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● Una còpia en paper d'aquest dossier, degudament complementat, 

s'ha d'entregar al professor de Ciències el dia que es convoqui a 

l'alumne per a realitzar la prova extraordinària. 
 

 

 

 



 

TEMA 1: MÈTODE CIENTÍFIC 

1. Observa el següent vídeo https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0 

i, contesta les següents preguntes: 

• En què consisteix el mètode científic? 

 

 

• Per a què serveix? 

 

 

2. Amb l'ajuda dels apunts, enumera cadascun dels passos de què consta i 

explica'l. Fes-ho omplint aquesta taula: 

ETAPA NOM En què consisteix? 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

3. A continuació hi ha diferents parts del mètode científic desordenades.  

a. Escriu en el requadre en blanc  de quina part del mètode científic es 

tracta.( qüestió plantejada, hipòtesi, experiment, resultats i 

conclusió) 

 Es mesurarà el pols (nº de batecs del cor per minut) en estat de 

repòs en diferents persones i en tres posicions diferents: dretes, 

estirades en una camilla i sentades en una cadira. 

 Si per estar dret cal realitzar un esforç físic major que per estar 

estirat  , el pols d'una persona que estigui dreta haurà de ser 

major que el d'una persona que estigui estirada. 

 MARIA:  estirada 55 pulsacions per segon 

             sentada 59 pulsacions per segon 

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0


             dreta 65 pulsacions per segon 

LUCAS:  estirat 58 pulsacions per segon 

             sentat 60 pulsacions per segon 

             dret 70 pulsacions per segon 

CARLES: estirat 51 pulsacions per segon 

              sentat 54 pulsacions per segon 

              dret 56 pulsacions per segon 

 
Com varien les pulsacions depenent de la posició del cos en estat 

de repòs (estant dret, sentat o estirat) 

 La posició de repòs d'una persona afecta a les seves pulsacions. 

El nombre de pulsacions per minut augmenten a mesura que la 

persona s'incorpora (passa d'estar estirada, a estar sentada i a 

estar dreta. 

 

● Indica: 

● El factor de l'experiment que mesures per tal de determinar si la teva 

hipòtesi és certa o falsa) 

 

● El factor que varies durant l'experiment per tal de veure com varia el 

factor anterior davant dels seus canvis 

 

 

● Els factors que cal que siguin iguals en tots els experiments 

 

 

 

4. Mira el següent vídeo on s’explica un exemple d’aplicació del mètode científic 

per resoldre un problema i omple la següent taula segons els passos que es 

segueixen (https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0): 

 
OBJECTIU 
(Problema que es 

vol resoldre) 

 

BÚSQUEDA 
D’INFORMACIÓ 

A través de l’observació: 

 
 
 
 

A través d’altres fonts com internet, llibres, entrevistes, ... 
 

En aquest exemple aquest apartat quedaria en blanc. 

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0


HIPÒTESI 

 

 
 

EXPERIMENT 

Material: 
 

 
 

Variables que cal mantenir constants: 
 
 
 

Variable modificada en les diferents mostres: 
 
 

Passos: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

RESULTATS 

 
 
 
 

 

CONCLUSIÓ 

 
 
 
 

 

 

5. Un laboratori creu que una nova vacuna contra l'Èbola que han fabricat farà 

que els ratolins no es posin malalts (d'aquesta malaltia). Per saber si 

funciona la vacuna els científics han realitzat un experiment, per fer-lo 

disposaven de 50 ratolins. Van fer dos grups de 25 ratolins cadascun, de 

forma que al primer grup li han posat la vacuna i al segon  grup no. Al cap 

de dues setmanes s'ha posat als dos grups de ratolins en contacte amb el 

virus d'Èbola. Passats uns dies s'ha mirat quans ratolins de cada grup havien 

agafat la malaltia. Els científics han vist que el 80% dels ratolins vacunats 

s'havien posat malalts d'Èbola, en quan al grup de ratolins no vacunats el 

80% també havien emmalaltit. (1.5 punts) 

 

• Quina és la pregunta que es fan els científics? 

 

 

• Quina és la hipòtesi del científics? 

 

 

• Quin és l'experiment? 

 



• La variable dependent d'un experiment és la variable que mesurem. 

Quina és aquesta variable en l'experiment anterior? 

 

 

• Quins són els resultats? 

