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Unitat 1. El treball dels científics. 

1. La ciència. 

La curiositat és signe d’intel·ligència. Des que l’ésser humà va tindre capacitat 

de fer-se preguntes, ha buscat les respostes. Les maneres d’apropar-se als misteris de la 

natura han anat canviant segons el moment històric i l’entorn cultural. La màgia, la 

religió i la ciència han proporcionat respostes. La ciència no soluciona tots els dubtes, 

però és el mètode d’exploració que ens ha portat més lluny, en tots els sentits. 

 

Exercici 1. Defineix ciència i posa exemples de ciències. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

2. El mètode científic. 

La manera de treballar dels científics no és única, però podem definir un procés 

comú a tota investigació anomenat mètode científic. Aquesta forma de treball es 

caracteritza per una sèrie de passos que podem resumir fàcilment de la següent manera: 

1r Observació de l'entorn i plantejament del problema.  

2n Formulació de la hipòtesi.  

3r Experimentació i comprovació de la hipòtesi. 

 4t Anàlisi dels resultats i extracció de conclusions. 

La ciència és un mètode que ens porta a conclusions que són susceptibles de 

canviar. Quan trobem una explicació que s’ajusta a les observacions millor que les 

anteriors, aquestes seran ampliades, completades o substituïdes per la nova, i així 

successivament, de manera que en ciència no tenim “veritats absolutes”, sinó models en 

contínua revisió. 
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Al treball científic, el primer pas, l'observació de l'entorn i plantejament del 

problema pot ser el més imprecís. Els dubtes són propis de la curiositat humana, i 

poden aparèixer de l'observació directa de l'entorn o ser preguntes que quedaren per 

respondre en investigacions anteriors. A l’examinar fenòmens propis del seu camp, els 

científics identifiquen problemes que poden ser objecte d’estudi. Perquè aquest primer 

cas sigui efectiu, és important que condueixi a una pregunta concreta i ben acotada. 

 

Exemple 1: 

O
b
se

rv
ac

ió
: 

 

P
re

g
u
n
ta

: 
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Exemple 2: 
O

b
se

rv
ac

ió
: 

 

P
re

g
u
n
ta

:  

  

Exemple 3:  

O
b
se

rv
ac

ió
: 

 

P
re

g
u
n
ta

:  
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Una hipòtesi és una suposició, la formulació de la hipòtesi consisteix a pensar 

una possible resposta  a la pregunta que ens hem plantejat. 

 

Exemple 1:  

H
ip

ò
te

si
: 

 

 

Exemple 2:  

H
ip

ò
te

si
: 

 

 

Exemple 3:  

H
ip

ò
te

si
: 

 

 

Al pas següent, experimentació i comprovació de la hipòtesi, es dissenya un 

experiment que ens permeti contrastar la hipòtesi: donar-la per bona o descartar-la. En 

el disseny de l’experiment, hem de fer rèpliques, és a dir, utilitzar distints grups 

experimentals, per eliminar els efectes de l’atzar als nostres resultats. Tindrem un grup 

control, al que no fem cap modificació, que ens servirà per comparar els canvis 

ocorreguts en la resta de grups. Cal mantenir constants totes les condicions que no 

estem estudiant, i modificar sols les variables d’una en una, per saber a quina variable 

són deguts els possibles canvis que trobem. 

L'anàlisi dels resultats i extracció de conclusions consisteix en la interpretació 

dels resultats de l’experimentació intentant extreure’n conclusions que confirmin o 

rebutgin la hipòtesi. L’objectiu final és donar una explicació científica al problema que 

s’havia plantejat. La nostra conclusió pot donar peu a nous problemes, i per tant a noves 

hipòtesis i noves investigacions. 
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Treball. Per grups, elaboreu un dossier on apliqueu el mètode científic per resoldre un 

problema que se us acudeixi, ja sigui comprovar una de les hipòtesis que hem plantejat 

o una nova. El treball ha d'incloure: 

 0 portada amb els noms i un índex. 

