulsada al aire. A esta parte la llamó flogisto, de la palabra griega flogistós, ‘inflamable’. Las 
plantas absorbían el flogisto del aire, por lo que eran ricas en él. Sin embargo, estudios de la 
literatura química de la época muestran que la explicación del flogisto no tuvo mucha influencia 
entre los químicos hasta que fue retomada por el químico Antoine Laurent de Lavoisier, en el 
último cuarto del siglo XVIII en un estudio sobre la química de la combustión para mejorar el 
alumbrado  público. 

La combustión es el proceso de combinación de ciertas sustancias con el oxígeno, usualmente 
con la liberación de grandes cantidades de luz y calor, a menudo como flama, quemar en el aire 
es el ejemplo más común. Como el oxígeno es un reactivo, todas las reacciones de combustión 
son procesos de oxido-reducción (redox). Las reacciones de combustión que usamos para 
producir energía implican mezclas orgánicas como carbón, gasolina o gas natural como 
reactivos; estas mezclas consisten en sustancias con muchos enlaces carbono-carbono y 
carbono-hidrógeno, durante la reacción de combustión se combinan con el oxígeno y por lo tanto 
los productos típicamente consisten en  CO2 y agua.  

La respiración celular puede ser vista como un proceso de combustión que ocurre dentro de 
nuestras células, sin llama , ya que cuando se “queman” los productos alimenticios orgánicos 
como los hidratos de carbono como la glucosa se obtiene :  energía, CO2 y agua.  
 

Desprès de llegir el  text contesta les següents preguntes 

- Què s’entenia per flogisto ? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 
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- Per la producció d’energia  quin tipus de substàncies utilitzem ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

- ¿En què consisteix la respiració cel·lular ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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 Experiment : veles amb aigua. 

Activitat POE 

Objectius   

 

 
• Comprovar que la reacció de combustió necessita oxigen. 
• L’oxigen no ha de procedir necessariament de l’aire. 
 

Material  i equipament 

• Dues espelmes  
• Dos gots  
• 2 vidres de rellotge per tapar els vasos  
• Llumins  
• Patata 
• Aigua oxigenada concentrada  
• Dissolució d’àcid sulfúric  

Procediment 
 

 
1. Posem una dissolució d’aigua oxigenada concentrada en un dels gots i unes gotes                               

de dissolució d’àcid sulfúric per tal que el medi sigui àcid.  
2. A l’altre hi aboquem aigua fins que el líquid quedi al mateix nivell que el de l’altre got.  
3. Introduïm ara les espelmes i les encenem amb compte de no cremar-nos. És 

convenient que les espelmes tinguin un suport per a que s’aguantin dins del got. Si no 
disposem d’un suport podem crear-lo amb plastilina.  

4. A continuació tapem el got que només conté aigua.  
5.  Ens fixem en el temps que tarda en apagar-se la flama de l’espelma. 
6. Introduïm ara la patata en el got que conté la dissolució d’aigua oxigenada 

concentrada.  
7.  Tapem el got.  
8. Tornem a fixar-nos en el temps que triga en apagar-se aquest cop la flama.  

Explica  i argumenta  

1. Què observes quan tapem el primer got , es a dir el que només conté aigua ?....................... 
 I quan tapem el segon ?................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
2. ¿ A què creus que es degut ? ................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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3. ¿ Quin efecte té la patata en la dissolució de l’aigua oxigenada?............................................ 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 

Conclusions  
 

 
Tota reacció de combustió necessita ...........................però aquest ...................no ha de venir 
necessariament de ......................sinó que pot generar – s’hi en una ........... i va acompanyada  
d’una producció de........................................., per tant es tracta d’una reacció........................ 
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                                Reacció de combustió 
Activitat POE 
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
��1 hora per a l’experimentació i les conclusions 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 

 
 
Cada alumne farà la lectura i tractarà de contestar les preguntes . El professor/a ajudarà a la 
comprensió del text i promourà fent preguntes una posta en comú sobre les idees més 
importants del text. Aquesta part pot omplir ¼ d’hora de classe. 
Fet això , es passarà a la part experimental : veles amb aigua  
Aquesta part la pot fer tan sols el professor /a,  per tal d’agilitzar l’experiència i evitar sobretot que 
els alumnes hagin de manipular amb el àcid sulfúric  i amb les veles enceses. 
 
Es plantejarà com una pràctica POE, on l’alumne haurà de : 

1. predir el que creu que passarà quan  es tapen els dos gots amb les veles enceses. 
 
2. Observar el que succeeix i mesurar el temps que tarden les veles en apagar-se en cada 

got . 
 

 
3. Explicar el fenomen observat i el paper que ha tingut la patata en el procés. 
Mentre el professor/a va fent la pràctica , anirà plantejant les preguntes i els alumnes 
desprès de debatre entre ells hauran de posar – les per escrit donant els seus arguments 
corresponents . 
El professor/a aprofitarà per recordar de nou el paper dels catalitzadors , com s’ha vist abans 
, al parlar de velocitat de reacció i que ara torna de nou a aparèixer. 
 

Conclusions  
 

 
Tota reacció de combustió necessita ..oxigen .........................però aquest .....oxigen..............no 
ha de venir necessariament de ..l’aire....................sinó que pot generar – s’hi en una .reacció 
química .......... i va acompanyada  d’una producció de......energia ..................................., per tant  
 
Es tracta d’una reacció........    exotèrmica....................... 
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                                                          Fotosíntesi 

 

  "L'objectiu de la vida de mantenir-se i perpetuar-se 
per si mateixa es pot entendre com un fenomen 
fisicoquímic, objecte d'estudi de la termodinàmica. 
Som ones temporalment identificables en un corrent que 
ens entra en forma de llum, calor, aire, aigua, 
llet... i surt en forma de gas i excrements -però 
també en forma de semen, bebès, paraules, política, 
guerra, poesia i música."  

Alan Watts (1915-1973)  

Escriptor i filòsof angloamericà 

  Fotosíntesi 
 

 
Durant la fotosíntesi, la llum es converteix en energia química 

La fotosíntesi és un procés bioquímic fonamental que té lloc en les plantes superiors, en les 
algues i en alguns bacteris, on l'energia de la llum solar és convertida en energia química. 
Aquesta energia química és, aleshores, utilitzada per a fixar el carboni atmosfèric en molècules 
orgàniques que esdevindran glucosa, que és la major font d'energia de totes les cèl·lules. 

La fotosíntesi és considerada la ruta bioquímica més important del planeta Terra. Els organismes 
fotosintètics formen l'esglaó més baix de la cadena alimentària. Les fonts d'energia com el carbó, 
el petroli i el gas natural, deuen la seva energia al procés de la fotosíntesi. La fotosíntesi, 
produeix l'oxigen que constitueix gran part de l'atmosfera de la Terra. 

Els organismes que produeixen les molècules orgàniques a través de la fotosíntesi s'anomenen 
fotoauxòtrofs, a diferència dels quimioautòtrofs, que són aquells que converteixen les molècules 
inorgàniques en orgàniques i són utilitzades en processos com la respiració. Les plantes 
superiors són els representants dels fotoauxòtrofs més visibles, encara que els bacteris i les 
algues també contribueixen de manera abundant a la conversió de l'energia de la llum solar en 
energia química, utilitzable pels altres organismes no fotosintètics. 

La fotosíntesi utilitza l'energia de la llum solar per a produir la glucosa. Una equació simplificada 
de la fotosíntesi és: 
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6 CO2 + 12 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 
Diòxid de carboni + Aigua + Energia en forma de llum 
→ Glucosa + Oxigen + Aigua 

La fotosíntesi té lloc en dues fases. En la primera fase, fase lluminosa, les reaccions 
dependents de la llum o reacciones fotosintètiques capturen l'energia de la llum i la utilitzen per 
fer molècules altament energètiques. En la segona fase, fase fosca, les reaccions independents 
de la llum utilitzen aquestes molècules amb un alt contingut energètic per capturar (fixar) el diòxid 
de carboni, CO2, i produir els precursors de la glucosa. 

En la fase lluminosa, la clorofil·la, en absorbir l'energia lumínica, perd un electró que al passar 
per la cadena de transport electrònic produeix les molècules altes en energia, como són el 
NADPH i l'ATP. La molècula de clorofil·la recupera el seu electró a partir de la molècula d'aigua, 
procés amb el qual s’allibera el gas oxigen. 

En la fase fosca l'enzim RuBisCO, captura el CO2 de l'atmosfera i a través del cicle de Calvin-
Benson, el converteix en molècules orgàniques de 3 àtoms de carboni, que seran després 
convertits en glucosa. 

De manera simplificada, la fotosíntesi podria ser definida com la conversió de la energia solar en 
energia química, realitzada pels organismes vius. 

La velocitat de la fotosíntesis depèn de diversos  factors entre els  quals  es poden mencionar : 
1. Concentració de diòxid de Carboni  
2. Intensitat de la llum. 
3. Quantitat de clorofil·la  
4. Temperatura de l’ambient  

Però, els anteriors factors presenten límits d’ influència favorable a la fotosíntesi. 
Per exemple , una llum  d’ intensitat excessiva podria destruir la clorofil·la. Las variacions de 
temperatura provoquen canvi en la velocitat de la reacció. 
La fotosíntesi es considera com la reacció química més important que té lloc lle sobre la Terra, 
fins tal punt que es creu  que cada dos mil anys aquest  procés reemplaça tot  l’ oxigen de l’ 
atmosfera. 

Llegeix atentament el text i contesta a les preguntes . Si necessites més informació consulta la 
bibliografia necessària. 

Preguntes sobre el text : 

1. La fotosíntesi és una reacció endotèrmica o exotèrmica ?  ¿ Per què ?   

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.. 
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2. ¿ què s’entén per organismes fotoautòtrofs i  quimioautótrofos ? ¿ Té alguna cosa a 
veure amb l’etimologia de la paraula ? ¿ quina ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3. ¿ Quins són els reactius de la fotosíntesi ? ¿ i els productes ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

4. ¿ Per què es considera la ruta bioquímica més important de la Terra ? . Explica-ho 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

. 

5. Quina substància és l’encarregada d’absorbir l’energia lumínica ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

... 

6. Quin és el nom complert són les molècules NADPH  i  ATP ?  ¿ Quina característica 
tenen ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energia i canvis químics                                                                                                    protocols de l’alumne i guies didàctiques 
 

Annexos                                                                                      - 220 -                                                        Esther de Suso (2008)                                               
 

Fotosíntesis artificial 

La fotosíntesis artificial es un campo de investigació que intenta imitar la fotosíntesis natural de 
las plantes, con el fin de convertir dióxido de carbono y agua en carbohidratos y en oxígeno, 
utilizando para ello la luz del Sol. A veces, la separación artificial del agua en hidrógeno y en 
oxígeno utilizando la energía de la luz del Sol también es llamada fotosíntesis artificial. 

La fotosíntesis natural consta de 2 fases: la reacción dependiente de la luz, y la reacción 
independiente de la luz. También la fotosíntesis artificial constará de 2 partes, si bien con 
diferencias en su desarrollo. 

En la primera fase de la artificial, se logrará la separación del hidrógeno y del oxígeno, en una 
forma resumida y rápida de la fotosíntesis natural, que consta de más etapas. Este hidrógeno 
obtenido ya puede ser empleado en máquinas que se alimenten de hidrógeno para producir 
energía de forma limpia (ver Tecnologías del hidrógeno). Pero podemos ir más allá en la 
imitación y aprovechamiento de la fotosíntesis natural. En la segunda fase de la natural, las 
plantas convierten dióxido de carbono en glucosa (ciclo de Calvin). La glucosa es la manera en 
la que las plantas almacenan energía para su desarrollo y crecimiento. Entonces, se ha sugerido 
aplicar este mismo procedimiento a escala industrial, con el fin de ayudar a contener el 
calentamiento global. Específicamente, la reacción independiente de la luz podría ser utilizada 
para "barrer" el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera. 

Qüestions : 

1. Resum breument aquest article. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

2. Què vol dir tecnologies del hidrogen ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

3. Quines avantatges  segons la teva opinió tindria aquest procés ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....... 
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                                            Fotosíntesi 

Material pel professorat 

Preguntes sobre el text : 

7. La fotosíntesi és una reacció endotèrmica o exotèrmica ?  ¿ Per què ?   

Es una endotèrmica perquè necessita absorbir energia lluminosa   
................................................................................................................................................... 

8. ¿ què s’entén per organismes fotoautòtrofs i  quimioautótrofos ? ¿ Té alguna cosa a 
veure amb l’etimologia de la paraula ? ¿ quina ? 

Organisme fotoautòtrof és aquell que produeix  les molècules orgàniques per alimentar-se a 
partir de la llum ,mentre que els quimioautótrofos ho fan a partir de molècules inòrgàniques  
..Etimologia 

 foto = llum  ; quimio =.químic , inorgànic i autòtrof  = alimentar-s’hi a si 
mateix.......................................................................................................................................... 

