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1- LA QUÍMICA QUOTIDIANA 

 
La química és realment molt més propera del que de vegades ens imaginem. De productes 
químics, n’hi ha a totes les cases. Coneixes la química dels productes que tens a casa? 

• Busca diferents productes químics que tinguis a casa i que es facin servir sovint. 

Apunta el nom del producte i la fórmula química, pots ajudar-te mirant l’etiqueta, anota 

també el seu ús. 
Nom del producte Fórmula química Per a què s’utilitza 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

• Posa en comú la llista amb els companys de classe. Quins són els productes més utilitzats? 
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• Llegeix el següent paràgraf: 

“ En una enquesta que es va realitzar a alumnes de batxillerat dels Estats Units se’ls 
explicava que una substància anomenada òxid de dihidrogen havia causat la destrucció 
de boscos i la mort de moltes persones al món, entre d’altres desgràcies. Es demanava si 
tenint en compte aquestes dades, el seu ús havia de ser prohibit. El resultat va ser 
aclaparadorament favorable a la seva prohibició. Potser a algú li sembli un resultat lògic, 
com que es tracta d’una substància tan perillosa, millor no fer-la servir. L’enquesta, però, 
amagava un petit tripijoc, ja que aquesta perillosa substància és l’aigua.” 

• Què et suggereix aquest text? 

 

 

 

 

• Creus que, en general, les persones tenim por de la química? Per què? 

 

 

 

 

• Busca algun article de diari que parli d’algun tema actual relacionat amb la química. 
Resumeix l’article. És un article a favor o en contra de la química?  

 

 

 

 

• Posada en comú dels diferents articles que heu trobat. Fes una llista dels temes que han 
sortit en els diferents articles i comenta si es parla en positiu o en negatiu de la química. 
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2- FITXA DE REGISTRE 
 

• Identificar les roques que contenen carbonats, és a dir les roques calcàries.  

Procediment Reacció Què observes 

L’educador deixa caure 
unes gotes d’àcid clorhídric 
damunt la superfície d’una 
roca calcària. 

  

 

• Identificar diferents tipus de fonts lumíniques. 

Font Tipus On n’hi ha? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

• Identificar diferents metalls i aliatges que s’utilitzen per la seva resistència a la corrosió. 

Metall o aliatge On n’hi ha ? 
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3- HI HA CLOR? 

 

L’objectiu d’aquesta pràctica és determinar la presència de clor a l’aigua. 

Material: 

. Dissolució de nitrat de plata 0,1 M 

. Aigua de l’aixeta i aigua destil·lada 

. Flascó amb comptagotes 

. Dos pots petits transparents o dos tubs d’assaig 

 

Procediment: 

En un dels tubs d’assaig es posa aigua de l’aixeta i a l’altre s’hi posa aigua destil·lada. S’afegeixen 
quatre o cinc gotes de la dissolució de nitrat de plata a cadascun dels tubs d’assaig. 

• Observa què passa i anota-ho. 

 

 

 

 

 

• Quina reacció química s’ha produït? 

 

 

 

 

• Si en lloc d’haver clorurs a l’aigua hi haguessin sulfurs, de quin color hauria estat el precipitat? 
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4- COM ÉS UNA BOMBETA PER DINS 
 

4.1. L’objectiu d’aquesta pràctica és veure de quins materials està feta una bombeta. 

Material: 

Una bombeta incandescent, no cal que sigui nova; un drap o una roba gruixuda i guants per no 
tallar-se; un martell i unes pinces fines. 

Procediment: 

Amb compte es trenca la bombeta i amb les pinces s’agafa el filament que està cargolat i s’estira.  

• Quan mesura el filament? 

 

• Per què el filament és tan llarg? 

 

• De quin material està fet el filament? Per què? 

 

4.2. Aquesta pràctica té com a objectiu reconèixer la importància de l’absència d’aire dins les 
bombetes.(és recomanable que aquesta pràctica la faci el professor) 

Material: 

Una bombeta; cinta adhesiva; un sergent o suport per subjectar la bombeta; un trepant i una broca 
fina per a vidre; un portalàmpades amb interruptor connectat al corrent elèctric; guants per no 
tallar-se; ulleres. 