 1r Observació de l'entorn i plantejament del problema: quin és i d'on surt el 

dubte que voleu resoldre? 

 2n Formulació de la hipòtesi: quina és la resposta que, abans de començar, 

considereu correcta? 

 3r Experimentació i comprovació de la hipòtesi: expliqueu quins materials 

necessiteu per comprovar la hipòtesi, els experiments que realitzeu i quins són 

els resultats. 

 4t Anàlisi dels resultats i extracció de conclusions: amb els resultats que heu 

obtingut, considereu certa la vostra hipòtesi? Us ha aparegut algun altre dubte o 

problema? 

 

3. Les mesures. 

L’observació d’un fenomen és, en general, incompleta si no és que dona lloc a 

una informació quantitativa, amb una xifra. Per a obtenir aquesta informació es 

requereix mesurar una propietat física.  Anomenen magnitud: qualsevol propietat dels 

cossos capaç d'ésser mesurada. 

La mesura és una tècnica que ens permet assignar un número a una propietat 

física, com a resultat d’una comparació del valor d’aquesta propietat amb un altre valor 

que prenem com a patró i que adoptem com a unitat. Per exemple, imaginem el terra 

d’una habitació cobert de rajoles. Si prenem com a unitat una rajola, comptant les 

rajoles del terra mesurarem la superfície de l’habitació “en rajoles”. Òbviament, la 

mesura quantitativa depèn de la mida de la rajola presa com unitat. Així, la mesura de la 

mateixa magnitud física dona lloc a quantitats diferents si s’empren diferents unitats de 

mesura. Vegem doncs la necessitat d’establir unitats de mesura úniques per a cada 

magnitud, de forma que la informació quantitativa sigui comprensible per a tothom.  Per 

fer mesuraments, cal un sistema d'unitats, és a dir un conjunt de magnituds amb les que 

es comparen les coses que es volen mesurar. A 3r d'ESO, ja hem de conèixer bé les 

principals magnituds per comptar el temps (anys, dies, hores, minuts i segons) i del 

Sistema Mètric Decimal. 
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1m
2
 

1 m 

1 m 

  

Magnituds 
1000 

unitats 

100 

unitats 

10 

unitats 
unitat 

0'1 

unitats 

0'01 

unitats 

0'001 

unitats 

Longitud km hm dam m dm cm mm 

Massa kg hg dag g dg cg mg 

Volum kl hl dal l dl cl ml 

Si tens dubtes, pots fer una repassada a: www.sangakoo.com/ca > Càlcul i anàlisi > 

Mesures > Sistema mètric decimal: longitud, massa, capacitat, superfície i volum 

(També disponible en aplicació per al mòbil, app: Sangaku Maths). 

 

Exercici 2. Completa amb les equivalències correctes. 

50 cm = ......... m 250 g = ......... kg 7’1 dal = ......... kl 

1’2 km = ......... m 3 hg = ......... mg 0’01 dm = ......... dam 

25 dam = ......... hm 9 dag = ......... cg 4 kl = ......... dl 

3 h = ......... min 0’8 hl = ......... l 2 anys = ......... dies 

15 cl = ......... hl 3 min = ......... s 33 dg = ........ kg 

 

3.1. Àrea. Anomenem àrea, la mesura de la superfície 

d’un cos; de fet, àrea i superfície s’utilitzen com a 

sinònims. Per mesurar àrees, s’utilitza el metre quadrat 

(m
2
), que és la superfície d'un quadrat amb els costats 

d'un metre de longitud.  

El metre quadrat és una unitat molt pràctica per 

mesurar superfície de cases, com el terra d’una habitació 

de 5 m de llarg i 4 m d’ample tindria una superfície de 

5m·4m = ....... m
2
; o d’una paret de 6 m de llarg i 2’5m 

d’alt, una superfície de ....... m
2
. Però no ho és tant per àrees petites com la d’un full de 

llibreta o grans com la d’un bosc. Per això, s’utilitzen múltiples i submúltiples. Però 

recorda que per passar d’una unitat a la següent cal multiplicar o dividir per 100. 