9. ¿ Quins són els reactius de la fotosíntesi ? ¿ i els productes ? 

.......aigua , i diòxid de carboni + energia en forma de llum 

 ......Els productes són glucosa , oxigen i  aigua......... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

10. ¿ Per què es considera la ruta bioquímica més important de la Terra ? . Explica-ho 

...La fotosíntesi produeix la gran part de l’oxigen de l’atmosfera.... Les fonts d’energia com el 
carbó , el gas i el petroli deuen la seva energia al procés de 
fotosíntesi....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............. 

11. Quina substància és l’encarregada d’absorbir l’energia lumínica ? 

.....La clorofil·la .......................................................................... 
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Fotosíntesis artificial 

La fotosíntesis artificial es un campo de investigación que intenta imitar la fotosíntesis natural 
de las plantas, con el fin de convertir dióxido de carbono y agua en carbohidratos y en oxígeno, 
utilizando para ello la luz del Sol. A veces, la separación artificial del agua en hidrógeno y en 
oxígeno utilizando la energía de la luz del Sol también es llamada fotosíntesis artificial. 

La fotosíntesis natural consta de 2 fases: la reacción dependiente de la luz, y la reacción 
independiente de la luz. También la fotosíntesis artificial constará de 2 partes, si bien con 
diferencias en su desarrollo. 

En la primera fase de la artificial, se logrará la separación del hidrógeno y del oxígeno, en una 
forma resumida y rápida de la fotosíntesis natural, que consta de más etapas. Este hidrógeno 
obtenido ya puede ser empleado en máquinas que se alimenten de hidrógeno para producir 
energía de forma limpia (ver Tecnologías del hidrógeno). Pero podemos ir más allá en la 
imitación y aprovechamiento de la fotosíntesis natural. En la segunda fase de la natural, las 
plantas convierten dióxido de carbono en glucosa (ciclo de Calvin). La glucosa es la manera en 
la que las plantas almacenan energía para su desarrollo y crecimiento. Entonces, se ha sugerido 
aplicar este mismo procedimiento a escala industrial, con el fin de ayudar a contener el 
calentamiento global. Específicamente, la reacción independiente de la luz podría ser utilizada 
para "barrer" el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera. 

Qüestions : 

4. Resum breument aquest article. 

..La fotosíntesi artificial intenta copiar la natural per produir energia d’una forma neta En la 
primera fase s’aconsegueix la separació de l’aigua en hidrogen i oxigen  i aquest hidrogen 
s’utilitzaria en màquines per produir energia ( Tecnologies del hidrogen ) i copiant la segona 
fase de la natural s’aconseguiria fer desaparèixer l’excés del diòxid de carboni de l’atmosfera 
i evitar així l’escalfament global. 
....................................................................................................................................................
............................................................................. 

 

5. Què vol dir tecnologies del hidrogen ? 

......Utilitzar l’hidrogen  en màquines per produir 
energia........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...... 

6. Quines avantatges  segons la teva opinió tindria aquest procés ? 

.......Seria un procés net i aconseguiria reduir l’escalfament global, així com no haver de 
dependre dels combustibles fòssils. 
............................................................................................................................................. 
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                                  Qüestionari de l’animació sobre Fotosíntesi 
 
 
 

photosynthesis animation.htm  
 
 
 
Alumne:.......................................................................Curs..........Data...................... 
 
 
 
 Test  
 
1 .Uneix els conceptes de l’ esquerra  amb les seves corresponents definicions de la dreta. 
 
Tilacoides Estructura de membrana d’enllaç dintre del cloroplast. 

 Estroma  Orgànul responsable de la fotosíntesi. 
Clorofila Espai interior  

 del cloroplast. 

Cloroplastos  Adenosin trifosfat 
ATP Pigment que absorbeix la llum 
 
 
2. Back to resources 
 
 Contesta les següents qüestions :  
 

1. Quantes membranes  hi ha entorn els cloroplastos ? 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
2. El sistema de membranes que circula pel interior d’un cloroplasto s’anomena    

..............................................................................................................................................

........ 
3.  Aquest sistema de membranes són més amples en algunes regions  i formen conjunts 

que s’anomenen........................................................................................ 
 
4. El espai  interior  dels cloroplastos s’anomena ........................................ 
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- Reaccions dependents de la llum ( Light dependent reaction ) 
 
Veient l’animació contesta les següents preguntes :  
 
1. Per quines molècules és absorbida la llum ? 
....................................................................................................................................... 
2 . Quins productes de reacció es produeixen en las membrana  tilacoides ? 
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 

     3.Observant l’esquema i llegint les explicacions podries explicar els passos de la reacció.  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
 
- Reaccions independents de la llum ( Light independent reaction ) 
 
4.¿ En què consisteix aquesta reacció ? 
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
5.¿ Quina transformació important te lloc a  l’estroma dels cloroplastos ? 
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
6.. Com s’anomenen el conjunt d’aquestes reaccions independents de la llum ?               

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

......... 
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                          Qüestionari de l’animació sobre Fotosíntesi 
 
 
 
Material per al professorat 

 
 
 
 

photosynthesis animation.htm  
 
 
Test  
 
1. Uneix els conceptes de l’ esquerra  amb les seves corresponents definicions de la dreta. 
 
Tilacoides Estructura de membrana d’enllaç dintre del cloroplast. 

 Estroma  Espai interior del cloroplast. 
Clorofila Pigment que absorbeix la llum .Espai interior del cloroplast. 

Cloroplastos  Orgànul responsable de la fotosíntesi. 
 

ATP Adenosin trifosfat 
 
2. Back to resources 
 
 Contesta les següents qüestions :  
 

1.Quantes membranes  hi ha entorn els cloroplastos ? 
           Dues . Membrana externa e interna 
 

2. El sistema de membranes que circula pel interior d’un cloroplast s’anomena...membranes 
tilacoides..................................................................................... 
 
 
3. Aquest sistema de membranes són més amples en algunes regions  i formen conjunts que 
s’anomenen..  grana...................................................................................... 
 
4.El espai  interior  dels cloroplastos s’anomena .......estroma................................. 
 
 
- Reaccions dependents de la llum ( Light dependent reaction ) 
 
Veient l’animació contesta les següents preguntes :  
1.Per quines molècules és absorbida la llum ? 
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...Per les molècules de clorofil·la............................................................................................ 
2 . Quins productes de reacció es produeixen en las membrana  tilacoides ? 
......ATP i NADPH...... 
 
3.Observant l’esquema i llegint les explicacions podries explicar els passos de la reacció.  
 
.1r)..A l’estroma  l’aigua es descomposa en ions Hidrogen , oxigen i dos electrons .2n) Els 
electrons excitats provoquen que els ions hidrogen passin de l’estroma a l’interior de les 
tilacoides  i es produeix l’ATP  i la reducció del NADP  al 
NADPH......................................................................................................................... 
 
- Reaccions independents de la llum ( Light independent reaction ) 
 
4.¿ En què consisteix aquesta reacció ? 
....Consisteix en fixar el diòxid de caboni i sintetitzar els 
carbohidrats.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
5.¿ Quina transformació important te lloc a  l’estroma dels cloroplastos ? 
......La conversió del diòxid de carboni  inorgànics en compostos 
orgànics.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

        6.  Com s’anomenen el conjunt d’aquestes reaccions independents de la llum ?               
          Aquest conjunt de reaccions s’anomena cicle de Calvin. 
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• Electrostàtica  
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                                          Electrostàtica 
 
 
Lectura sobre l’explicació històrica de les propietats elèctriques 
 
Sembla que els primers coneixements dels fenòmens elèctrics corresponen al segle VI 
abans de la nostra era, quan el filòsof grec Tales de Milet va observar que l’ambre 
(que en grec es diu elektron), quan es fregava, tenia la propietat d’atraure cossos 
lleugers. 
En el segle UVI, el físic anglès William Gilbert va trobar experimentalment que no era 
només l'ambre el que podia atraure cossos lleugers, sinó que hi havia altres 
substàncies que en ser fregades presentaven poder d’atracció. Fou cap al 1600 quan 
es va començara anomenar "elèctriques" les substàncies que presentaven aquesta 
propietat i "no elèctriques" les que no presentaven el poder d’atracció. 
Charles Dufay (1698-1739) va arribar a la conclusió que hi havia dos tipus ben 
diferenciats entre els materials anomenats elèctrics: uns amb un comportament similar 
al vidre, que es deia que tenien electricitat vítrica. I d’altres similar a l'ambre, que 
s’anomenava electricitat resinosa. També va observar que un cop fregades les 
substàncies d’un grup atreien a les de l’altre grup, i que entre les del mateix grup es 
repel·lien. 
La creença que l’electricitat era un fluid va conduir a un grup d’electricistes a intentar 
embotellar-la. Així va sorgir la primera ampolla de Leyden, que és el que avui 
anomenem condensador. 
Benjamí Franklin (1706-1790) va elaborar la teoria de l’electricitat que orientarà totes 
les investigacions posteriors. Proposà que no existien pas dos tipus d’electricitat, sinó 
només un. Franklin va postular que els dos fluids elèctrics (el vitri i el resinós) no eren 
en realitat sinó un excés o un defecte d’un únic fluid elèctric que tots els cossos tenien 
en quantitat normal. En fregar-los uns en perden una part i presenten un defecte de 
fluid que es manifesta en un comportament elèctric de tipus resinós. I els altres 
guanyen una part de fluid i presenten un comportament elèctric de tipus vitri. Amb 
aquestes idees és fàcil explicar que els cossos electritzats s’atreguin i que hi ha dues 
maneres diferents d’estar electritzat: quan hi ha un excés de fluid i quan n’hi ha un 
defecte. 
Actualment es considera que les partícules dels materials, els àtoms, estan constituïts 
per unes partícules més petites. Entre elles n’hi ha dues que són les responsables de 
les propietats elèctriques dels materials. Unes d’aquestes partícules, els electrons, 
tenen càrrega negativa i poden separar-se d’uns àtoms i ser captats per uns altres 
àtoms. Unes altres tenen càrrega positiva i constitueixen la part més característica de 
cada àtom. Per això els materials que han perdut electrons adquireixen càrrega 
positiva i els que n’han guanyat tenen càrrega negativa. Els materials que no tenen 
càrrega elèctrica són els que tenen el mateix nombre de partícules positives que de 
negatives. 
El comportament elèctric dels materials està regit pel principi de conservació de les 
partícules amb càrrega elèctrica: "La càrrega elèctrica no es crea ni es destrueix, tant 
sols es transfereix d’un cos a l’altre". 
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Qüestions : 
 

1. Resumeix breument el text, extraient  les idees principals i establint els passos que es 
van seguir en el descobriment de les propietats elèctriques.  

 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
2. Quines són les idees actuals sobre el comportament elèctric de la matèria? 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
. 
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 Electrostàtica. Naturalesa elèctrica de la matèria 
 
 
Objectius 
 
• Justificar els fenòmens d’electrització a partir de l’estructura interna dels materials conductors 
i aïllants. 
• Comprovar que els materials aïllants es poden carregar per fregament. 
• Comprovar que els materials conductors es poden carregar per contacte o per inducció. 
 
Introducció 
 
Actualment es considera que les partícules dels materials, els àtoms, estan constituïts per unes 
partícules més petites. Entre elles n'hi ha dues que són les responsables de les propietats 
elèctriques dels materials. Una d'aquestes partícules, els electrons, tenen càrrega negativa i 
poden separar-se d'uns àtoms i ser captats per uns altres àtoms. Unes altres tenen càrrega 
positiva i constitueixen la part més característica de cada àtom. Per això els materials que han 
perdut electrons adquireixen càrrega positiva i els que n'han guanyat tenen càrrega negativa. 
Els materials que no tenen càrrega elèctrica són els que tenen el mateix nombre de partícules 
positives que de negatives. 
El comportament elèctric dels materials està regit pel principi de conservació de les partícules 
amb càrrega elèctrica: "La càrrega elèctrica no es crea ni es destrueix, tant sols es transfereix 
d'un cos a l'altre". 
Un material diem que és un conductor quan deixa passar els electrons a través d’el. 
Un material és aïllant quan no permet el pas del corrent elèctric a través d’ell. 
Els semiconductors són materials que deixen passar el corrent elèctric a través d’ells només en 
certes ocasions. 
 
Material 
 
 -  Electroscopi electrònic amb pila       -Barreta i planxa de PVC 
 - Barreta i planxa de metacrilat                   -Tornavís 
 - Barreta de   vidre                                  -Tela de   cotó, fibra, llana, paper 
  -  Electròfor 
 
 
Procediment 
 
Funcionament de l’electroscopi electrònic 
 



Energia i canvis químics                                                                                                    protocols de l’alumne i guies didàctiques 
 

Annexos                                                                                      - 231 -                                                        Esther de Suso (2008)                                               
 

1. Connecta l'electroscopi a la pila, el cable vermell al pol positiu i el negre al negatiu    

 
Electroscopi 
2. Observa que s'encén un LED de color verd i que hi ha una pota d'un transistor a l'aire, sense 
soldar, que anomenarem porta de l'electroscopi. 
 
