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La fotosíntesi 

1. Característiques generals de les 
plantes 

Estructura de les plantes 
Els organismes que formen el regne de les plantes són 
autòtrofs i tenen en general l'estructura corm, és a dir, 
presenten tres parts ben diferenciades: arrel, tija i fulles. 
Diem que són cormòfits. 

� L'arrel , en general, és subterrània i té la funció 
d'absorbir l'aigua i les sals minerals del sòl. 
També serveix per fixar la planta al sòl. 

� La tija , en general, és aèria i té la funció de 
transportar a les fulles les substàncies 
absorbides per les arrels, i a les restants parts de 
la planta, les substàncies produïdes en la 
fotosíntesi. Serveix també de suport a les fulles i 
per mantenir la planta erecta. 

� Les fulles , normalment verdes, tenen com a 
funcions principals la fotosíntesi i l'intercanvi de 
gasos. 

Les plantes es troben en tots els ambients terrestres i 
només algunes en el medi aquàtic. Podem trobar des de 
plantes que necessiten molta humitat, com les molses i les 
falgueres,  fins a plantes que poden viure en llocs molt 
secs, com els cactus. 

L'altra característica que tenen en comú i que 
comparteixen amb les algues és que són autòtrofes i 
realitzen la fotosíntesi. Per fer la fotosíntesi necessiten la 
clorofil·la, que es troba a les cèl·lules de les fulles i de les 
tiges verdes i que té la propietat de captar la llum del sol. 

La fotosíntesi 
La fotosíntesi és el procés pel qual, mitjançant la llum del sol, es pot fabricar matèria orgànica, 
a partir de matèria inorgànica (diòxid de carboni (CO2), aigua i sals minerals). 
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En la fotosíntesi podem observar aquests processos: 

� L'aigua i les sals minerals absorbides per les 
arrels són transportades pels vasos conductors 
de la tija fins a les fulles, i formen el que 
s'anomena saba bruta. 

� A les fulles, amb la saba bruta, el diòxid de 
carboni (C02) i l'energia de la llum del sol es 
fabrica matèria orgànica rica en energia. 

� Aquesta matèria orgànica es transporta 
mitjançant els vasos conductors fins a les 
restants parts de la planta, i es forma el que 
s'anomena saba elaborada. Aquesta matèria 
orgànica serveix tant per alimentar-se com per 
fer estructures de la mateixa planta. 

� De la fotosíntesi s'obté una substància residual, 
l'oxigen (02), que és expulsat al' ambient. 

No hem d'oblidar que les plantes, com tots els éssers vius, 
també respiren. Per això, tant de dia com de nit 
absorbeixen oxigen i desprenen diòxid de carboni (C02), 
però en quantitats molt petites. Durant el dia, el volum 
d'oxigen que desprenen amb la fotosíntesi és molt més 
gran que el que consumeixen amb la respiració; per això 
diem que les plantes oxigenen l'aire. Les plantes, com que 
no poden desplaçar-se, no necessiten tanta energia com 
els animals i per això consumeixen poc oxigen quan 
respiren. 

 

Activitats 

� On es troba la clorofil·la  i per a què serveix? 

 

� Què passarà amb una planta que està una setmana a les fosques? 
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� Quina és la funció principal de l’arrel? 

 

� Com intervenen en la fotosíntesi els vasos conductors de la tija? 

 

Aprenem del vídeo? Fotosíntesi 
Llegeix les preguntes següents i, després de veure el vídeo sobre la fotosíntesi, 
pots contestar les preguntes següents: 

 

EL DESPRENDIMENT D’O2 

� Què s’intenta demostrar amb l’experiència? 

 

� Quina és la diferència d’experimentar amb la llum o amb la foscor? 

 

� Com se sap que el gas que es desprèn és O2? 

 

 

CLOROFIL.LA I DIÒXID DE CARBONI 

� Quin és l’indicador que utilitzem per a detectar la presència d’O2 en una solució 
i quins colors agafa? 

 

� Quines parts de les plantes desprenen O2? 

 

� Amb tres solucions d’aigua amb diferents concentracions de CO2, en quina es 
produeix més O2? Què significa això? 