Magnitud 
10

6
 

unitats 

10
4
 

unitats 

10
2
 

unitats 
unitat 

10
-2

 

unitats 

10
-4

 

unitats 

10
-6

 

unitats 

Volum Km
2
 hm

2
 dam

2
 m

2
 dm

2
 cm

2
 mm

2
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Exercici 3. Completa amb les equivalències correctes. 

40 cm
2
 = ........... dm

2
 1500 mm

2
 = ........... m

2
 

1’2 km
2
 = ........... hm

2
 0’0007 hm

2
 = ........... dm

2
 

25 dm
2
 = ........... dam

2
 4’6 dam

2
 = ........... km

2
 

 

Exercici 4. Completa el text amb els nombres que hi manquen. 

Un decàmetre quadrat (dam
2
) és la superfície d’un quadrat d’un decàmetre de 

costat, és a dir, ........ m per ........ m, que són ........ m
2
. L’hectòmetre quadrat (hm) rep el 

nom d’hectàrea (ha) i és la superfície d’un quadrat de ........ m per ........ m, per tant són 

........ m
2
. 

Als mitjans de comunicació, utilitzen la superfície d’un camp de futbol com si 

fos una unitat de superfície. Això facilita imaginar-nos grans superfícies però és 

concepte imprecís com a patró perquè les dimensions d’un camp de reglamentari poden 

variar. Aquest ha de fer com a mínim 45 m d’ample  i 90 m de llarg, és a dir, una 

superfície de ........ m
2
; i com a màxim 90 m d’ample i 120 m de llarg, és a dir, que són 

........ m
2
.  Per tant, un camp de futbol reglamentari pot fer entre ........ ha i ........ ha. 

 

3.2. Volum. Anomenem volum, la mesura de 

l’espai que ocupa un cos. Per mesurar volums, 

s’utilitza el metre cúbic (m3), que és el volum 

d'un cub amb els costats d'un metre de longitud. 

 

El metreu cúbic és una unitat és útil per 

mesurar volums relativament grans com, per 

exemple, una piscina de 6 m d’ample, 10 m de 

llarg i 2 m de fondària, tindria un volum de: 

6m·10m·2m=........ m
3
. Però resulta poc pràctica 

per mesurar objectes quotidians com el volum 

d’un bric de 5 cm d’ample, 5 cm de llarg i 20 cm d’alt, que tindria un volum de: ...... 

m·...... m·...... m= ......... m3. Per això és més comú utilitzar submúltiples. 

  

1 m3  

1
 m

 

1m 

1m 



Física i Química 3r d’ESO 

 Pàgina 10 

 

 

I recorda que per passar d’una unitat a la següent cal multiplicar o dividir per 

1000. 

 

El metre cúbic és la unitat del sistema internacional, però a la vida quotidiana 

s’utilitza el litre amb els respectius múltiples i submúltiples. Un decímetre cúbic és el 

volum d’un cub d’un decímetre de costat, i equival a un litre:  

1dm
3
=1L* 

*T’has fixa’t que aquesta vegada hem escrit el símbol de litre en majúscula? Això ho 

fem perquè quan volem escriure a l’ordinador “un litre” amb símbols, surt: “1l”, que 

quasi no es pot diferenciar del número onze. Per això, s’accepta escriure el símbol del 

litre amb una L majúscula, malgrat que no és el més adequat. 

 

Un centímetre cúbic és el volum d’un cub d’un centímetre de costat, és a dir, la 

mil·lèsima part d’un litre: 

1 cm
3
= 0’001dm

3
=0’001L=0’001mL 

Abans, centímetre cúbic s’abreujava “cc”. Aquesta notació es considera desfasada, però 

encara apareix a molts textos. 