3. Frega la barreta grisa de PVC amb el cotó i aproxima-la a la porta, sense arribar a tocar-la. 
Hauràsobservat que el LED canvia de color, això és senyal que la barreta està 
carregada. 
 

 
4.Allunya la vareta de la porta , de   quin color queda el LED ¿ 
 
Si el color és roig la barreta està carregada positivament. 
Si el color és verd la barreta està carregada negativament. 
 
 
Execució de l’experiència 
 
1. Frega la barreta de PVC amb les diferents teles i completa la taula. 
2. Frega el tros de metacrilat i completa la taula. 
3. Fes el mateix amb la barreta de vidre o el tub d'assaig. 
4. Prova-ho amb el tornavís 
 
Adquisició i enregistrament de les dades 
 
Prova Signe de   la càrrega        adquirida   
Material 
 
      
      Tela 

 
PVC 

 
Metacrilat 

 
Vidre 

 
Metall 

 

Cotó 
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Llana 
 
 

     

Fibra 
sintètica 
(niló, etc..) 

     

Paper 
 

     

 
PROVA SIGNE DE LA CÀRREGA ADQUIRIDA 
Conclusions 
 
Quina conclusió en pots extreure, de les dades? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
Anàlisi de dades 
 
Justifica la teva conclusió tot utilitzant els principis i la teoria que has llegit a la introducció i  
recorda que les propietats elèctriques són degudes a la mobilitat de les càrregues elèctriques  en 
els materials. S’anomena conductivitat elèctrica a la propietat que tenen els materials de no 
interrompre un circuit elèctric. S’anomenen aïllants els materials que interrompen la circulació de 
càrregues i, conductors els que no ho fan. En els cables elèctrics que són fets de metalls, i per 
tant són conductors, són els electrons els que es desplacen, tal com es mostra en el model de 
Rutherford que varem veure a la introducció. 
Ajuda’t amb un dibuix que representi una porció dels materials utilitzats (PVC, metacrilat, vidre i 
metall) i de les teles utilitzades 
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2a experiència: Electrització d'un electròfor per inducció. 
 
Execució de l’experiència 
 
L'electròfor és una làmina metàl·lica plana amb un mànec aïllant i permet obtenir càrregues  
importants per   inducció. 
 
1. Frega la làmina de PVC amb la tela de cotó. 
 
2. Col·loca l'electròfor damunt la làmina. 
 
3. Toca, un moment, amb el dit el pot per la part superior. 
 

Agafa el pot pel mànec aïllant i aproxima'l a l'electroscopi. 
 

 
 
 
Repeteix el mateix amb el metacrilat i les altres teles i completa la taula. 
 
Adquisició i enregistrament de les dades 
 
Prova Signe de  

  L’electròfor 
 la càrrega        adquirida per  

 
 

Material 
 
      
      Tela 

 
PVC 

 
Metacrilat 

 
Vidre 

 
Metall 

Cotó 
 
 

    

Llana 
 
 

    

Fibra 
sintètica 
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(niló, etc..) 
Paper 
 

    

 
 
Conclusions 
 
Quina conclusió en pots extreure, de les dades? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
Anàlisi de dades 
 
1. Completa amb càrregues elèctriques els dibuixos 2 i 3 de la vinyeta anterior. 
Justifica la teva conclusió sabent que: 
 
�el nostre cos és conductor 
 
����els electrons es poden moure a través de la làmina metàl·lica 
 
 
3a experiència: Electrització per contacte 
 
Execució de l'experiència 
 
 
1. Carrega positivament l'electròfor, com ja has fet anteriorment. 
2. Agafa el tornavís pel mànec i fes-lo tocar amb l'electròfor. 
3. Aproxima el tornavís a l'electroscopi. 
4. Repeteix els passos anteriors però carregant l'electròfor negativament. 
5. Carrega de nou l'electròfor i comprova si pots carregar per inducció la barreta de PVC. 
 
 

Adquisició i enregistrament de les dades 
 
Què observes, en cada cas, quan aproximes el tornavís a l'electroscopi ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
Què observes quan aproximes la barreta de PVC a l'electroscopi ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
Conclusions 
 
Quina és la teva conclusió? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
Anàlisi de dades 
Defensa la teva conclusió mitjançant el model de càrregues en moviment. Si cal, dibuixa-les  
sobre la vinyeta anterior. 
Repeteix la defensa de la teva conclusió per als apartats experimentals 4 i 5. 
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       Electrostàtica. Naturalesa elèctrica de la matèria 
 
 
Material per al professorat 

 
 
Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 2 hores per a  : lectura comentada , experimentació i les conclusions 

 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions metodològiques 
• Passar als alumnes, abans de fer la pràctica, el següent text: 
 
Lectura sobre l’explicació històrica de les propietats elèctriques 
 
Sembla que els primers coneixements dels fenòmens elèctrics corresponen al segle VI 
abans de la nostra era, quan el filòsof grec Tales de Milet va observar que l’ambre 
(que en grec es diu elektron), quan es fregava, tenia la propietat d’atraure cossos 
lleugers. 
En el segle UVI, el físic anglès William Gilbert va trobar experimentalment que no era 
només l'ambre el que podia atraure cossos lleugers, sinó que hi havia altres 
substàncies que en ser fregades presentaven poder d’atracció. Fou cap al 1600 quan 
es va començar  a anomenar "elèctriques" les substàncies que presentaven aquesta 
propietat i "no elèctriques" les que no presentaven el poder d’atracció. 
Charles Dufay (1698-1739) va arribar a la conclusió que hi havia dos tipus ben 
diferenciats entre els materials anomenats elèctrics: uns amb un comportament similar 
al vidre, que es deia que tenien electricitat vítrica. I d’altres similar a l'ambre, que 
s’anomenava electricitat resinosa. També va observar que un cop fregades les 
substàncies d’un grup atreien a les de l’altre grup, i que entre les del mateix grup es 
repel·lien. 
La creença que l’electricitat era un fluid va conduir a un grup d’electricistes a intentar 
embotellar-la. Així va sorgir la primera ampolla de Leyden, que és el que avui 
anomenem condensador. 
Benjamí Franklin (1706-1790) va elaborar la teoria de l’electricitat que orientarà totes 
les investigacions posteriors. Proposà que no existien pas dos tipus d’electricitat, sinó 
només un. Franklin va postular que els dos fluids elèctrics (el vitri i el resinós) no eren 
en realitat sinó un excés o un defecte d’un únic fluid elèctric que tots els cossos tenien 
en quantitat normal. En fregar-los uns en perden una part i presenten un defecte de 
fluid que es manifesta en un comportament elèctric de tipus resinós. I els altres 
guanyen una part de fluid i presenten un comportament elèctric de tipus vitri. Amb 
aquestes idees és fàcil explicar que els cossos electritzats s’atreguin i que hi ha dues 
maneres diferents d’estar electritzat: quan hi ha un excés de fluid i quan n’hi ha un 
defecte. 
Actualment es considera que les partícules dels materials, els àtoms, estan constituïts 
per unes partícules més petites. Entre elles n’hi ha dues que són les responsables de 
les propietats elèctriques dels materials. Unes d’aquestes partícules, els electrons, 
tenen càrrega negativa i poden separar-se d’uns àtoms i ser captats per uns altres 
àtoms. Unes altres tenen càrrega positiva i constitueixen la part més característica de 
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cada àtom. Per això els materials que han perdut electrons adquireixen càrrega 
positiva i els que n’han guanyat tenen càrrega negativa. Els materials que no tenen 
càrrega elèctrica són els que tenen el mateix nombre de partícules positives que de 
negatives. 
El comportament elèctric dels materials està regit pel principi de conservació de les 
partícules amb càrrega elèctrica: "La càrrega elèctrica no es crea ni es destrueix, tant 
sols es transfereix d’un cos a l’altre". 
 
 * Fer el resum i comentar els idees fonamentals a classe, fent una posta en 
comú que serveix d’apropament al tema . 
 
Orientacions tècniques 
 
En els centres de recursos hi ha electroscopis electrònics i en el CDECT hi ha un 
protocol per construir-ne un. 
En els equips didàctics d’electrostàtica hi sol haver electròfors, tot i que és molt fàcil 
construir-ne un. 
Un electròfor que funciona molt bé es pot construir amb una tapadora metàl·lica (de 
cuina) de 28-30 cm de diàmetre. Només s’ha d’enganxar un mànec aïllant (PVC o 
metacrilat) d’uns 15 cm engomant-lo al piu aïllant que ja porta la mateixa tapadora. La 
làmina de PVC es pot substituir per un plàstic gros d’embalar dels que tenen 
bombolles d’aire.  
Si es vol obtenir una càrrega gran va bé posar el plàstic sobre una safata metàl·lica 
invertida (efecte condensador). 
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                                          Circuits elèctrics . Llei d’Ohm 
 

 
Objectius 

 
 
* Aprendre a muntar un circuit 
• Aprendre a utilitzar un polímetre (tèster) per mesurar intensitats , resistències i 
diferències de potencial. 
• Veure la variació de la resistència amb la temperatura. 
• Esbrinar si una bombeta , una resistència de carbó  i un diode compleixin la llei 
d’Ohm 
 * Fer muntatges en sèrie , paral·lel i mixt 
 
Introducció 

 
 
Resistència Indica la dificultat que ofereix un cos al pas del corrent elèctric. Es 
mesura amb ohms (Ω). 
Conductors aïllants i semiconductors Els metalls i moltes sals foses o les seves 
dissolucions condueixen bé el corrent elèctric i la calor: per exemple el coure, l’alumini 
o una dissolució de sal de cuina en aigua; per aquest motiu s’anomenen conductors. 
Per altra banda les dissolucions o les sals foses no s’utilitzen per transportar el corrent 
elèctric, entre altres raons pel fet que el corrent els produeix canvis químics. Els 
metalls, en canvi, queden inalteratsi són millors conductors. Altres substàncies que 
gairebé no condueixen, per exemple els plàstics o el vidre s’anomenen aïllants. En una 
situació intermèdia, però més pròxima a la dels conductors, hi ha els semiconductors 
com per exemple el grafit. 
Recorda que el amperímetre es connectarà en sèrie i el voltímetre ha d’estar en 
paral·lel 
 
Material 

 
 
 
- 3 Font d’alimentació de 
d.d.p. variable. 
- Bombetes de 6V i porta 
làmpades. 
- Resistències diverses : 
Bobina de 40Ω ; R de 
carbó de 440Ω , 330Ω.. 
, diode  led 
 
 

- mina de llapis 
- encenedor 
- dos polímetres. 
- Esprai refrigerant 
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Conclusions 
 

Treu conclusions sobre els canvis dels valors de la resistència dels diferents materials 
en variar la temperatura. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2a experiència: Conductors òhmics i no òhmics 
 
Procediment 
 
Muntatge de l’experiència 
 
Utilitzant els símbols habituals, dibuixa l’esquema d’un circuit amb una font 
d’alimentació, una resistència en sèrie ( bobina , resistència de 40Ω ,  un amperímetre 
per mesurar el corrent a la resistència i un voltímetre per mesurar la caiguda de tensió 
als extrems de la resistència. Dibuixa primerament l’esquema i demana al teu 
professor que comprovi el teu esquema. 
Munta el circuit d’acord amb l’esquema dibuixat. Abans de connectar-lo demana al teu 
professor que el comprovi. 
 

 

                              
 
 
Adquisició i enregistrament de dades 
1. Prepara una taula per enregistrar les lectures de la diferència de potencial i de la 
intensitat del corrent. Utilitza Excel 
 
Δ V  
volts  

       

  I 
 mA 

       

 
2. Connecta el circuit i selecciona en cada aparell l'escala adient perquè les lectures 
siguin significatives. 
 
3. Vés variant el voltatge, com a màxim fins a 4,5 V, i fes diversos parells de lectures. 
Anota-les a la taula. 
 
 
Anàlisi de dades 
 
1. Calcula per a cada parella de valors el valor de la resistència. 
 
2. Dibuixa el gràfic intensitat-voltatge amb l’ajuda d’Excel 
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Repeteix tot el procés substituint la resistència de grafit  de 330 Ω per una de 
bobina de 40Ω ,  per una bombeta i per últim  per un diode. 
Consells d’instal·lació :  
Utilitza un diode led  i ves  en compte que la part més curta és el pol ( – )i la més llarga 
el ( +  ) . L’escala del voltímetre en 4 volts i l’amperímetre  200mA.  
Has d’anar variant la diferència de potencial molt a poc a poc per observar els canvis . 
 