 

 

• Quina creus que va ser la conclusió? 

 

 

 

6. La meva àvia sempre deia que segons en quina lluna et talles els cabells o 

les ungles creixien més o menys. Com que no vaig trobar cap experiment 

científic a internet que ho demostrés científicament, vaig decidir preparar-ne 

un per tal de veure què passava realment. 

 

Segons la informació que vaig trobar, si et talles les ungles o els cabells el 

dia que la lluna entra en quart creixent tant les ungles com els cabells 

creixen més ràpidament, mentre que si els tallem quan la lluna es troba en 

quart minvant creixen més lentament.  Per aquest motiu, dins d'un mateix 

mes, em vaig tallar, el més arran que vaig poder, les ungles de la ma el dia 

en que la lluna entrava en quart creixent i,  quan la lluna estava en quart 

minvant, em vaig tallar les del peu. Al cap de 25 dies d'haver-me-les tallat 

me les vaig tornar a tallar i en vaig mesurar l'alçada.  

Aquest procediment el vaig repetir vàries vegades per veure si els resultats 

es repetien i recollir més dades. 

Al cap de sis mesos vaig comprovar que les ungles de la ma que havia tallat 

el dia en que la lluna entrava en quart creixent havien crescut més que les 

ungles del peu que havia tallat en quart menguan. 

● En aquest experiment hi ha un error. Explica quin és i per què és incorrecte.  

 

 

 

● Quina solució proposaries per a que els resultats fossin representatius, és a 

dir, l'experiment fos vàlid. 

 



 



 



 



 



 



 



 

  



TEMA 2: ÀTOMS 

1. Partícules subatòmiques: nom, on es troben, càrrega, massa i indica on es 

troben en el dibuix de l’àtom 

 

Nom On es 

troben? 
Càrrega 

elèctrica 
Massa 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

2. Nombre atòmic (definició, símbol, per a què serveix....) 

NOMBRE ATÒMIC 

Què és el nombre atòmic? 

 

 

 

Per quin símbol ve representat? 
 

 

Quina informació ens aporta 
sobre l’element al que correspon? 

 

 

 

 

 

 

3. Tot seguit tens dibuixats tres àtoms. Respon a les següents preguntes: 



 

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.Mcd2e60b6ecfee078b0d611fd0e522ef9o0&pid=15.1  

 a) Corresponen tots ells al mateix element químic? Per què? 

 

 b) Quina diferència hi ha entre ells? Com s'anomenen als elements que 

 presenten aquesta diferència? 

 

 c) Què hauria de passar per a que el primer àtom tingués 1 càrrega 

 positiva global? 

 

 d) Què hauria de passar per a que el tercer àtom tingués 2 càrregues 

 negatives globals? 

 

 e) Què és un ió? 

 

 

4. Omple el quadre, utilitza la taula periòdica. 

Símbol Z Neutrons Nombre Nombre electrons Nombre 

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.Mcd2e60b6ecfee078b0d611fd0e522ef9o0&pid=15.1


+ protons protons neutrons 
Mg  25    

 31 70    
Br  80    

 28 59    
Fe2+  56    
K  39    
N  14    

 9 19    

 18 40    
I-  127    

 

5. Què són els isòtops?  

 

 

Digues quins d’aquests àtoms són isòtops entre ells i raona la resposta 

6
12A 8

15B 6 
14C 9

15D 6 
15E 

 

 

6. El sistema periòdic. Com estan ordenats els elements? 

 

 

7. Acaba de completar els requadres amb la informació que falta a partir de la 

que ja està indicada i dibuixa’ls seguint la següent clau de colors: 

• Electrons de color blau. 

• Protons de color vermell. 

• Neutrons de color negre. 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

• Hi ha algun ió? Raona la teva resposta 

 

 

• En cas de que l’anterior pregunta sigui afirmativa, quin? 