 

Exercici 5. Completa amb les equivalències correctes. 

- Una garrafa de 8L conté ........ dm
3
 d’aigua, i una de 5L conté ........ dm

3
. 

- Un dipòsit de reg de 15m
3
 conté ........ litres d’aigua quan està ple; i ........ litres 

d’aire quan està buit. 

- Els cilindres del motor d’una motocicleta de 125 cc tenen volum total de ........ 

dm
3
, és a dir, ........ litres. 

- El pantà de Riudecanyes té una capacitat de 5 hm
3
, que equivalen a ........ m

3
, o 

........ litres. En juny, el pantà tenia 2’15 hm
3
 d’aigua, que equivalen a ........ m

3
, o 

........ litres. 

- Una cullerada són aproximadament 12 mL, és a dir, ........ dm
3
; i una cullereta de 

postres són aproximadament 5 mL, és a dir, ........ dm
3
. 

Magnitud 
10

9
 

unitats 

10
6
 

unitats 

10
3
 

unitats 
unitat 

10
-3

 

unitats 

10
-6

 

unitats 

10
-9

 

unitats 

Volum Km
3
 hm

3
 dam

3
 m

3
 dm

3
 cm

3
 mm

3
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3.3. Massa i densitat. La massa i la densitat són dues magnituds que freqüentment 

és confonen perquè estan estretament relacionades. 

- m: massa, és la mesura de la quantitat de matèria. Es mesura en kg. 

- d: densitat, és la massa d’una unitat de volum. Es mesura en kg/L. 

volum

massa
densitat   

Per exemple, si tinc una garrafa de 5 L d’oli amb una massa de  4’5 kg; la 

densitat és la massa d’un quilogram, és a dir, ........ kg/L. Coneixent la densitat, puc 

saber la massa de qualsevol volum, 2 L d’aquest oli tindran una massa de ........ kg. I 

també puc saber el volum d’una massa coneguda, seguint amb l’exemple, 9 kg d’oli 

ocuparan un volum de ........ L. 

L’aigua és un cas especial perquè el quilogram es va definir inicialment com la 

massa d’un litre d’aigua, per tant la seva densitat és ........ kg/L. Així, 27 L d’aigua tenen 

una massa de ........ kg; i 53 kg d’aigua ocupen un volum de ........ L. Això facilita els 

càlculs; però cal recordar que l’equivalència entre massa i volum no es pot aplicar a 

altres substàncies. 

Exercici 6. 
densitat

massa
volumvolumdensitatmassa

volum

massa
densitat  ·  

a) La densitat del quars és de 2’65g/cm3. Calculeu volum ocuparà una massa de 

200g d’aquest mineral. 

 

 

b) Un dipòsit conté un volum de 4000 cm
3
 de gasolina. Sabent que la seva densitat 

és de 0’74g/cm3, calculeu la seva massa. 

 

 

c) Un volum de 0’5 m
3
 de fusta de pi té una massa de 350 kg, quina és la seva 

densitat? 

 

 

d) La densitat del ferro és de 7800 kg/m
3
, quin volum ocuparà un ferro 50 Kg de 

massa? 
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3.4. Força i pressió. La força i la pressió també tenen una relació molt estreta. 

- F: força, és una acció o influència capaç de modificar l’estat de moviment d’un 

ocs i/o la seva forma. Es mesura en newtons (N). 

- P: pressió, és la força exercida sobre una unitat de superfície. Es mesura en 

pascals (Pa). 

erfície

força
pressió

sup
  

L’exemple de força que més utilitzem és el pes, la força amb que la gravetat 

atreu una massa. La força amb que la gravetat atreu un cos a la Terra són 9’8 N per cada 

kg de massa del cos.  

Les unitats de pressió al SI són el N/m
2
 o pascal. Com es tracta d’una unitat molt 

menuda, és més comú utilitzar el bar i el mil·libar. 