                                  
 
 

 
 
 
Qüestionari 
 
1. La bombeta , la bobina  i la resistència de grafit compleixen totes tres  la llei d'Ohm. 
Per què? ¿ Quina diferència hi trobes entre elles ?------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
2. Quina diferència hi trobes amb el diode ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Quan el gràfic característic d’un element resulta ser una recta, quin és el significat 
del seu pendent? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Utilitzant internet  o algú llibre de Tecnologia o Física , informa’t del codi de colors 
per determinar el valor d'una resistència de carbó. Aplica el codi a la resistència que 
has utilitzat. El valor calculat coincideix amb el que resulta d'aplicar el codi? Tingues 
en compte la tolerància indicada pel fabricant. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Què vol dir que una resistència de 330 Ω és de 2 W i que té una tolerància del 2%? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3ª experiencia . Muntatge de diferents tipus de circuits 
 
 Procediment 

 
Farem el muntatge  de diversos circuits amb tres bombetes i anirem introduint variacions per 
veure com afecten aquestes variacions als circuits. 
 
a) Circuit en sèrie 

 
 

                                                 
 

 
Qüestions : 
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1. Donaran les tres la mateixa llum en cas de ser iguals? ¿ Per què ?------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. En cas de fondre’s una d’elles , no funcionarà cap d’elles?-----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3. La ddp total ¿ es igual a la suma de les tres ?    Comprova-ho.-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Circuit en paral·lel: 
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Qüestions  : 
 

1. En cas de ser  iguals les tres bombetes  lluiran igual ?-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
2. Si es fon alguna bombeta , les altres continuaran lluint ? ¿ per què ?------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
3. La suma de les tres d.d.p  ¿es igual  o independent de que siguin o no iguals les bombetes 

?  Comprova-ho.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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c) Circuit mixt 

 
 

 
 
Aquest circuit presenta una bombeta en sèrie i dues en paral·lel  
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Qüestions  :  
 

1. Si la bombeta en sèrie no funcionés  ¿ Ho ferien els altres  dues ? ¿ Per què ?--------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 
2. Si falles alguna de les bombetes en paral·lel ¿ influiria en el circuit  o seguirien 

funcionant de la mateixa manera  ?-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
3. ¿ A què seria igual la diferència de potencial total del circuit ?-------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
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                                          Circuits elèctrics . Llei d’Ohm 
 
 
Material  pel   professorat 

 
 

Orientacions didàctiques 
 
Temporització 
 
  hores per a l’experimentació i les conclusions més 1 hora per treballar amb Excel  i poder 

fer les gràfics que es demanen . Es dedicaran tres sessions  ,  
 per fer cadascuna de les experiències  en el laboratori. 
En total hi haurà que contar 4 sessions . 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions  metodològiques  

 
 
1ª experiència. Efecte de la temperatura en conductors metàl·lics i  semiconductors 
  
 En aquesta primera sessió l’alumne s’ha de familiaritzar amb la utilització del polímetre i 
començarà mesurant resistències . 
Si no disposeu d’esprai refrigerant es pot fer simplement comparant com varia la resistència 
abans  i desprès d’escalfar-la amb un encenedor o en el cas de la bombeta desprès d’estar 
encesa una estona .  
Es pot utilitzar una resistència de carbó de 330Ω , una bombeta  i una mina de llapis. 
S’observa molt bé com canvia la resistència de la bombeta  que augmenta molt amb la 
temperatura mentre que la que ofereix la mina de llapis  o una de les que s’utilitzen en 
electrònica quasi no s’altera. 
 
2ª experiència . Conductors òhmics i no òhmics  
 
Es faran  quatre muntatges  :  
a) amb una resistència de grafit  de 330  o 440Ω b) amb una resistència de bobina de 40 Ω  c) 
amb una bombeta de 6 V com es veu en les fotos  i per últim amb un diode  led , ja que al donar 
llum  fa més clarificador i atractiu el muntatge .  
Els alumnes hauran de prendre valors en els tres casos , per desprès en Excel fer la taula de 
valors , calcular la resistència  i    fer els gràfics corresponents. 
 
En el cas de la bombeta convé insistir-hi   en què es també un conductor metàl·lic  i que si no 
surt una recta com en el cas de la bobina , es perquè  com hauran vist amb anterioritat , la 
resistència varia molt amb la temperatura  
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En el cas de la bombeta sortirà una corba   i amb el led  a partir d’un valor de ddp, la intensitat es 
dispara , concretament a partir de 2V , això fa que aquest no sigui un conductor òhmic.  
 
Qüestionari 
 
1. La bombeta , la bobina  i la resistència de grafit compleixen totes tres  la llei d'Ohm. Per què? 
¿ Quina diferència hi trobes entre elles ?--------------------------------------------------Totes tres 
compleixen la llei d’Ohm , però en el cas de la bombeta degut a que la seva resistència varia 
amb la temperatura -, ens sortirà una corba i no una recta com en els altres casos ,on la 
resistència no varia . 
En tots els casos , la pendent ens donarà el valor de la resistència-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Quina diferència hi trobes amb el diode ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 
diode no compleix la llei d’Ohm i a partir d’un determinat valor  de ddp, concretament amb aquest 
diode led , a partir de 2V---, el valor de la intensitat es dispara-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
3. Quan el gràfic característic d’un element resulta ser una recta, quin és el significat del seu 
pendent? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El seu 
pendent   V/ I = R , ens proporciona el valor de la resistència-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Utilitzant Internet  o algú llibre de Tecnologia o Física , informa’t del codi de colors per 
determinar el valor d’una resistència de carbó. Aplica el codi a la resistència que has 
utilitzat. El valor calculat coincideix amb el que resulta d’aplicar el codi? Tingues en 
compte la tolerància indicada pel fabricant. 

 
CÓDIGO DE COLORES DE LAS RESISTENCIAS: La resistencia trae barras de colores que 
significan lo siguiente:                                                          
                                               
                                                                                               Resistencia R        
                                  
                                  
                                                                                                             Colores 
 
                                                                                                                         Negro               0 
                                                                                                                         cafe                  1 
                         rojo                  2         
                                                 1ª barra            1º dígito                                   naranja            3 
 3 Barras juntas                     2° barra       2º dígito                                     amarillo          4 
                                                 3ª barra            potencia de 10                          verde              5 
                                                                                                                           Azul                6 
                                                                                                                           Violeta            7 
                                                                                                                           Gris                 8 
                                                                                                                           Blanco            9 
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                                                 Cafe 1% 
    1 barra separada                                                   tolerancia                         rojo   2% 
                                                                                                                           Dorado 5% 
 
                                                                                                         plateado      10%                                                  

El  

   

 
                     
 Ej.:: Si  la primera barra es roja, la segunda  es amarilla, la tercera  es naranja y la cuarta  separada 
es plateada, entonces  el valor de la resistencia R es de  24x103 + 10% [ohm], o sea R = 24,0 +  2,4  
[K�]. 
 

5. Què vol dir que una resistència de 330 Ω�és de 2 W i que té una tolerància del 2%? 
 
El valor 2W ens indica el màxim valor de potència que aguanta la resistència sense cremar-s’hi. 
La tolerància   , en aquest cas del 2% expressa la diferència entre el valor teòric i el valor 
pràctic., es a dir que no es pot garantir el valor de la resistència amb una precisió il·limitada. 
Valor màxim  330Ω + 2*330 /100 = 336,6Ω 
Valor mínim  330Ω  - 2*330 /100  = 324,4Ω 
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3ª experiència . Muntatge de diferents tipus de circuits 
 
 Procediment 

 
Farem el muntatge  de diversos circuits amb tres bombetes i anirem introduint variacions per 
veure com afecten aquestes variacions als circuits. 
 

a) Circuit en sèrie 
 

                    
 

Qüestions  : 
 
4. Donaran les tres la mateixa llum en cas de ser iguals? ¿ Per què ?------------------------------

---Si, perquè per totes elles passa la mateixa intensitat 
5. En cas de fondre’s una d’elles , no funcionarà cap d’elles?-----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---No funcionarà cap , per la raó anterior , la intensitat és la mateixa , en aquest cas 0 
Amperes 

 
6. La ddp total ¿ es igual a la suma de les tres ?    Comprova-ho.-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Si, la ddp és la suma de totes tres. Com es pot veure a la fotografia la ddp en cada 
bombeta és 3,8 V aproximadament  i la ddp total és 11,7 V  
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b) Circuit en paral·lel: 
 
 
                                                   

 
 
 

Qüestions  : 
 

4. En cas de ser  iguals les tres bombetes  lluiran igual ?-------------------------------------------------
---Tan sols si són iguals , lluiran igual perquè llavors , passarà la mateixa intensitat per 
cadascuna de les tres 

5. Si es fon alguna bombeta , les altres continuaran lluint ? ¿ per què ?------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Si, com es veu en la fotografia i es pot comprovar, donat que la intensitat de cada 
bombeta és independent de l’altra .  

 
6. La suma de les tres d.d.p  ¿es igual  o independent de que siguin o no iguals les bombetes 

?  Comprova-ho. 
 

  La ddp és la mateixa per les tres  i és independent de que les bombetes siguin o no iguals . 
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c) Circuit mixt 

 
Aquest circuit presenta una bombeta en sèrie i dues en paral·lel  
 
                                      
 
 
 

                 
 
Qüestions  :  
 

1. Si la bombeta en sèrie no funcionés  ¿ Ho ferien els altres  dues ? ¿ Per què ? 

No, perquè , aquesta està en sèrie amb el conjunt de les altres dues, és a dir la  I(1) és la suma 
de les altres dues  I(2) + I (3) , per tant si I (1) –és 0 les altres també 

 
2. Si falles alguna de les bombetes en paral·lel ¿ influiria en el circuit  o seguirien 

funcionant de la mateixa manera  ?-----------------------------------------------------------------------
--------No, no influiria en el circuit, els altres seguiren funcionant – per la explicació 
d’abans ,que en paral·lel , per cada branca passa una intensitat 

3. ¿ A què seria igual la diferència de potencial total del circuit ?- 
           A la suma de la ddp de la primera bombeta  ( en sèrie ) + la ddp del conjunt de les altres                                   
dues bombetes ( en paral·lel ). 
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Orientacions tècniques 

 
 
Fes el muntatge , tal com es veuen en les fotografies , tenint en compta de que les connexions a 
la font d`’alimentació , siguin com es veu , a la part esquerra de la font quan es mira de front . 
Vigila que els polímetres  siguin en DC  ( corrent continu ) 
Les bombetes utilitzades són les petites de llanterna , de 6V. 
En la 2ª experiència , per comprovar la llei d’Ohm , pots posar el voltímetre en 40V i el 
amperímetre en 200mA. 
* Amb la bombeta , els valors que m’han donat a mi són els següents :  
 
Δ V ( V) 1 1,5 2 2,5 3,6 4 4,5 
I (mA) 65,41 77,3 90,1 101,27 124,3 132,1 138,13 
 
*Amb el diode led , hi ha que tenir en compte que la part curta és el pol (-) i la part llarga el pol 
(+). El voltímetre estarà en l’escala 4V. 
Els valors obtinguts per mi han estat els següents  
 
Δ V ( V) 0,57 1,069 1,56 1,66 1,8 1,9 2,2  
I (mA) 0,10 0,10 0,24 0,93 2,16 5,7 13,20  
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                                          Generació d’energia elèctrica 
 
 
Objectius 

 
 

• Conèixer les diferents formes de generar energia elèctrica. 
• Distingir entre energies renovables i no renovables. 
• Valorar l’impacte mediambiental de cadascuna d’elles . 
 

Introducció 
 

 
El tema d’obtenció d’energia elèctrica a partir de diferents fonts energètiques, així com els seus 
avantatges i inconvenients, és un tema de debat molt actual i que caldrà aclarir en un futur no 
molt llunyà. 
 Per això considerem que en aquest tema cada grup de 2 o 3 alumnes haureu de fer la recerca 
sobre un tipus d'energia. 
Primerament  durant 1 hora a l'aula d'informàtica i posteriorment  a casa  vostra o a l’institut. 
En la darrera sessió , cada grup  exposarà  el seu treball  a la resta de companys del curs.. 
S’obrirà un debat sobre les diferents formes de generació d’energia  : avantatges e inconvenients 
i per finalitzar es farà una posada en comú, resumint els diferents punts de vista. 
 
Materials 

 
 

- Lectura sobre noticia de premsa  
- Vídeo sobre energies renovables  / energia geotèrmica 
-  L’esquema orientatiu per fer la recerca i la recollida de informació de cada tipus 

d’energia podria ser el següent: 
• Definició 
• Tipus 
• Esquema i explicació breu de planta generadora . 
• Producció a Catalunya i a Espanya. 
• Avantatges. 
• Inconvenients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energia i canvis químics                                                                                                    protocols de l’alumne i guies didàctiques 
 

Annexos                                                                                      - 257 -                                                        Esther de Suso (2008)                                               
 

 
 
Primera sessió. Lectura.  