 

• És un catió o anió? Raona la teva resposta 

 

 

• Hi ha algun isòtop? Raona la teva resposta 

 

 

• En cas de que l’anterior pregunta sigui afirmativa, quin? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrpYSqr4fbAhVJvxQKHRiwCs4QjRx6BAgBEAU&url=https%3

A%2F%2Fwww.blinklearning.com%2FCursos%2Fc818120_c42213180__Llibre_digital.php&psig=AOvVaw1s0CzpRh0xPBDWxvjMLu

V6&ust=1526461709084998   

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrpYSqr4fbAhVJvxQKHRiwCs4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blinklearning.com%2FCursos%2Fc818120_c42213180__Llibre_digital.php&psig=AOvVaw1s0CzpRh0xPBDWxvjMLuV6&ust=1526461709084998
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrpYSqr4fbAhVJvxQKHRiwCs4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blinklearning.com%2FCursos%2Fc818120_c42213180__Llibre_digital.php&psig=AOvVaw1s0CzpRh0xPBDWxvjMLuV6&ust=1526461709084998
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrpYSqr4fbAhVJvxQKHRiwCs4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blinklearning.com%2FCursos%2Fc818120_c42213180__Llibre_digital.php&psig=AOvVaw1s0CzpRh0xPBDWxvjMLuV6&ust=1526461709084998


TEMA 3: SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES. RADIACIONS 

IONITZANTS. 

1. RADIACIONS IONITZANTS 

Tot ésser viu a la Terra està exposat a la radiació ionitzant de forma natural. 

Aquesta radiació natural pot provenir de dues fonts: 

• De forma natural des del terra. 

• De forma natural des de l’espai (radiacions còsmiques) 

A part de la radiació natural, també trobem la produïda artificialment per l’home 

(rajos X, rajos gamma, centrals nuclears, ...). 

La quantitat de radiació que rebem es mesura en milisieverts (mSv). 

La radiació ionitzant causa ionitzacions en les cèl·lules, és a dir, extrau electrons als 

àtoms creant ions. Aquests ions reaccionen amb altres àtoms de la cèl·lula 

provocant-li danys. Quan aquestes cèl·lules danyades es reprodueixen poden 

originar cèl·lules anormals, augmentant el risc de contraure càncer per exposició a 

la radiació. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=efectos+de+la+radiacion+sobre+los+seres+vivos&view=detailv2&&id=EEBC174E0BC8079F7CF923C980F0894C322CB7B1&selectedIndex=24&ccid=Z2n%2bc6u2&simi

d=608037073723524215&thid=OIP.M6769fe73abb660b78063a47fb0da373co0  

En el cas de la radiació còsmica, hi ha dos factors que influeixen en la quantitat que 

en rebem: 

• L’alçada respecte al mar, de manera que a més alçada més quantitat de radiació 

còsmica rebem ja que el gruix d’atmosfera que ens protegeix és menor. 

• La latitud, de manera que entre latituds de 40º a 90º la dosi rebuda és major, 

també perquè el gruix d’atmosfera que ens protegeix és menor. 

Tot seguit es mostra com varia la quantitat de radiació còsmica rebuda segons 

l’altitud. 

Altura Dosis mSv/any 
Nivell del mar 0.2-0,40 

1500 m (5000 peus) 0,40-0,60 

3000 m (10000 peus) 0,80-1,20 

12000 m (40000 peus) 28 

36-600 km (>110000 peus) 70-150 

Espai interplanetari 180-250 
http://www.radiacioncosmica.aviacion.cl/Radiaciones_tripulaciones.pps 

Respon a les següents qüestions: 

http://www.radiacioncosmica.aviacion.cl/Radiaciones_tripulaciones.pps


• Fes un gràfic on es representi, en l’eix horitzontal, l’alçada, i en l’eix vertical, la dosi 

de radiació còsmica rebuda. 

 

2. Tot seguit tens Les tripulacions dels avions, així com els treballadors de 

centrals nuclears, mines d’urani, radiòlegs, ...  estan més exposades a les 

radiacions ionitzants que no pas la població normal (2,4 mSV/any). Tenint 

en compte la següent escala, indica la quantitat de radiació rebuda, durant 

tot un any, per un pilot d’avió que realitza la ruta NY-Tokio (anada i 

tornarda), un cop a la setmana. 

 

http://www.rinconeducativo.org/radiacio/444f5349535f44455f52414449414349c3934e5f454e5f4d5356.png  

 

 

• A quantes radiografies de tòrax equival la radiació rebuda pel pilot. 