 

 

SÍNTESI DE MIDÓ. DEPENDÈNCIA DE LA LLUM 

� Com es demostra la presència de midó en una fulla? 
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� Què passa si es posa dos dies la planta a les fosques? 

 

� Quina relació té amb la fotosíntesi? 

 

� Necessita llum la fabricació de midó? Per què? 

 

� Què fa la laca al revers de la fulla? 

 

� Per què a la part de dalt de la fulla no passa res? 

 

 

2. Les relacions tròfiques 

Tipus de nutrició. Cadenes i xarxes tròfiques. 
Tots els éssers vius de l’ecosistema han de nodrir-se. Mitjançant la funció de nutrició 
incorporen als seus organismes la matèria i l’energia que necessiten per créixer, mantenir les 
seves estructures i realitzar les altres funcions vitals: la relació i la reproducció. Hi ha dos tipus 
de nutrició: 

� Nutrició autòtrofa : Els vegetals tenen nutrició autòtrofa perquè prenen matèria 
inorgànica de l’exterior. La seva font d’energia és el Sol. 

� Nutrició heteròtrofa : Els animals tenen nutrició heteròtrofa perquè  utilitzen la 
matèria orgànica que forma el cos d’altres éssers vius; també n’obtenen l’energia. 

Per tant els éssers heteròtrofs depenen dels autòtrofs per sobreviure. Aquest fet estableix una 
relació entre els éssers vius que podem representar de la manera següent: 

Les fletxes d’aquest gràfic ens indiquen que l’ordi és menjat per la formiga i que la formiga és 
l’aliment del gripau. Aquesta relació és una cadena tròfica . 
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Tanmateix, una espècie no s’alimenta només d’una altra, sinó d’unes quantes més, cada 
espècie pot ser l’aliment d’unes quantes espècies diferents. 

 

La cadena tròfica es completa amb les altres relacions que es poden establir; en aquest cas 
parlem d’una xarxa tròfica . 
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Piràmides ecològiques 
Al final, les relacions tròfiques que s’estableixen en un ecosistema impliquen tots els éssers 
vius que hi viuen. Aquest fenomen s’esquematitza en forma de piràmide. En la piràmide 
ecològica  es distingeixen diferents pisos, cadascun dels quals representa un gran grup 
d’éssers vius. 

Com pots veure, cada pis depèn dels que té per sota per sobreviure. 

En el tercer pis de la piràmide, corresponent als consumidors secundaris, s’hi troben un grup 
heterogeni d’animals: des dels devoradors de petits insectes i mol·luscs, com el gripau, fins als 
grans depredadors, com el xoriguer. 

La grandària dels pisos de la piràmide va disminuint cap amunt, perquè es necessiten molts 
consumidors primaris per alimentar un consumidor secundari i molts més productors per 
alimentar un consumidor primari. 

Activitats 

� Per què és necessària la funció de nutrició? 

 

� Quines són les fonts de matèria i energia en la nutrició autòtrofa? i en 
l’heteròtrofa? 

 

� Completa la frase: 

Els ésers ................................. depenen dels ........................ per a sobreviure. 
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� En la cadena tròfica del dibuix cap on van la matèria i l’energia? 

 

� Per què és més correcte parlar de xarxes que de cadenes tròfiques? 

 

3. Cicle de la matèria i flux d'energia 

Quan un vegetal realitza la fotosíntesi, incorpora al seu organisme matèria del sòl i de l'aire. 
Quan és menjat per un animal herbívor, aquesta matèria passa al cos de l'animal. 

Quan aquest herbívor sigui devorat per un carnívor, la 
matèria quedarà incorporada al cos del carnívor. Per 
tant, es pot dir que en les piràmides ecològiques la 
matèria va passant d'un pis inferior a un altre de 
superior. 

Tanmateix, en cada pis, la mort dels éssers vius 
provoca la descomposició de la matèria que els 
constitueix. Aquesta tasca la realitzen els 
descomponedors (bacteris, fongs i alguns protoctists). 

Els descomponedors fan que la matèria que circula per 
la piràmide torni al sòl i a l'aire, d'on procedia. Un cop 
allà, tornarà a ser captada pels productors i incorpo-
rada a la piràmide. 

Per aquesta raó, parlem del cicle de la matèria  com la circulació de la matèria d'uns éssers 
vius a uns altres i el seu retorn al medi físic, d'on pot ser novament incorporada a la biocenosi. 