 
 

Cómo evitar la 'africanización' de España  
El Gobierno surgido del 9-M debe imponerse como una tarea prioritaria el modelo energético y la 
lucha contra el cambio climático, elevando incluso al nivel de una vicepresidencia la gestión de 
estos asuntos.  

Fuente: El País 

Autor: Antxon Olabe 

Fecha: 03-04-2008 

El clima de España se africaniza. Con ese titular sintetizaba este diario en noviembre de 2007 el 
informe sobre cambio climático entregado al presidente Zapatero por un grupo de investigadores 
de diferentes universidades españolas. Y es que el incremento en la temperatura media de la 
atmósfera en las últimas tres décadas en la península Ibérica ha sido ya de 1,5º C, el doble del 
experimentado a nivel global en los últimos 150 años. Hacia el futuro las previsiones son 
inquietantes. Las señales de alerta son cada vez más numerosas e intensas. España necesita 
realizar un esfuerzo muy ambicioso, integral y sostenido en el tiempo para adaptarse a una 
variación climática que le va a afectar de lleno . 
El año 2007 fue en gran medida el año del cambio climático. La conjunción del cuarto informe del 
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) enfatizando la gravedad del 
problema; el premio Nobel de la Paz entregado conjuntamente al propio IPCC y al ex 
vicepresidente de Estados Unidos Al Gore; el éxito de su película divulgativa Una verdad 
incómoda; el eco mediático del Informe Stern sobre los costes económicos de la alteración del 
clima; la cumbre internacional de Bali, etcétera, fueron hitos de un momentum único en los 
últimos veinte años, los transcurridos desde que los científicos emitieron su primer informe 
alertando del peligro de la alteración del clima de la Tierra. 
La opinión pública europea está altamente sensibilizada ante el problema, lo que proporciona el 
aliento de fondo a la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo para progresar en la 
articulación y puesta en marcha de la política sobre energía y cambio climático más audaz e 
innovadora de las existentes a nivel internacional. Los objetivos vinculantes aprobados por la 
Unión para 2020 sobre eficiencia energética, mitigación de emisiones, energías renovables, 
biocombustibles y programas de investigación y desarrollo tecnológico son los mimbres de una 
importante transformación del sistema energético que va a tener lugar en el entorno europeo a lo 
largo de los próximos años y décadas. El último paso dado por la UE ha sido la consideración del 
cambio climático como un problema de seguridad para Europa, mensaje que ha sido presentado 
ante la cumbre de primavera por el Alto Representante para la Política Exterior, Javier Solana. 
El vector energía-cambio climático se perfila como una de las líneas de más largo recorrido en la 
modernización e innovación económica europea. Y es que a la alteración del clima se une la 
dependencia energética de nuestro continente respecto a países situados en entornos 
geoestratégicos complicados, el fuerte encarecimiento del petróleo y el amplio rechazo social a 
la energía nuclear como alternativa a los combustibles fósiles. En esa encrucijada de caminos, la 
apuesta europea a medio y largo plazo por un modelo energético bajo en carbono basado en la 
eficiencia y en las renovables es la opción estratégica correcta para asegurar nuevas oleadas de 
prosperidad económica y bienestar a los 500 millones de personas de la Unión Europea. 
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De especial interés para nuestro país es el marco regulatorio estable europeo que se ha creado 
para las renovables, ya que la industria española se halla situada en el más alto nivel 
internacional en energía eólica y en un nivel francamente bueno en lo referente a solar 
fotovoltaica y solar termoeléctrica. 
Dado ese contexto, para el nuevo Gobierno socialista de España surgido de las urnas el 9 de 
marzo es todo un desafío aprovechar el momento político y social creado por el cambio climático 
como ventana de oportunidad para mover el conjunto de la agenda ambiental. Es decir, para 
llevar a cabo una modernización ambiental de nuestro modelo de desarrollo que complemente 
los importantes progresos que se han alcanzado en los últimos años en crecimiento económico, 
generación de empleo, cohesión social, derechos civiles e igualdad de género. 
Como viene insistiendo en sus informes independientes el Observatorio de la Sostenibilidad, 
España tiene pendiente un proceso de plena integración de la calidad ambiental y territorial de 
sus entornos urbanos y sistemas naturales en su modelo de desarrollo. Se necesita ir generando 
un amplio debate social sobre el modelo de desarrollo que se ambiciona para España una vez 
que el objetivo de convergencia en términos de renta per cápita con la UE sobre el que ha 
pivotado la política económica de las dos últimas décadas, se alcance en relativamente poco 
tiempo. 
Y es que desde la perspectiva ambiental el balance del modelo de desarrollo que ha prevalecido 
desde 1990 no ha sido suficientemente positivo. Sin duda, ha habido avances en algunos 
aspectos relevantes -implantación de sistemas de saneamiento, mejor gestión de residuos, 
ampliación de los espacios naturales protegidos, mejor calidad del aire en algunos 
contaminantes, menor generación de suelos contaminados, progresos en la gestión del agua...-, 
pero la mayoría de los indicadores clave de estado y tendencia relacionados con el metabolismo 
ambiental de la economía, el consumo energético, la ocupación del territorio, la conservación de 
la biodiversidad, el modelo de movilidad, o la calidad ecológica de las masas de agua, distan 
muchodeserpositivos. 
A modo de ejemplo, entre 1995 y 2005 la eficiencia energética de la economía española ha 
empeorado a diferencia de lo ocurrido en nuestro entorno cercano. La calidad del aire de las 
ciudades se aleja de los estándares planteados por Europa. El 48% del territorio sufre procesos 
erosivos superiores a los considerados tolerables. Entre 1987 y 2005 la superficie de suelo 
artificializada destinado a usos urbanos, industriales y comerciales ha aumentado un 40%, cuatro 
veces más que la población. Especies emblemáticas de vertebrados como el lince ibérico, el 
águila imperial, el oso cantábrico, el quebrantahuesos, el urogallo y el visón europeo se 
encuentran seriamente amenazadas. El modelo de movilidad sigue presentando una distribución 
modal muy desequilibrada. 
Tal y como se ha señalado, progresar en la agenda de la sostenibilidad ambiental es un 
prerrequisito para minimizar nuestra vulnerabilidad hacia los impactos del cambio climático. La 
península Ibérica se encuentra en una de las zonas geográficas en la que los impactos de la 
alteración del clima pueden llegar a ser más severos. En consecuencia, se ha de ir preparando 
una política de largo alcance dirigida a fortalecer la resiliencia del sistema económico y del medio 
natural ante los impactos negativos asociados al aumento de la temperatura, la disminución de 
las precipitaciones, el incremento en la frecuencia y severidad de las sequías, la subida del nivel 
del mar y el retroceso de la línea de costa. Y una buena manera de fortalecer la capacidad de 
adaptación es ir poniendo fin a las principales presiones e impactos que siguen deteriorando el 
capital natural de este país. 
El presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el cambio climático 
va a ser una de las áreas temáticas que se van a reforzar en el nuevo programa de gobierno. 
Ojalá sea así. Hacer avanzar al conjunto de la agenda ambiental española aprovechando el 
momento creado por el cambio climático pasa, seguramente, por subir el perfil de lo ambiental 
dentro del nuevo Gobierno. La creación de una vicepresidencia de desarrollo sostenible y cambio 
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climático podría ser una opción de arquitectura institucional para transmitir fuerza y convicción 
sobre la apuesta modernizadora en esa dirección. 
En cualquier caso, será preciso tener una visión holística sobre el tema. Y es que este país sólo 
va a salir exitoso del reto sin parangón del cambio climático, tanto en la mitigación de emisiones 
como en la adaptación a los impactos, si es capaz de reinterpretar su modelo de desarrollo en 
clave de sostenibilidad. 

Activitats sobre la lectura : 

1. Llegeix aquesta noticia a classe i fes un breu resum . 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.     

2. Des del punt de vista ambiental   

- ¿ Quins aspectes destaca l’article com a avanços positius en el model de  
desenvolupament   d’aquests darrers anys ?  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................... 

 

 

 

 

- ¿ I quins com pendents o negatius de solucionar ?  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

. 

3. Quines relacions estableix  sobre energia i canvi climàtic ? 

...........................................................................................................................................................

.... 
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Segona sessió. Recerca d’informació sobre algun tipus d’energia 
 

En els grups que el professor/a hagi establert , cercareu informació , via internet sobre el tipus 
d’energia que us hagi tocat. 

Tipus d’energia : tèrmica, hidràulica, nuclear,  solar, eòlica , biomassa, mareomotriu, geotèrmica  

Haureu de  completar aquesta recerca a casa o a la biblioteca de l’institut. 

Podeu trobar informacions sobre el tema en :  

Biblio / webgrafia 

• www.coac.net/mediambient/renovables/energia_solar_termica/mer_e_c.jpg    
• Amoròs, Hara; Frías, Edgar i Rossell, Xavier  

www.xtec.es/~jrosell3/alumnes/energiesalternatives/solar_cat.html  
• www.icaen.es/icaen/estatic2/rediseny/cat/fitxes/f5_60.htm   
• www.aperca.org/s_t   
• www.icaen.es/icaen/estatic2/rediseny/cat/fitxes/f5_62.htm  

 * Consumer Fundació Grup Eroski. http://revista.consumer.es/web/ca/20040501/medioambiente   
 
  Newsletter . Agenda de la Construcció Sostenible. 
 
*http://www.apabcn.es/sostenible/catala/news29cat.htm    
*http://usuarios.lycos.es/terrados/tema6/CTMA_06_6.html   
* Energía Geotérmica. www.panoramaenergetico.com/energia_geotermica.htm   
 * Marin, Jesús . Súnion. www.sunion.net/professors/jmarin/renovables.htm   
  Passadore, Alba. Energia Geotérmica. 
*http://www.ipesco.com.ar/trabajos_alumnos/energ_geot/PAGINA%205.htm   
*www.office.microsoft.com   
 *Xarxa telemàtica educativa de Catalunya. www.xtec.es   
 *Terrados. http://usuarios.lycos.es/terrados/tema6  
  *Gran Enciclopedia Catalana  
*  www.infoeolica.com   
* www.ecologistesenacció.org/index.htm   
*Lergarda,Jon i Salaberria, Aitor. Energía eólica. 
*www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/trabajos/energias/eolica.htm   
*  www.appa.es/dch/la_eolica.htm   
*  http://voble.pntic.mec.es/~csoto/eolica/htm  
*  Albir, M. http://www.xtec.es/~malbir/web99/n.htm   
*  Marin, J. http://www.sunion.net/professors/jmarin/mareomotriu.html    
*  Rosell, J. http://www.xtec.es/~jrosell3/alumnes/energiesalternatives/mareomotriz_cat.html   
*  http://usuarios.lycos.es/terrados/tema6/CTMA_06_6.html   
*  Minguell, Roger. http://www.geocities.com /minguellroger/  mar.html .      
*  Gran Enciclopèdia Catalana. http://www.grec.net  
*  Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya  
*http://www.icaen.es/icaen/estatic2/rediseny/cat/fitxes/f5_58.htm   
*  ambit/info/documents/GAD/Eupm/biomassa.htm#Introducció    
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*  Albir, M. http://www.xtec.es/~malbir/web99/a.htm   
*  http://www.forestal.net/numero63/noti10.htm   
* Ingeniería sin fronteras. http://www.cps.unizar.es/~isf/html/bigen01.html  
 

Tercera sessió 

 

Veureu un vídeo sobre energies , haureu de prendre notes . 

Calentamiento global y energias renovables.flv   

Breument escriuràs : 

Resum del tema exposat : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opinió personal : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quarta sessió 

 

 En aquesta sessió haureu de presentar el resultat de la vostra recerca a la resta dels companys 
. Dedicareu 10 minuts a l’exposició i haureu de parlar cadascú dels  integrants del grup. 

Mentre   duri les exposicions anireu agafant  apunts , per al finalitzar totes elles , dedicar 15 
minuts a debatre les diferents tipus i  fer una posada en comú , fent un quadre resum que haureu 
de lliurar al professor/a , juntament amb el treball específic vostre, la lectura comentada i la 
opinió i conclusions sobre el vídeo.  
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Quadre resum :  

Energia     Tipus Definició Avantatges  Inconvenients 
Tèrmica 
 

    

Nuclear 
 

    

Hidràulica 
 

    

Solar 
 

    

Eòlica 
 

    

Mareomotriu 
 

    

Geotèrmica 
 

    

Biomassa 
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                                          Generació d’energia elèctrica 
 
Material pel  professorat 

 
 
 
Orientacions didàctiques 

 
 
Temporització 
 Entre 3  / 4  sessions  , per les activitats proposades. 
1h per fer la lectura i comentar la noticia de premsa 
1h per la recerca en internet sobre un tipus d’energia. 
1h per passar un vídeo i comentar-ho 
1h per exposició dels treballs i posada en comú del tema   
 
També , es pot intentar fer la lectura i passar el video en una sessió, però pot resultar massa just 
de temps. 
 