 

http://www.rinconeducativo.org/radiacio/444f5349535f44455f52414449414349c3934e5f454e5f4d5356.png


 

• Si a més a més, el pilot és un fumador empedernit i consumeix 1,5 paquets diaris 

de tabac, la qual cosa equival a 300 radiografies de tòrax. Calcula la quantitat total 

de radiació que rep al llarg d’un any (recorda sumar-li la que rep de forma natural) 

 

 

 

• Aquest pilot té un amic que viu a la Rinconada (Perú) que es troba a 5099m i té 

30000 hab.. És pastor, no fuma, l’aire no està contaminat i manté una dieta sana i 

equilibrada. Calcula la radiació total que rep. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo#/media/File:Rinconadapuno.JPG  

 

 

 

•   Quin dels dos rep major quantitat de radiació còsmica? 

 

 

3. El mapa que hi ha a continuació es representen els nivells de radiació que hi 

havien acumulats als voltants de Fukushima Daiichi un any després de 

l'accident nuclear. Les zones de diferent color delimiten espais segons la 

radiació acumulada durant un any. L’accident va ser en el punt 1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo#/media/File:Rinconadapuno.JPG


https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.M0d0ad0e02db49818c61355b141ea27f7o0&pid=15.1  
 

La legislació diu que una dona embarassada no ha de rebre més de 1mSV l’any. 

Un jove de 14-18 anys 6 mSV l’any i un adult 50 mSV l’any.  

      

a. Tu ets el responsable de riscos radioactius de la població 1, Namie, 

situat a la zona ocre del mapa. Tens que decidir si evacues tots els 

habitants o només alguns grups de persones i a quin lloc de l’illa 

poden anar, tenint en compte la legislació. 

 

i. Que faries amb les persones de més de 65 anys? Raona la 

resposta. 

 

 

 

ii. Quina decisió prendries respecte a les dones embarassades? 

Per què? 

 

 

 

iii. I amb els estudiants de 3r d'ESO de l’Institut? Raona la 

resposta 

 

  



TEMA 4: SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES.  

 

1. Marca amb una x segons correspongui, o no, cada propietat indicada en la 

primera columna a cadascun dels conceptes: substància pura, mescla 

homogènia o mescla heterogènia (pot fer referència a més d’un): 

PROPIETATS 

Sub

stà

ncia 

pur

a 

Mes

cla 

ho

mo

gèn

ia 

Me

scl

a 

het

ero

gèn

ia 

No es pot distingir a simple vista o amb microscopi 

òptic les diferents substàncies que la formen. 

   

La mostra està formada per més d’un tipus de 

substància. 

   

El seu punt d’ebullició és manté constant durant el 

canvi d’estat de líquid a gas. 

   

Només està formada per un sol tipus de substància    

Es poden distingir a simple vista o amb un 

microscopi òptic les diferents substàncies que 

formen la mostra. 

   

El seu punt d’ebullició varia al llarg del canvi d’estat 

de líquid a gas. 

   

Els seus components es poden separar mitjançant 

mètodes físics. 

   

La seva composició ve representada per una 

fórmula fixe. 

   

 

2. Marca amb una x segons correspongui, o no, cada propietat indicada en la 

primera columna a cadascun dels conceptes: element, compost (pot fer 

referència a més d’un): 

PROPIETATS Element Compost 

Els seus components es poden separar 

mitjançant mètodes químics. 

  

La seva composició ve representada per una 

fórmula fixe. 

  

Tots els àtoms que formen les seves 

molècules són iguals. 

  

Les seves molècules estan formades per 

diferents tipus d’àtoms. 

  

 

 

 

 

 



3. Cada lletra representa una substància diferent. Indica si correspon a un 

compost o a un element i, en el cas de ser un element, de quin tipus és. 

Escriu, també, la seva fórmula. 

 

a 

element 

O2 

b c 

 
d e 

f 

 

 

g 

 
h i j 

 

4. Identifica cada mostra amb la lletra corresponent segons la llegenda que hi 

ha a sota 



 

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M11868e9c5091e1ac7e373dba68fbcc29H0&pid=15.1   

 

A Substància pura - element 
B Substància pura - compost 
C Mescla - elements 
D Mescla - compostos 
E Mescla – elements i 

compostos 
 

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M11868e9c5091e1ac7e373dba68fbcc29H0&pid=15.1


 

5. Indica raonadament si les següents substàncies són elements o compostos 

  Element/Compost raó 

aigua H2O   
ferro Fe   
oxigen O2   
sal Na Cl   
òxid de ferro FeO   
sosa NaOH   
Alumini Al   

 

6. Raona si son substàncies pures, compostos, mescles homogènies o mescles 

heterogènies: 

Sal de cuina (NaCl) 

Pa 

Cables de coure 

Sang 

 Aire 

Aigua destil·lada 

Sopa de fideus 

Oxigen  (02) 

7. Observa els àtoms o les molècules que formen les diferents substàncies. Indica, en 

cada cas, si es tracta d’una substància pura o una mescla. Si és una mescla, digues 

quines substàncies la formen i si és un element o un compost. Raona cadascuna de les 

teves respostes. 