1 bar =100.000 Pa = 1000 mbar 

 

Exercici 7. Tenim dues figures metàl·liques sobre una prestatgeria. Una té una base 

quadrada de 3 cm de costat i una massa de 630 g. L’altra té una base rectangular de 4 

cm de llarg i 2 cm d’ample, i una massa de 600 g. Calculeu el pes de les dues figures en 

N i quina exerceix major pressió sobre la prestatgeria. 
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Exercici 8. Completeu el text amb els nombres que hi manquen. 

La pressió atmosfèrica mesura la força que exerceix l'aire sobre la superfície de 

la Terra. Una atmosfera (atm) és una unitat de pressió que equival a 101325 Pa, ........  

mbar, la pressió mitjana a nivell del mar; però hi ha variacions entorn aquest valor. 

Els anticiclons són masses d’aire dens que exerceix una major pressió, donant 

estabilitat i bon temps. La pressió a la part central supera els 1020 mb, ........ Pa, és a dir, 

cada metre quadrat de la superfície de la Terra suporta una força de  ........ N. 

Contràriament, les depressions són masses d’aire menys dens que fa una pressió 

menor. La seva lleugeresa el fa inestable, originant vent, núvols i precipitacions. La 

pressió a la part central de les depressions és inferior a 1000 mb, és a dir, cada metre 

quadrat de superfície suporta una força inferior a ........ N. 

 

3.5. Sistema Internacional d’Unitats. El sistema d'unitats  vigent a la U.E. és el 

Sistema Internacional d’Unitats o Sistema Internacional (SI). Aquest està regulat 

per l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures, que té per missió assegurar la unificació 

mundial de les mesures físiques. Al nostre entorn, trobem moltes magnituds amb 

diferents unitats, l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures estableix unitats per a 7 

magnituds bàsiques: longitud, massa, temps, intensitat de corrent, temperatura, 

intensitat lluminosa i quantitat de substància.  

Magnitud Unitat SI (símbol) Altres unitats 

 metre (m)  

 quilogram (kg)  

 segon (s)  

 

Les magnituds derivades sorgeixen com combinació de magnituds bàsiques. 

Magnitud Unitat SI (símbol) Altres unitats 

Superfície metre quadrat (m
2
)  

  litre,  

  km/h,  

Densitat quilogram per metre cúbic (kg/m
3
)  

 newton (N=kg·m/s
2
) quilopond (kp) 

 pascal (Pa= kg /m·s
2
)  
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3.6. Factors de conversió.  Per canviar d’unitats, és útil utilitzar factors de 

conversió. Un factor de conversió és un trencat tal que en el denominador es posa la 

unitat que volem simplificar i en el numerador el valor equivalent en la unitat final o a 

l'inrevés. 

 

Imagina que es vol passar 5 km a metres. En aquest cas, cal posar 1 km en el 

denominador i 1000 m en el numerador:  

m
km

m
km 6000

1

1000
·6   

Per passar 3 hores a segons:  

s
h

s
h 18000

1

3600
·5   

Si es volen passar 10800s a hores:  

h
s

h
s 3

3600

1
·10800   

 

I, si es vol canviar una unitat que es troba al denominador, s'actua de al revés. 

Per exemple, una densitat de 2500 kg/m
3
, es pot expressar en kg/L: 

L

kg

L

m

m

kg
5,2

1000

1
·500.2

3

3
  

 

De vegades es necessita més d'un factor de conversió; el resultat és com si els 

factors de conversió estiguessin encadenats. Per exemple, per expressar 2 dies en 

segons: 

s
h

s

dia

h
dia 800.172

1

3600
·

1

24
2   

O si volem expressar 90km/h en m/s: 

s

m

s

h

km

m

h

km
25

3600

1
·

1

1000
·90   

 