Alumnes als quals s’adreça l’experiència 
 
Alumnes de 3r d’ESO 
 
Orientacions  metodològiques  

 
Tractarem al treballar aquest tema que els alumnes coneguin les diferents formes de generar 
energia elèctrica, distingint entre energies renovables i no renovables , així com el seu impacte 
en el medi ambient  i la seva importància de cara al canvi climàtic. 
Per tot això , és important que l’alumne llegeix notícies sobre el tema i navegui per internet para 
cercar informació i pugui debatre sobre el tema amb esperit crític , arribant a les seves  
conclusions sobre avantatges e inconvenients de les diferents formes de generació d’energia.  
 
Procediment : 

- El professor/a distribuirà als alumnes en grups de 2 o 3 alumnes ( millor de dos ) per tal 
de cercar la informació sobre un tipus d’energia i fer el treball corresponent . 

- Els dos integrants del grup exposaran el treball fet davant la resta de la classe en la 
darrera sessió . 

- Es farà un quadre resum per recollir tota la informació que pot tenir els següents 
apartats. 

-  
Energia     Tipus Definició Avantatges  Inconvenients 
Tèrmica     
Nuclear     
Hidràulica     
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Solar     
Eòlica     
Mareomotriu     
Geotèrmica     
Biomassa     

-  Els comentaris de la noticia de premsa  i el vídeo seran individuals. 
 
Material i equipament 

 
 
      -     aula de informàtica  i aula amb canó 

-  noticia de premsa relativa al tema  
- Vídeo sobre energies renovables  
 L’esquema orientatiu per fer la recerca i la recollida de informació de cada tipus d’energia 
podria ser el següent: 
• Definició 
• Tipus 
• Esquema i explicació breu de planta generadora . 
• Producció a Catalunya i a Espanya. 
• Avantatges. 
• Inconvenients. 
 
Primera sessió. Lectura d’una noticia de premsa  

 
Aquesta sessió es pot fer amb el grup sencer a l’aula. 

Cómo evitar la 'africanización' de España  
El Gobierno surgido del 9-M debe imponerse como una tarea prioritaria el modelo energético y la 
lucha contra el cambio climático, elevando incluso al nivel de una vicepresidencia la gestión de 
estos asuntos.  

Fuente: El País 

Autor: Antxon Olabe 

Fecha: 03-04-2008 

El clima de España se africaniza. Con ese titular sintetizaba este diario en noviembre de 2007 el 
informe sobre cambio climático entregado al presidente Zapatero por un grupo de investigadores 
de diferentes universidades españolas. Y es que el incremento en la temperatura media de la 
atmósfera en las últimas tres décadas en la península Ibérica ha sido ya de 1,5º C, el doble del 
experimentado a nivel global en los últimos 150 años. Hacia el futuro las previsiones son 
inquietantes. Las señales de alerta son cada vez más numerosas e intensas. España necesita 
realizar un esfuerzo muy ambicioso, integral y sostenido en el tiempo para adaptarse a una 
variación climática que le va a afectar de lleno . 
El año 2007 fue en gran medida el año del cambio climático. La conjunción del cuarto informe del 
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) enfatizando la gravedad del 
problema; el premio Nobel de la Paz entregado conjuntamente al propio IPCC y al ex 
vicepresidente de Estados Unidos Al Gore; el éxito de su película divulgativa Una verdad 
incómoda; el eco mediático del Informe Stern sobre los costes económicos de la alteración del 
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clima; la cumbre internacional de Bali, etcétera, fueron hitos de un momentum único en los 
últimos veinte años, los transcurridos desde que los científicos emitieron su primer informe 
alertando del peligro de la alteración del clima de la Tierra. 
La opinión pública europea está altamente sensibilizada ante el problema, lo que proporciona el 
aliento de fondo a la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo para progresar en la 
articulación y puesta en marcha de la política sobre energía y cambio climático más audaz e 
innovadora de las existentes a nivel internacional. Los objetivos vinculantes aprobados por la 
Unión para 2020 sobre eficiencia energética, mitigación de emisiones, energías renovables, 
biocombustibles y programas de investigación y desarrollo tecnológico son los mimbres de una 
importante transformación del sistema energético que va a tener lugar en el entorno europeo a lo 
largo de los próximos años y décadas. El último paso dado por la UE ha sido la consideración del 
cambio climático como un problema de seguridad para Europa, mensaje que ha sido presentado 
ante la cumbre de primavera por el Alto Representante para la Política Exterior, Javier Solana. 
El vector energía-cambio climático se perfila como una de las líneas de más largo recorrido en la 
modernización e innovación económica europea. Y es que a la alteración del clima se une la 
dependencia energética de nuestro continente respecto a países situados en entornos 
geoestratégicos complicados, el fuerte encarecimiento del petróleo y el amplio rechazo social a 
la energía nuclear como alternativa a los combustibles fósiles. En esa encrucijada de caminos, la 
apuesta europea a medio y largo plazo por un modelo energético bajo en carbono basado en la 
eficiencia y en las renovables es la opción estratégica correcta para asegurar nuevas oleadas de 
prosperidad económica y bienestar a los 500 millones de personas de la Unión Europea. 
De especial interés para nuestro país es el marco regulatorio estable europeo que se ha creado 
para las renovables, ya que la industria española se halla situada en el más alto nivel 
internacional en energía eólica y en un nivel francamente bueno en lo referente a solar 
fotovoltaica y solar termoeléctrica. 
Dado ese contexto, para el nuevo Gobierno socialista de España surgido de las urnas el 9 de 
marzo es todo un desafío aprovechar el momento político y social creado por el cambio climático 
como ventana de oportunidad para mover el conjunto de la agenda ambiental. Es decir, para 
llevar a cabo una modernización ambiental de nuestro modelo de desarrollo que complemente 
los importantes progresos que se han alcanzado en los últimos años en crecimiento económico, 
generación de empleo, cohesión social, derechos civiles e igualdad de género. 
Como viene insistiendo en sus informes independientes el Observatorio de la Sostenibilidad, 
España tiene pendiente un proceso de plena integración de la calidad ambiental y territorial de 
sus entornos urbanos y sistemas naturales en su modelo de desarrollo. Se necesita ir generando 
un amplio debate social sobre el modelo de desarrollo que se ambiciona para España una vez 
que el objetivo de convergencia en términos de renta per cápita con la UE sobre el que ha 
pivotado la política económica de las dos últimas décadas, se alcance en relativamente poco 
tiempo. 
Y es que desde la perspectiva ambiental el balance del modelo de desarrollo que ha prevalecido 
desde 1990 no ha sido suficientemente positivo. Sin duda, ha habido avances en algunos 
aspectos relevantes -implantación de sistemas de saneamiento, mejor gestión de residuos, 
ampliación de los espacios naturales protegidos, mejor calidad del aire en algunos 
contaminantes, menor generación de suelos contaminados, progresos en la gestión del agua...-, 
pero la mayoría de los indicadores clave de estado y tendencia relacionados con el metabolismo 
ambiental de la economía, el consumo energético, la ocupación del territorio, la conservación de 
la biodiversidad, el modelo de movilidad, o la calidad ecológica de las masas de agua, distan 
muchodeserpositivos. 
A modo de ejemplo, entre 1995 y 2005 la eficiencia energética de la economía española ha 
empeorado a diferencia de lo ocurrido en nuestro entorno cercano. La calidad del aire de las 
ciudades se aleja de los estándares planteados por Europa. El 48% del territorio sufre procesos 
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erosivos superiores a los considerados tolerables. Entre 1987 y 2005 la superficie de suelo 
artificializada destinado a usos urbanos, industriales y comerciales ha aumentado un 40%, cuatro 
veces más que la población. Especies emblemáticas de vertebrados como el lince ibérico, el 
águila imperial, el oso cantábrico, el quebrantahuesos, el urogallo y el visón europeo se 
encuentran seriamente amenazadas. El modelo de movilidad sigue presentando una distribución 
modal muy desequilibrada. 
Tal y como se ha señalado, progresar en la agenda de la sostenibilidad ambiental es un 
prerrequisito para minimizar nuestra vulnerabilidad hacia los impactos del cambio climático. La 
península Ibérica se encuentra en una de las zonas geográficas en la que los impactos de la 
alteración del clima pueden llegar a ser más severos. En consecuencia, se ha de ir preparando 
una política de largo alcance dirigida a fortalecer la resiliencia del sistema económico y del medio 
natural ante los impactos negativos asociados al aumento de la temperatura, la disminución de 
las precipitaciones, el incremento en la frecuencia y severidad de las sequías, la subida del nivel 
del mar y el retroceso de la línea de costa. Y una buena manera de fortalecer la capacidad de 
adaptación es ir poniendo fin a las principales presiones e impactos que siguen deteriorando el 
capital natural de este país. 
El presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el cambio climático 
va a ser una de las áreas temáticas que se van a reforzar en el nuevo programa de gobierno. 
Ojalá sea así. Hacer avanzar al conjunto de la agenda ambiental española aprovechando el 
momento creado por el cambio climático pasa, seguramente, por subir el perfil de lo ambiental 
dentro del nuevo Gobierno. La creación de una vicepresidencia de desarrollo sostenible y cambio 
climático podría ser una opción de arquitectura institucional para transmitir fuerza y convicción 
sobre la apuesta modernizadora en esa dirección. 
En cualquier caso, será preciso tener una visión holística sobre el tema. Y es que este país sólo 
va a salir exitoso del reto sin parangón del cambio climático, tanto en la mitigación de emisiones 
como en la adaptación a los impactos, si es capaz de reinterpretar su modelo de desarrollo en 
clave de sostenibilidad. 

Activitats sobre la lectura : 

4. Llegeix aquesta noticia a classe i fes un breu resum . 
5. Des del punt de vista ambiental   

- ¿ Quins aspectes destaca l’article com a avanços positius en el model de 
desenvolupament   d’aquests darrers anys ?  

- ¿ I quins com pendents o negatius de solucionar ?  

6. Quines relacions estableix  sobre energia i canvi climàtic ? 

Altres  possibles lectures poden  ser :  