 



 

8. Defineix: temperatura de fusió, temperatura d’ebullició. 

 

 

9. Respon als següents apartats. 

a) Es tracta d'una corba d'escalfament o refredament? Per què? 

 

b) Quin és el seu punt d'ebullició? 

 

c) Quin és el seu punt de fusió? 

 

d) En quin estat trobaries la substància en cadascuna d'aquestes 

temperatures: 

50ºC -45ºC -5ºC 11ºC 80ºC 
     

 



e) Quins són els trams del gràfic en que es produeix un canvi d'estat? Per 

què? 

 

f) Entre quines temperatures el podem trobar en estat líquid? 

 

10. Quina d'aquestes dues corbes de canvi d'estat representa una substància 

pura i quina una mescla? Raona la teva resposta. 

 

• Suposa que tenim 2 recipients, 1 i 2, amb la substància de la gràfica A en 

forma líquida. Al  recipient 1 tenim 2L  i al recipient 2 tenim 4L. Raona quin 

recipient bull  a una temperatura més alta (és a dir té el punt d'ebullició més alt) 

 

 

  



TEMA 5: REACCIONS QUÍMIQUES 

1. Classifica aquestes transformacions segons siguin canvis físics o químics 
• L’oxidació del ferro 

• La congelació de l’oli 

• La combustió de la gasolina 

• La dissolució de sucre en el cafè 

• Fregir un ou 

• L’evaporació d’un perfum 

• La fotosíntesi de les plantes 

• Cremar fusta 

• La digestió dels aliments 

• Encendre un llumí 

 

2. En la següent eqüació química, assenyala: productes, estat d'agregació, 

reactius i coeficient estequiomètric 

 

 

 

 

3. Entra en el següent enllaç: 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html i, després de 

revisar tota la informació que hi apareix, fes els quatre exercicis proposats. 

No cal que copiïs els enunciats, només cal que indiquis els càlculs que has 

realitzat i el resultat obtingut en el requadre corresponent. 

 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ajusta les següents reaccions 

 

1.    Na +   MgF2                NaF +   Mg 

 



2.  Mg +  HCl                MgCl2 +  H2 

 

3.   Cl2 +  KI              KCl +   I2  

 

4.    NaCl             Na +   Cl2              

 

5.    Na +   O2            Na2O 

 

6.    Na +   HCl             H2 +  Na 

 

5. Mira el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rGCc1skOct8  i 

respon a les següents qüestions: 

• Explica quan diem que una reacció és endotérmica 

 

 

 

• Explica, pas per pas, en què consisteix l’experiment mostrat en el video i 

els resultats obtinguts (pots afegir o treure passos) 

Material utilitzat  

 

 

Reactius  

 

 

Passos             1  

                       2  

                       3  

                       4  

                       5  

Resultat  

 

 

6. Mira el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RpTTINsIGSk   i 

respon a les següents qüestions: 

• Explica quan diem que una reacció és exotérmica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGCc1skOct8
https://www.youtube.com/watch?v=RpTTINsIGSk


 

 

 

• Explica, pas per pas, en què consisteix l’experiment mostrat en el video i 

els resultats obtinguts (pots afegir o treure passos) 

Material utilitzat  

 

 

Reactius  

 

 

Passos             1  

                       2  

                       3  

                       4  

                       5  

Resultat  

 

 

7. Observa el següent video: https://www.youtube.com/watch?v=78Ix6E-ei1Q 

Segons la següent reacció, respon a les següents qüestions: 

CH3Cl + HCl + CALOR (energia) = CH4 + Cl2  

• Segons l’equació química, per a que es produeixi aquesta reacció trobem 

l’energia en forma de calor en els reactius, això indica que per a que es 

doni la reacció cal escalfar-la (aportar energia). Segons això, és una 

reacció exotèrmica o endotèrmica?  