Institut Joan Guinjoan  
Departament de Física i Química 

Pàgina 15 

Exercici 9. Indiqueu a cada apartat quina magnitud s’ha mesurat i expresseu la mesura 

en unitats del Sistema Internacional. 

a) 35 dag 

 

b) 45 
cm2

 

 

c) 5 L 

 

d) 
h

km120  

 

e) 1 setmana 

 

f) 335
cm

g
 

 

g) 27kN 

 

 

Exercici 10. Expresseu les mesures següents en les unitats indicades. 

a) 70.500 mm en dm 

 

b) 23.700 g en kg 

 

c) 30 km en cm 

 

d) 350 dg en hg 

 

e) 10 h en min 

 

f) 0’7 km en cm 

 

g) 500 cm
2
 en dam

2
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h) 38 Pa en bar 

 

i) 46’5 mg en g   

 

j) 52 cm
3
 en dm

3
  

 

k) 
s

m10  en 
h

km  

 

l) 5.000 L en dam
3
 

 

m) 0’75 kL en mm
3
 

 

n) 350
m

dg
en  3mm

g
 

 

o) 270 dm
2
 en km

2
 

 

p) 
h

km81  en  
min

dam  

 

q) 38 2m
N en mbar 

 

r) 0’2 350
m

Kg
en  

L
g

 

 

s) 1 setmana en s 

 

t) 0’9 2cm
N en atm 
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 Sobre el treball dels científics:        
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Unitat 2. Els estats de la matèria. 

1. Els estats físics. 

constant   fluids   gasós   massa  líquid   pròpia   recipient   sòlid   volum 

     Definim matèria com tot allò que té ________ i ocupa un ________. La matèria es 

pot trobar en 4 estats físics diferents: ________, ________, ________ i plasma. 

Nosaltres estudiarem els 3 primers estats físics de la matèria perquè són els que 

trobem generalment a l'escorça terrestre. 

     La matèria en estat sòlid  té forma ________ i volum constant. 

    Els líquids i els gasos són ________, això significa que poden lliscar i adaptar-se a 

la forma del ________ que els conté. Els líquids tenen volum ________, adopten la 

forma del recipient però queda una làmina anomenada superfície lliure. Els gasos 

s'expandeixen fins ocupar tot el volum del recipient. 

 

2. El model cineticomolecular de la matèria. 

A finals del segle XIX, diferents científics van englobar els coneixements 

anteriors sobre el comportament de la matèria amb les aportacions de Ludwig 

Boltzmann i James Clerk Maxwell. El conjunt de lleis que van establir, encara ens són 

útils per descriure qüestions tan importants com els estats físics. 

 

Exercici 1. Anomenem postulats, les idees fonamentals d’una teoria científica. Busqueu 

informació sobre la teoria cineticomolecular de la matèria i exposeu els seus postulats. 
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2.1. Els sòlids. 

Exercici 2. Totes les afirmacions següents sobre els sòlids, són correctes. Escull les 4 

més importants per definir-los i ordena'ls de major a menor importància. 

 Els sòlids són el 1r estat físic de la matèria. 

 La massa d'un sòlid es manté constant, com passa en líquids i gasos. 

 En català sòlid du accent obert, i en castellà “sólido” du accent tancat. 

 La seva densitat és gairebé constant, el seu volum pot canviar molt poc si 

canvien les condicions. 

 Els sòlids tenen forma pròpia. 

 No són fluids, és a dir, no poden lliscar per una superfície. 

 En anglès, es diu “solid”. 

 Estan formats per partícules entre les quals hi ha forces d'atracció molt fortes. 

 Les partícules que els formen mantenen posicions fixes, molt a prop les unes de 

les altres. 

 Tots els metalls, excepte el mercuri, són sòlids a temperatura ambient. 

 El pas de sòlid a líquid s'anomena fusió, i el pas directe a gas s'anomena 

sublimació. 