España conquista la energía limpia 

Fuente: Cinco Días 

Fecha: 27-03-2008 

Los superlativos copan las renovables. Las empresas del sector inauguran desde hace semanas 
las centrales "mayores del mundo" en potencia y en extensión. Y las protagonistas de tales 
proezas son compañías españolas. La falta de visibilidad de la política energética en suelo 
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nacional, las ventajas fiscales en determinados países y El Dorado que representan los países 
emergentes en materia renovable han propulsado la inversión española en el exterior. España es 
líder en la materia, sus empresas figuran entre las mejores del mundo y su saber hacer vende . 
Aunque resulte paradójico, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa nuevas cartas energéticas, 
convirtiéndose en el primer mercado para el sector español. Atrincherada desde siempre en el 
petróleo y en su posición anti-Kioto (el protocolo internacional que limita las emisiones de gases 
contaminantes), la Administración Bush ha abierto generosamente y de repente los brazos a las 
energías alternativas. La política energética estadounidense aplica cuantiosas deducciones 
fiscales a las empresas del sector, que el Gobierno federal renueva cada año, a diferencia de 
España, donde este tipo de energías se impulsan a base de primas sobre la producción. Y las 
empresas españolas han tomado buena nota. Iberdrola Renovables, líder mundial en energía 
eólica por potencia instalada, puso en marcha este mes Klondike III, su mayor parque eólico en 
todo el mundo. La instalación, situada en el estado de Oregón, tiene una potencia instalada de 
223,6 MW y coloca a la compañía española en un óptimo punto de partida para conquistar el 
mercado estadounidense, donde ya es el segundo operador eólico del país, una geografía clave 
en su estrategia de crecimiento de los próximos años. Abengoa firmó en el mes de febrero un 
contrato para construir en el desierto de Arizona la mayor planta solar del mundo, con una 
potencia de 280 MW. El operador español pondrá en marcha el proyecto en el año 2011, y a 
partir de entonces producirá energía para el equivalente de 70.000 horas, ahorrando la emisión 
de 400.000 toneladas de dióxido de carbono. La imponente instalación ocupará 800 hectáreas 
de desierto. Su presidente, Santiago Seage, tildó el proyecto de "hito mundial de la energía 
solar", una fuente energética que, de computarse el ahorro de CO2, alcanzaría, según Seage, un 
coste de producción similar a la de origen fósil en cinco o siete años. A la conquista del desierto 
estadounidense también se ha lanzado Acciona. Su proyecto, Nevada Solar One, ostentaba 
hasta la llegada de Abengoa el codiciado título de parque solar más grande del mundo. Y 
aunque desbancada, Nevada Solar One, en mitad del impresionante desierto homónimo, 
generará 64 MW de potencia a través de 182.000 espejos curvados que se extienden a lo largo 
de una superficie equivalente a la que ocuparían 200 campos de fútbol. 
Boom del sector 
Las renovables están viviendo un verdadero boom. La inversión en energías alternativas 
aumentó un 41% en 2007 respecto al año anterior, captando un total de 117.200 millones de 
dólares (74.000 millones de euros al cambio actual). Sólo Iberdrola Renovables captó un tercio 
del total de fondos obtenidos en Bolsa en todo el mundo, según la consultora británica New 
Energy Finance, líder en asesoría de inversión en energías renovables. Gamesa, el segundo 
fabricante mundial de aerogeneradores, creó más de 1.000 puestos de trabajo en 2006 y su 
beneficio anual aumenta a un ritmo del 15%. Más de un tercio de sus aerogeneradores se 
fabrican en el extranjero y el 22% de su plantilla está fuera de España. 
El alza de este sector en los mercados se vio espoleada en 2007 por "la voluntad política y el 
temor a la escasez de la oferta", según la consultora. Y las previsiones para 2008 apuntan a 
"otro año excelente", con la misma fiebre inversora, si bien los flujos de dinero viajarán desde 
Europa Occidental y EE UU, mercados ya maduros, hacia Asia, Brasil y otros países en vías de 
desarrollo. No en vano, Abengoa quiere fichar como asesora a la ex ministra de Exteriores Ana 
Palacio para potenciar su presencia en los mercados internacionales. La compañía sigue a la 
política española de cerca después de que Palacio hiciera público que el próximo 15 de abril 
abandonará su actual cargo como vicepresidenta de asuntos jurídicos del Banco Mundial, con 
sede en Washington. La agenda y el conocimiento de Palacio de este organismo impulsarían su 
negocio medioambiental en los países emergentes a través de los contratos del Banco Mundial. 
Precisamente, el organismo con sede en Washington financia la construcción de infraestructuras 
básicas ligadas al ciclo del agua en esos países, en concreto para la modernización de zonas 
agrícolas de regadío y obras de suministro y tratamiento para poblaciones rurales. Gamesa sigue 
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su apuesta por el exterior. Su plan de negocio, que la compañía lanzó en 2006, preveía la puesta 
en marcha de nueve centros productivos, que se concretaron a mediados del año pasado, y que 
incluían siete instalaciones en Europa, Estados Unidos y China. Su plantilla, compuesta por 
7.000 personas, tiene 1.200 empleados en EE UU y 900 en China. En el último trimestre del año, 
Gamesa alcanzó un nivel de producción equivalente a 3.600 MW al año, una cifra que duplica el 
ritmo de producción anual desde diciembre de 2005. Acciona ha puesto su punto de mira en 
EEUU, Canadá, Australia, India, Corea del Sur y México. Actualmente, el 80% de sus 
instalaciones eólicas en fase de construcción son proyectos internacionales. 

La Unión Europea apuesta por las energías renovables para frenar el cambio cllimático 

Fuente: CIEMAT 

Fecha: 18-03-2008 

Durante la última sesión del Consejo de Europa celebrado en Bruselas los días 13 y 14 de marzo 
de 2008 se propuso contribuir a un esfuerzo acelerado y concertado de alto nivel en apoyo de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Plan de acción de 
Bali, a fin de desarrollar una arquitectura coherente y compatible con miras a un acuerdo para el 
período posterior a 2012 que garantice un incremento de los flujos de financiación e inversión 
con vistas tanto a la atenuación del cambio climático como a la adaptación al mismo. 
En el Consejo Europeo también se subrayaba que el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE) constituye una parte esencial de una política integrada de clima y 
energía, y reconoce la importancia de una limitación única del RCDE a escala de la UE, y de una 
trayectoria de reducción de emisiones. Una próxima Directiva revisada debería mejorar la 
relación coste-eficacia de las reducciones de emisiones necesarias, permitir que el RCDE UE 
pueda establecer vínculos con otros regímenes obligatorios de comercio de derechos de emisión 
que establezcan límites máximos de las emisiones en términos absolutos, y reforzar el uso de 
mecanismos de flexibilidad resultantes de proyectos ejecutados en terceros países. Por otra 
parte, el Consejo Europeo subraya la necesidad de flexibilidad en la consecución de objetivos 
nacionales no previstos en el RCDE y en materia de energías renovables, en consonancia con el 
Plan de Acción adoptado por el Consejo Europeo en marzo de 2007 y hace hincapié en la 
importancia de establecer regímenes nacionales eficaces de apoyo a las energías renovables y 
un mecanismo de flexibilidad eficaz basado en garantías de origen como sugiere la Comisión, y 
destaca la necesidad de que la política de energía de la Comunidad y los Estados miembros 
aumente la eficiencia energética y la seguridad del suministro como elementos clave para el 
logro de una política climática y energética de la UE integrada y un desarrollo económico 
sostenible. 

Generalitat y Estado firmarán convenio de impulso de las energías renovables  

Fuente: Agencia EFE 

Fecha: 26-03-2008 

El gobierno catalán firmará un convenio de colaboración con el Estado por un importe de 2,98 
millones de euros para impulsar el uso de las energías renovables en Cataluña y avanzar en la 
reducción del consumo de combustibles de origen fósil  .  
El Instituto Catalán de Energía (ICAEN) será el encargado de gestionar los fondos que aporte el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Industria, 



Energia i canvis químics                                                                                                    protocols de l’alumne i guies didàctiques 
 

Annexos                                                                                      - 269 -                                                        Esther de Suso (2008)                                               
 

Turismo y Comercio.  
El convenio permitirá subvencionar nuevos proyectos de aprovechamiento energético de la 
biomasa, la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica aislada y el biogás, así como la 
instalación de puntos de suministro de biocombustibles, según ha informado Presidencia de la 
Generalitat.  
El gobierno catalán se ha comprometido a impulsar las medidas necesarias para que en el año 
2015 las energías renovables supongan el 9,5% del consumo total de energía primaria en 
Cataluña.  

Debate en torno al efecto de la bioenergía  
La FAO abre hoy en Brasilia una conferencia sectorial de análisis sobre el uso de 
biocombustibles 

Fuente: Europa Sur 

Fecha: 14-04-2008 

Las estrategias para desarrollar el potencial de la producción de biocombustibles sin poner en 
jaque a la seguridad alimentaria serán uno de los temas centrales de la XXX Conferencia 
Regional de la FAO (la agencia alimentaria de la ONU) para América Latina y el Caribe, que 
arranca hoy en Brasilia . 
Estudios de la FAO muestran que el crecimiento en la demanda de alimentos por parte de países 
en desarrollo ocurrió de forma paralela a un aumento en los precios, aunque el impacto de los 
biocombustibles en la ecuación es materia de un debate que será central en la conferencia. Este 
desarrollo del sector de biocombustibles abrió un abanico de posibilidades a las que se 
dedicaron con éxito países como Brasil, pero también generó cuestionamientos sobre su impacto 
en la producción de alimentos, en un escenario de sensible alza en los precios de estas materias 
primas. 
Para el representante de FAO para América Latina y el Caribe, el brasileño José Graziano, aún 
'no existen verdades absolutas en relación a los biocombustibles. Si tendrán un efecto positivo o 
negativo en la seguridad alimentaria y el medio ambiente, dependerá de cómo se desarrollen'. 
Según Graziano, no hay duda de que el sector de alimentos 'se encuentra bajo un ataque 
especulativo', en un escenario marcado por el sensible aumento del consumo y en bajo nivel de 
reservas, que promovió un aumento de los precios. 
Sin embargo, el propio funcionario admitió que diversos países (entre ellos Brasil) se 
beneficiaron con el cuadro creado por ese 'ataque especulativo', ya que el alza en los precios 
internacionales les ha permitido recaudar más por concepto de exportaciones. 
Para la propia FAO, la cuestión está lejos de ser un asunto cerrado, como se refleja en el 
documento base de la conferencia. En ese documento la entidad apunta que 'la intensidad de los 
efectos negativos o positivos de la bioenergía dependerá de la escala y de la velocidad de los 
cambios, el sistema productivo utilizado y de la estructura de los mercados'. 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/index.php?pid=5000&keywords=&ccaa=9&secciones=
&bool_op=or&tipo=noticias  
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Segona sessió. Recerca d’informació sobre algun tipus d’energia
 

- El professor / a farà la distribució dels alumnes en grups de 2 o 3 alumnes , depenent  del 
nombre d’alumnes de la classe , per tal de treballar els diferents tipus de generació d’energia 

Tipus d’energia : tèrmica, hidràulica, nuclear,  solar, eòlica , biomassa, mareomotriu i geotèrmica  

Donat que en una sessió a l’aula de informàtica pot resultar insuficient , els alumnes hauran de 
completar el treball a casa o a la biblioteca de l’institut  

Algunes de les adreces on poden trobar informació són :  

Biblio / webgrafia 

• www.coac.net/mediambient/renovables/energia_solar_termica/mer_e_c.jpg    
• Amoròs, Hara; Frías, Edgar i Rossell, Xavier  

www.xtec.es/~jrosell3/alumnes/energiesalternatives/solar_cat.html  
• www.icaen.es/icaen/estatic2/rediseny/cat/fitxes/f5_60.htm   
• www.aperca.org/s_t   
• www.icaen.es/icaen/estatic2/rediseny/cat/fitxes/f5_62.htm  

 Consumer Fundació Grup Eroski. http://revista.consumer.es/web/ca/20040501/medioambiente   
 
Newsletter . Agenda de la Construcció Sostenible. 
http://www.apabcn.es/sostenible/catala/news29cat.htm            
http://usuarios.lycos.es/terrados/tema6/CTMA_06_6.html   Energía Geotérmica. 
www.panoramaenergetico.com/energia_geotermica.htm    Marin, Jesús . Súnion. 
www.sunion.net/professors/jmarin/renovables.htm    Passadore, Alba. Energia Geotérmica. 
http://www.ipesco.com.ar/trabajos_alumnos/energ_geot/PAGINA%205.htm  
www.office.microsoft.com   
Xarxa telemàtica educativa de Catalunya. www.xtec.es   
Terrados. http://usuarios.lycos.es/terrados/tema6   Gran Enciclopedia Catalana  
www.infoeolica.com   
www.ecologistesenacció.org/index.htm    Lergarda, Joan i Salaberria, Aitor. Energía eólica. 
www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/trabajos/energias/eolica.htm   
www.appa.es/dch/la_eolica.htm   
http://voble.pntic.mec.es/~csoto/eolica/htm  
Albir, M. http://www.xtec.es/~malbir/web99/n.htm   
Marin, J. http://www.sunion.net/professors/jmarin/mareomotriu.html    
Rosell, J. http://www.xtec.es/~jrosell3/alumnes/energiesalternatives/mareomotriz_cat.html   
http://usuarios.lycos.es/terrados/tema6/CTMA_06_6.html   
Minguell, Roger. http://www.geocities.com /minguellroger/  mar.html .      
Gran Enciclopèdia Catalana. http://www.grec.net  
Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya  
http://www.icaen.es/icaen/estatic2/rediseny/cat/fitxes/f5_58.htm   
ambit/info/documents/GAD/Eupm/biomassa.htm#Introducció    
Albir, M. http://www.xtec.es/~malbir/web99/a.htm   
http://www.forestal.net/numero63/noti10.htm   
Ingeniería sin fronteras. http://www.cps.unizar.es/~isf/html/bigen01.html  
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 Tercera sessió – Vídeo- 

 

Lloc : Aula amb canó 

Calentamiento global y energias renovables.flv Aquest video està a www.edu3.cat. 

 

 

Es passarà el vídeo i els alumnes prendran notes per al finalitzar fer per escrit i de forma 
individual  un breu resum del tema  ,destacant els aspectes més importants  que es posen de 
manifest i expressant la seva opinió sobre el tema exposat. 

Els darrers 10/15 minuts es debatrà el tema del vídeo. 

Quarta sessió 

 

Lloc :Aula amb canó , per si volen fer l’explicació amb powerpoint 

 *En aquesta sessió cada grup presentarà el resultat de la seva  recerca a la resta dels 
companys . Es dedicarà uns  10 minuts per l’exposició i hauran de parlar cadascú dels  
integrants del grup. 

* Mentre   duri les exposicions, la resta  anirà agafant  apunts , per tal que tots els alumnes 
puguin tenir tota la informació i no tan sols de la part que ells han treballat . 

* Al finalitzar les exposicions dedicar 15 minuts a debatre sobre les diferents formes de generar 
energia , fent preguntes i  traient conclusions sobre el seu impacte ambiental.  
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• Qüestionaris d’avaluació inicial 
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Qüestionari d’avaluació inicial sobre actitud  
 
 
Nom i cognoms...............................................................Edat.........Sexe: noia (1)              noi (2)  
 
Nom del centre on has cursat el 1r d’ESO.........................................  Ciutat...................... 
 