Procediment: 

Es subjecta bé la bombeta de forma que quedi la part superior descoberta. En aquest punt és on 
farem un petit forat, cal anar protegits amb guants i ulleres. Just després de foradar-la, es tapa el 
forat ràpidament amb la cinta adhesiva. És important anar de pressa en tapar el forat. 

Seguidament es posa al portalàmpades i es connecta el corrent. 

• Què passa? 

 

Desconnecteu el corrent i deixeu refredar la bombeta. Quan ja es pugui tocar, retireu la cinta 
adhesiva i torneu a connectar. 

• Què passa al principi ? I després d’una estona? Per què? 
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5- TRANSFORMAR EL COURE EN PLATA 

 

L’objectiu d’aquesta pràctica és observar una reacció red-ox en la qual té lloc la deposició de 
metalls i l’obtenció d’un aliatge. 

Material: 

. Monedes de 1, 2 ó 5 cèntims d’euro 

. 5 g de zinc en pols 

. 24 g de NaOH dissolts en 100 ml d’aigua desionitzada 

. Un vas de precipitats 

. Unes pinces llargues 

. Un cremador, per exemple un bunsen 

. Suport per al vas de precipitats 

. Llana d’acer (opcional) 

Procediment: 

Es dissolen 24 g d’hidròxid sòdic en 100 ml d’aigua desionitzada. S’hi afegeixen 5 g de zinc en 
pols (en gra o flocs no funciona bé) i s’escalfa fins que bulli amb un cremador. La suspensió forma 
bombolles a mida que el zinc es dissol per formar zincat de sodi i es desprèn hidrogen. 

En aquest punt es deixa caure la moneda (que ha d’estar neta, per això es pot netejar amb la llana 
d’acer) dins la dissolució que encara conté zinc. La moneda ha d’estar en contacte amb el zinc. 
Després d’uns 2 ó 3 minuts, la moneda estarà platejada. Es treu amb unes pinces, es renta bé 
sota l’aigua i es retiren, si és el cas, els grumolls de zinc que s’hi hagin pogut enganxar. 

La moneda aleshores es pot daurar simplement escalfant-la damunt la flama del cremador, amb 
l’ajut de les pinces. Perquè la moneda quedi daurada uniformement cal fer-la girar damunt la 
flama. Es refreda amb aigua. 

 • És realment plata i or? 

 

• Quins elements recobreixen la moneda? 

 

• Com s’anomena la substància metàl·lica que s’obté de la combinació de dos o més metalls? 

 

• Busca els potencials de reducció necessaris i demostra que la reacció de recobriment del coure 
és espontània. 
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6- DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE VITAMINA C EN UN COMPRIMIT 
 

L’objectiu d’aquesta pràctica és determinar la quantitat de vitamina C en un comprimit. 

Material: 

. Un comprimit de vitamina C 

. 100 ml d’aigua desionitzada 

. Dissolució de iode 0,1 M  

. 10 ml de dissolució d’àcid sulfúric 0,5 M 

. 10 ml de dissolució de iodur potàssic al 5% 

. 1 ml de dissolució de midó a l’1% 

. Una bureta de 50 ml 

. Un erlenmeyer de 250 ml 

Procediment:  

Es pesa el comprimit de vitamina C i s’apunta el resultat. Després es dissol en un erlenmeyer amb 
100 ml d’aigua desionitzada i s’hi afegeixen les dissolucions d’àcid sulfúric, iodur potàssic i midó. 
D’altra banda, s’omple la bureta amb la dissolució de iode1 i es comença la valoració afegint gota 
a gota i amb agitació la dissolució de iode sobre la dissolució que conté la vitamina C i que és 
incolora. El punt final de la valoració coincideix amb un color blau permanent que correspon a la 
formació d’un complex entre el midó i el iode. 

Segons la quantitat de iode gastat, es pot calcular la quantitat d’àcid ascòrbic que hi havia 
inicialment. 

 

 

 

1 Cal tenir present que el iode no és patró primari, i per tant aquesta valoració serà 
aproximada. Si es vol fer una valoració més precisa, cal substituir l’agent valorant per 
tiosulfat i afegir a la mescla valorada iodat potàssic i iodur potàssic també en medi àcid. 
En aquest cas, es valora per retrocés i el punt final coincideix amb la desaparició del colo 
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