  

Exercici 3. Escriu dins les 4 caselles del diamant, les 4 afirmacions que millor 

descriuen els sòlids. 

2 3 

4 

1 
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Exercici 4. Elabora una definició de sòlid utilitzant les 4 afirmacions de l’exercici 

anterior. 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

2.2. Els líquids. 

Exercici 5. Totes les afirmacions següents sobre els líquids, són correctes. Escull les 4 

més importants per definir-los i ordena'ls de major a menor importància. 

 En català líquid du accent tancat i en castellà “líquido” també 

 Els líquids són el 2n estat físic de la matèria. 

 La massa d'un líquid es manté constant. 

 La seva densitat és gairebé constant, el seu volum pot canviar un poc si canvien 

les condicions. 

 Els líquids adopten la forma del recipient i queda una superfície lliure. 

 Els líquids són fluids, és a dir, llisquen per les superfícies. 

 Estan formats per partícules entre les quals hi ha forces d'atracció fortes. 

 Les partícules que el formen estan a prop les unes de les altres, però no ocupen 

posicions fixes. 

 L'aigua i el mercuri són líquids a temperatura ambient. 

 En anglès es diu “liquid”. 

 El pas de líquid a sòlid s'anomena solidificació, i el pas a gas vaporització. 
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Exercici 6. Escriu dins les 4 caselles del diamant, les 4 afirmacions que millor 

descriuen els líquids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 7. Elabora una definició de líquid utilitzant les 4 afirmacions de l’exercici 

anterior. 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

2 3 

4 

1 
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2.3. Els gasos. 

Exercici 8. Totes les afirmacions següents sobre els gasos, són correctes. Escull les 4 

més importants per definir-los i ordena'ls de major a menor importància. 

 Els gasos són el 3r estat físic de la matèria. 

 El substantiu gasos no du accent, però l’adjectiu gasós sí. 

 El seu volum pot variar si varia la pressió o la temperatura. 

 La massa d'un gas es manté constant. 

 Els gasos poden expandir-se fins ocupar tot el volum del recipient que els conté. 

 S’escriuen igual en castellà i anglès el singular “gas” i el plural “gases”. 

 Els gasos són fluids. 

 Estan formats per partícules entre les que quasi no hi ha forces d'atracció, 

 Les partícules que el formen estan molt separades les unes de les altres. 

 L'hidrogen, el nitrogen, l'oxigen i el fluor són gasos a temperatura ambient. 

 El pas de gas a líquid s'anomena condensació, i el pas directe a sòlid s'anomena 

sublimació inversa o cristal·lització. 

 

Exercici 9. Escriu dins les 4 caselles del diamant, les 4 afirmacions que millor 

descriuen els sòlids. 

2 3 

4 

1 
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Exercici 10. Elabora una definició de sòlid utilitzant les 4 afirmacions de l’exercici 

anterior. 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

3. La temperatura. 

La temperatura o energia tèrmica d’un cos, és la mesura de l’energia cinètica de 

les seves partícules. L’escala centígrada que solem utilitzar és basa en la desenvolupada 

per Anders Celsius. Amb els graus Celsius (ºC), es mesura la temperatura comparant-la 

amb la temperatura de canvi d’estat de l’aigua: 0ºC és de fusió del gel i 100ºC el punt 

d’ebullició de l'aigua. L’aparell amb que mesurem la temperatura és el termòmetre. 

 

L’escala Celsius considera negatives les temperatures per sota de la temperatura 

de congelació de l’aigua i això presenta algunes paradoxes, doncs no sembla lògic 

pensar en una quantitat negativa d’energia. Aquest problema el va solucionar William 

Thomson, nomenat baró de Kelvin en honor als seus descobriments. Lord Kelvin es va 

basar en el fet que existeix un a temperatura mínima anomenada zero absolut, que es 

correspon amb -273ºC per desenvolupar l'escala Kelvin de temperatura, que situa el 0K 

al zero absolut. El kelvin és la unitat de temperatura del Sistema Internacional i la que 

fan servir els científics. 