  Has repetit algun curs  d’ESO         SI             NO                                    Quin?...................... 
 

QÜESTIONARI  DE LIKERT 
La Física i Química forma part juntament amb la Biologia del currículum obligatori de Ciències  de la Naturalesa a l’ESO. Volem conèixer les teves 
actituds i opinions sobre aquesta ciència. 
Completa el següent qüestionari on: 
TA és “totalment d’acord” 
A és “d’acord” 
N és “tant se me’n dóna”  
D és “en desacord” 
TD és “totalment en desacord” 
  
 
 

TA 
 

A 
 

       N             
                  
         D           

 
TD 

1 

 
Llegir llibres i/o textos 
científics és molt pesat       

2 Odio escriure l’informe de 
pràctiques 

     

3 Les pel·lícules amb 
contingut científic 
m’avorreixen molt 

     

4 M’agradaria que les classes 
de F i Q duressin tot el dia 

     

5 Odio les classes de F i Q      
6 M’agradaria poder entendre i 

discutir sobre temes 
científics d’actualitat 

     

7 Treballar en un laboratori no 
és la meva idea de diversió. 

     

8 Em trobo molt bé durant les 
classes pràctiques de F i Q  

     

9 Odio estudiar F i Q fora de 
classe 

     

10 No penso en parlar de 
ciència amb els amics fora 
de classe 

     

11 Fer treballs de F i Q a casa 
no serveix de res 

     

12 M’agradaria fer experiments 
propers a la vida quotidiana.  

     

13 Aprendre resoldre qüestions 
de F i Q és difícil . 

     

14 No tinc cap inconvenient en 
repetir un experiment vàries 
vegades per comprovar les 
dades. 
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Qüestionari d’avaluació inicial sobre preconceptes 
 
 
Nom i cognoms...............................................................Edat.........Sexe: noia (1)              noi (2) 
 
Nom del centre on has cursat el 1r d’ESO.........................................  Ciutat...................... 
 
  Has repetit algun curs  d’ESO         SI             NO                                    Quin?...................... 
 
 
Qüestionari de preconceptes  :  
 

1. En determinats processos la massa no es manté constant . Per exemple : 
 

a) Quan masteguem un xiclet , la massa del xiclet abans de ficar-ho a la boca és la mateixa que desprès   
de mastegar-ho.                                                                                                                  V            F            
b) Quan dissolem una substància , la dissolució pesa menys que les substàncies  
    originals.                                                                                                                          V           F     
c) Quan dissolem una pastilla efervescent  i es desprenen gasos, la massa pastilla més la massa  
de l’aigua és igual abans i desprès.                                                                                    V           F     
 
2.  La densitat d’un cos canvia quan el canviem de forma o el trenquem .                         V           F 
 
3. La densitat d’un tros gran de ferro és diferent que la d’un tros petit de ferro .                V           F 
 
4. En tots els estats : sòlid, líquid i gas es considera que les partícules  estan en 
    moviment. El moviment de les partícules ( per exemple que formen el metall d’un cotxe ) és   
independent del moviment  macroscòpic ( vol dir per exemple del moviment del cotxe en el  
seu conjunt )  dels sistemes materials.                                                                                V            F 
 
  
5. Les partícules  d’una substància canvien quan la substància canvia d’estat                  V            F           
 
 
6.El nombre d’àtoms d’una molècula no determina si és simple o composta                                   
   El que importa és que els àtoms siguin iguals (simple) o de dos o més classes                                  
   Diferents.                                                                                                                          V          F   
 
7. Els termes element i substància pura no tenen el mateix significat.                               V          F         
 
8. L’ebullició del aigua és un procés en què les molècules d’aigua es separen en                                
 Molècules d’hidrogen i d’oxigen .                                                                                        V         F           
 
9. Quan una substància es crema , desapareix i dona lloc a la formació de  
substàncies  noves.                                                                                                             V          F         
 
10. Classifica  aquestes substàncies en S.pures o dissolucions . 
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11. Classifica aquests processos que s’adonen a la vida quotidiana com a canvis físics o químics. 
 
Situació  Canvi físic Canvi 

químic 
a) Estenem la roba i al cap d’una estona està seca .   
b) Al afegir bicarbonat a un got amb suc de llimona 
s’observa efervescència. 

  

c) Traiem un glaçó de gel i el posem en un got, al cap 
d’una estona tan sols hi ha aigua líquida 

  

d) Premem l’interruptor i la bombeta s’encén.   
e) El pa es posa daurat a la torradora.    
f) El butà de l’estufa es crema    
   
 
 
 
 
 
 
 

Substàncies     S. pura  Dissolució 
 a) Lleixiu   
 b) Sang   
 c) Aigua de mar   
 d) Sucre   
 e) Sal de cuina   
 f) Alcohol   
 g)Vi   
 h)Orina   
 i) Aigua de l’aixeta   
j) Llet   
k) Refresc   
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Eines d’avaluació finals 
 
 

• Qüestionaris d’avaluació 
• Entrevistes amb alumnes 
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Qüestionari d’avaluació sobre “ reaccions químiques “ de 3r d’ESO 
 
 
Nom i cognoms.......................................................Curs 3r........Sexe: noia (1)       ;                noi (2)  
 
 
Preguntes :  
 
1.a) Agrupa en elements i compostos les substàncies pures següents : 
Nitrogen (N2) ; aigua (H2O) ; heli (He) ; sal comuna ( NaCl ) ; amoníac (NH3) ; hidrogen (H2) ; butà 
(C4H10) ; oxigen (O2) 

 
Elements Compostos 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
b) Completa la frase : 
Els elements estan formats per unes unitats mínimes anomenades .........................i els 
compostos estan formades per unitats mínimes anomenades ................  
 
2.Completa la següent  frase :  
Substància pura és un sistema material  que es pot   identificar pels valors de les 
seves.................................................................................................................. 

 
3. Classifica les següents propietats en : generals o característiques de una substància : 
Densitat ; massa ; volum ; Punt de fusió ; solubilitat ; color ; Punt d’ebullició 
 
Propietats generals Propietats característiques 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 4 . ¿ Creus que la simple observació visual és suficient per decidir si hi ha hagut o no una 
reacció química ?  ¿Per què ?  
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
5. S’escalfa un tros de substància i aquesta desapareix per formar-se un vapor lila . 
a) ¿ es pot afirmar que es tracta de una reacció química 
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
b) ¿ quin altra cosa se t’acudeix  que ha pogut succeir?........................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
6. Completa : 
Una de les  maneres de posar de manifest si ha tingut lloc una reacció química 
es.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
7. Vas veure la simulació de la reacció : 
 
- HCl(aq)  +  NaOH(aq) →   NaCl(aq) + H2O(l) 

 
Els reactius son l’àcid clorhídric i l’hidròxid de sodi. En els gots de precipitats    abans de la 
reacció estan en forma d’ions. 
 

- Escriu quins ions formen les dues dissolucions abans de la reacció. 
............................................................................................................................................... 

 
- Quins són els ions que reaccionen?......................................................................... 
-  Quins ions no intervenen  en la reacció?................................................................. 

 
Has vist que es representen en igual quantitat els  ions que reaccionen.  

- Si la quantitat que posem d’un del reactius és el doble que l’altra , la quantitat 
obtinguda d’aigua serà : 

- a) El doble  
- b) La mateixa  
- c) La meitat 
Encercla la resposta correcta  
Justifica la resposta................................................................................................... 
 

8.Com es pot distingir entre un canvi d’estat i una reacció química . Recorda’t de la 
descomposició del KClO3 que vas fer al laboratori . 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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9. 
 

 
 
Pregunta 1 
 
La fermentació fa que la massa pugi  Perquè ho fa ? 
Encercla la resposta correcta . 

A. La massa puja perquè l’alcohol produït es transforma en gas. 
B. La massa puja perquè el llevat ( fong unicel·lular es reprodueix en el seu 

interior). 
C. La massa puja perquè es produeix un gas , el diòxid de carboni. 
D. La massa puja perquè la fermentació transforma l’aigua en vapor. 
 

Pregunta 2 
 
A les poques hores d’haver fet la barreja , el cuiner ho pesa i adverteix que ha disminuït de 
pes . 
El pes de la massa és el mateix al principi de cadascú dels experiments que figuren a 
continuació. 
¿ Què dos experiments hauria de comparar el cuiner per comprovar si el llevat és la causa 
de la pèrdua de pes ? 
 
A. El cuiner  hauria de comparar els experiments   1 i  2. 
B. El cuiner  hauria de comparar els experiments   1 i  3. 
C. El cuiner  hauria de comparar els experiments   2 i  4. 
D. El cuiner  hauria de comparar els experiments   3 i  4. 
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Pregunta 3 
 
Al afegir  el llevat a la massa , els midons i els  sucres de la farina es transformen. Es 
produeix una reacció química en la que es genera diòxid de carboni i alcohol. 
De on provenen els àtoms de carboni presents al diòxid de carboni i de l’alcohol ? 
Encercla la resposta  SI o NO , per cada una de les possibles explicacions  
 
¿ És  correcta aquesta explicació de la procedència dels àtoms de carboni?  ¿SI o NO? 
Alguns àtoms de carboni procedeixen dels sucres de la farina  SI / NO 
Alguns àtoms de carboni formen part de les molècules de sal  SI / NO 
Alguns àtoms de carboni procedeixen de l’aigua SI / NO 
 
 
Pregunta 4 
Has vist que al llarg d’una reacció química , la massa es manté constant  ¿ Quin dels 4 
experiment hauríeu de seleccionar per a comprovar-ho?............................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................... 
Justifica la resposta  
 
10. Desprès de veure  la simulació de la síntesi de l’aigua , per això saps que la reacció 
que ha tingut lloc ha estat :  

2H2(g) + O2(g) →   2 H 2 O(g) 
Per això et pregunto el següent :  
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a) Quines substàncies  han desaparegut al llarg de la reacció ? 
................................................................................................................................................. 

b) ¿Quina ha aparegut ?............................................................................................................ 
c)  ¿Què es el que s’ha conservat ?......................................................................................... 
d) Què creus que passaria  si es posés el mateix nombre de molècules d’un dels 

reactius que de l’altre?............................................................................................ 
 

11. a) En una reacció química ¿ son sempre els volums additius , es a dir  si posem 50ml 
d’àcid clorhídric + 50ml  d’hidròxid sòdic ens donaren 100ml?...................................... 

 
   b) Per què ?................................................................................................................. 

 
12. Assenyala si són vertaderes o falses les següents afirmacions : 

 a) Una aspirina sencera  ( sense triturar ), reacciona amb més facilitat que si està  
en pols                                                                                                   
                                                                                                             V              F       
 
 
b) En general les substàncies reaccionen més ràpid a  temperatures elevades                                          
 
                                                                                                               V             F 
 
c)  Els àcids reaccionen amb el marbre  ( Ca CO3 ) i fan que es desprengui CO2 , per 
tant si ens cau àcid clorhídric  concentrat , o si ens cau suc de llimona (àcid cítric ) 
per sobre  del marbre de   la cuina , l’efecte serà el mateix.    
                                                                                                               V               F 
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Entrevistes amb  alumnes 
 
 
 
 
Preguntes  
 
 
 

1. ¿ Com valores el fet de realitzar moltes pràctiques ? ¿ Creus que t’han ajudat a 
entendre millor  l’assignatura ? 

 

2. ¿ Quin tipus de pràctiques t’han agradat més ? 
    - pràctiques de laboratori clàssiques. 
   -  activitats POE 
   -  Simulacions amb l’ordinador. 
   -  Pràctiques amb sensors , utilitzant el Multilog 
 

3.T’ha resultat fàcil seguir els guions de pràctiques ? 
- ¿ creus que els has llegit atentament ? 
- ¿ has sabut contestar-les ? 
- ¿ has hagut de demanar ajuda a la professora ?   

 
 

4. Desprès de fer les pràctiques ¿ consideres que t’ha quedat clar l’objectiu o els 
objectius    que es pretenien ?   

  

5. ¿ Quines recordes cóm més útils o quines t’han agradat  més ? 
 

6. Quins canvis , en la teva opinió, introduiries a l’hora de treballar l’assignatura de 
Física i Química en aquest curs ? 

- més o menys pràctiques. 
- Més hores de teoria  
- Fer exercicis a casa i en classe. 
- Altres 
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7. A les activitats on es demanava que fessis prediccions comentant amb els 
companys ¿ t’has esforçat en fer-les amb serietat, abans de fer o veure 
l’experimentació ?  
I desprès ¿ has tractat d’explicar el que havia passat ? 

 
 

8.¿ Per què creus que els resultats obtinguts de la prova, no han estat suficientment 
bons ? 

- falta d’esforç ( passaves de la prova perquè no hi havia nota ) 
- has trobat estrany la forma de fer les preguntes. 
- Altres motius  
 
 
 
 
 

 