Raona la resposta. 

 

• Encercla un d’aquests dos gràfics segons la resposta donada a l’exercici 

anterior. 

   

• En el gràfic que has escollit anteriorment indica la quantitat d’energia 

intercanviada entre productes i reactius. 

https://www.youtube.com/watch?v=78Ix6E-ei1Q


• Com podries saber en el laboratori, sense fer cap mesura, si es tracta 

d’una reacció endotèrmica o exotèrmica? 

 

 

8. Segons la teoria de col·lisions, indica si les frases següents són veritat (V) o 

fals (F). En cas de ser falses corregeix-les. 

● Per a que es produeixi una reacció, només cal que xoquin entre si les 

molècules dels reactius. 

● Per a que es produeixi una reacció, és suficient amb que l'orientació de les 

molècules dels reactius sigui l'adequada. 

● Per a que es produeixi una reacció, han de trencar-se els enllaços de les 

molècules dels reactius i formar-se enllaços nous. 

● Per a que es produeixi una reacció, les molècules dels reactius han d'estar a 

temperatures altes. 
9. Anomena i explica de quins factors depèn la velocitat amb la que 

transcorre una reacció química. 

 

 

 

10. Sempre ens han dit que a l’hora de menjar és important mastegar bé els 

aliments per tal de digerir-los millor. Quan masteguem un aliment el que 

estem fent és trencar-lo en trossos més petits. Quan aquest aliment arriba a 

l’estomac pateix un seguit de reaccions químiques degudes a l’àcid i enzims 

que conté el suc gàstric. 

• Amb tota aquesta informació i a través de la teoria de les col·lisions, justifica 

la primera frase de l’enunciat.  

 

 

 

11. Una manera de netejar les incrustacions de calç en un objecte és submergir-

lo en aigua amb vinagre. En base a aquest procediment s’ha realitzat una 

prova al laboratori per veure si augmentant la quantitat de vinagre en la 

dissolució les incrustacions desapareixien més ràpidament o no. Els resultats 

obtinguts han estat: 

Quantitat aigua Quantitat vinagre 
Temps en desaparèixer les 

incrustacions de calç 
100ml 5ml 30 min 
100ml 10ml 25 min 
100ml 15ml 22 min 
100ml 20ml 18 min 
100ml 25ml 15 min 



• Representa gràficament la informació que es mostra en aquesta taula. La 

quantitat de vinagre es representa en l’eix horitzontal i el temps en l’eix vertical. 

 

• Quina relació hi ha entre la quantitat de vinagre afegit i el temps que triguen 

en desaparèixer les incrustacions? 

 

• Per què creus que la quantitat d’aigua es manté constant al llarg de la 

reacció? 

 

• De quina altra manera, a part d’afegir vinagre a l’aigua, creus que es podria 

accelerar aquesta reacció? Raona-ho 

 

 

 

 

 

12. Tot seguit tens un esquema de com funciona el procés de la fotosíntesi que 

realitzen les plantes. 



 

https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.M36a97f2f57693d47cfa0d90df8453ac5H0&pid=15.1  

• Explica per què es tracta d’un procés químic. 

 

 

• Una de les reaccions químiques que es produeix durant la fotosíntesi és la 

formació de glucosa (C6H12O6) segons la següent reacció química. Iguala-la. 

 CO2 + 
 H2O = 

 C6H12O6 + 
 O2 

 

• Les sals minerals que les plantes absorbeixen a través de les arrels són un 

dels reactius en la fotosíntesi? Per què? 

 

• Una planta agafa 264g de diòxid de carboni de l’aire i absorbeix 108g 

d’aigua del sòl i un cop feta la fotosíntesi allibera 192g d’oxigen a 

l’atmosfera, quina quantitat de glucosa (C6H12O6) ha produït? 

 

 

• Com s’anomena la llei en la que et bases per respondre l’apartat anterior? 

 

• La reacció de la fotosíntesi només es produeix de dia, és a dir, quan hi ha 

sol. En base al que acabem de dir, de quin tipus de reacció creus que es 

tracta, d’una reacció endotèrmica o d’una reacció exotèrmica? Raona la teva 

resposta. 

https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.M36a97f2f57693d47cfa0d90df8453ac5H0&pid=15.1