 

T(K)=T(ºC)+273 

 

Exercici 11. Completa el text amb els nombres que hi manquen. 

Per passar una temperatura de graus Celsius a kelvin, sols cal sumar 273. El zero 

absolut ........ºC són ........K; la temperatura de congelació de l’aigua ........ºC són  ........K 

i la temperatura d’ebullició de l’aigua ........ºC són  ........K. Evidentment, per passar de 

kelvin a graus Celsius cal .................. 273. Per exemple, la temperatura mitjana del cos 

humà són 309K, és a dir, ........ºC. 
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Treball. Entra a la web: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html 

Un cop dins, entra a l'apartat: Estados de la materia (posa “Estados” a l'índex), 

llegeix la informació sobre els diferents estats físics o estats d'agregació, observa com es 

mouen les partícules a cadascun i descriu com canvia el moviment de les partícules si 

augmenta la temperatura: als sòlids, als líquids, als gasos, durant la fusió i durant la 

vaporització. Al treball que has d’entregar, has d’incloure: 

 Portada, amb el títol: “Estats de la matèria” i el teu nom. 

 0. Índex. 

 1. Sòlids: què són i que els passa quan augmenta la seva temperatura. 

 2. Líquids: què són i que els passa quan augmenta la seva temperatura. 

 3. Gasos: què són i que els passa quan augmenta la seva temperatura. 

 4. Activitats: resultats corregits de l’apartat Estados de la materia >  

Estados: actividades finales  (posa “Activ. finales” a la pestanya) de la web 

“Iiniciación interactiva a la materia”. 

 

4. Canvis d’estat. 

fusió      líquida      solidifica      temperatura      termòmetre 

    Si deixem uns glaçons de gel en un got a temperatura ambient, els glaçons comencen 

a absorbir calor de l’atmosfera i la seva __________ va augmentant moderadament fins 

a arribar a 0° C. A aquesta temperatura, té lloc la __________ del gel, és a dir, el seu 

pas a aigua __________. Amb un __________, es pot comprovar que mentre dura la 

fusió del gel, la temperatura es manté constant i igual a 0° C. 

    Si quan s’ha fos tot el gel tornes a refredar l’aigua líquida, que està a 0° C, aquesta 

aigua es torna altra vegada gel, es __________. 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html
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aigua     condensació     ebullició     evaporació     temperatura     vaporització 

    El pas de líquid a gas s’anomena __________ i pot tenir lloc de dues maneres 

diferents: 

- __________: procés lent que es dona a qualsevol temperatura, i al que les 

molècules de la superfície del líquid passen a vapor lentament. Només passen a 

vapor les molècules de la superfície del líquid.  

- __________: vaporització ràpida i tumultuosa de les molècules de qualsevol 

part del líquid. La temperatura d’ebullició és característica de cada líquid i 

depèn de la pressió a la que es troba. L’ebullició de l’__________ es produeix a 

100º C si la pressió és d’una atmosfera (101325 Pa). 

    Si disminueix la __________, es donarà la __________, el gas passarà a líquid. 

 

deposició      gasós      gel      líquid      sòlid      sublimació      vapor 

    En certes condicions de pressió algunes substàncies poden canviar d’estat sense 

passar per l’estat __________. Hi ha 2 processos: 

- __________: pas directe d'estat sòlid a __________. 

- sublimació regressiva o __________: pas directe d'estat gasós a __________. 

    La sublimació de l'aigua és un cas particular que es dona quan la pressió és inferior a 

612 Pa, l’augment de la temperatura fa que el __________ passi directament a 

__________. 

 

Exercici 12. Completa el diagrama escrivint dins els rectangles els noms dels estats 

físics de la matèria i sobre les fletxes els noms dels canvis d’estat corresponents. 
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 Sobre els estats de la matèria:        
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