En el cas de l'energia, els vegetals la prenen del 
Sol i la incorporen a la piràmide. Cada vegada que 
un ésser viu s'alimenta d'un altre, incorpora part de 
la seva energia; per tant, l'energia també circula per 
la piràmide des de baix cap amunt. 

Però, a més, cada ésser viu gasta una bona part de 
la seva energia en forma de calor, moviment, 
treball... Aquesta energia s'irradia a l'exterior i es 
perd. En morir els éssers vius, una part de la seva 
energia és captada pels organismes descom-
ponedors i la resta s'irradia al medi extern. 

Per això parlem del flux d'energia  com la circulació 
de l'energia en els ecosistemes i, finalment, la seva difusió al medi físic sense possibilitat de 
recuperar-la o reciclar-la. 
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Activitats 

� Representa una xarxa tròfica amb els éssers vius següents: 

Ésser viu Nutrició a base de ... 

Roure Aigua, diòxid de carboni i sals minerals 

Serp Gripaus i musaranyes 

Llimac Fulles de roure 

Guineu Musaranyes i serps 

Eruga Fulles de roure 

Musaranya Escarabats 

Gripau Escarabats i llimacs 

Escarabat Erugues 

� Representa els éssers vius de la taula anterior en els pisos d’una piràmide, 
afegeix-hi els descomponedors i senyala-hi el cicle de la matèria i el flux 
d’energia. 
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Les necessitats 
energètiques actuals 

1. L’energia a la vida diària 

De manera intuïtiva tots sabem què significa la paraula energia, de totes maneres escriure una 
definició és difícil però pots intent ar-ho. 

� Escriu la teva definició de la paraula ENERGIA. 

 

Però l’has buscat mai al diccionari? Fes-ho, segurament t’ajudarà a comprendre millor aquest 
terme. 

� Busca, a casa, la definició de la paraula ENERGIA al diccionari. 

 

Al llarg del dia fem moltes coses i, encara que sovint no li donem importància, per fer-les 
necessitem utilitzar algun tipus d’energia. 

� Fes un llistat d’accions que portes a terme durant un dia normal i escriu al 
costat el tipus d’energia que utilitzes. 

Acció Energia utilitzada 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



IES Llagostera 

 
 14 

T’has plantejat mai el cost de l’energia que consumeixes diàriament? Podríem calcular-ho 
parcialment agafant el rebut de la “llum” de casa teva. 

Ospa, això és molt complicat, però si ho analitzem amb calma potser ens en sortirem. Observa 
la següent factura de la “llum” i contesta: 

 

� Període de consum: 

 

� Unitats de mesura de l’energia: kW.h 

 

(1 kW.h és l’energia consumida per 10 bombetes de 100 W enceses durant una hora o la que 
consumeix una bombeta de 100 W que fa llum durant 10 hores) 

� Potència contractada (quin és el màxim de kW que puc connectar alhora?). 

 

� Import de la potència contractada (quant pago només per la connexió a la 
xarxa?). 

 

� Quantitat d’energia consumida (quants kW.h he consumit durant els dos 
mesos?). 

 

� Quantes bombetes de 100 W podria encendre durant 10 hores amb aquesta 
energia consumida? 
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� Preu unitari (quant val un  kW.h?). 

 

� Import de l’energia consumida (quant he de pagar per l’electricitat que he gastat 
en aquests dos mesos?). 

 

� Impost sobre electricitat (diners que pago a l’Estat segons l’energia 
consumida). 

 

� Impost sobre el valor afegit (IVA) (diners que pago a l’Estat per qualsevol 
factura i que normalment correspon al 16% del valor). 

 

� Bé, ara estàs en disposició d’omplir la taula següent: 

Factura de la “llum” Import (ptes) 

Contracte  

Energia  

Impostos  

TOTAL  

� Per veure-ho millor segur que seràs capaç de representar les dades anteriors 
en un gràfic de barres. 

 

� Fes un comentari de dues línies sobre el que et suggereix aquest gràfic. 
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2. D’on prové l’energia que 
consumim? 

T’has fixat que molta energia prové de l’electricitat però que hi ha altres tipus d’energia que 
també són importants i que no t’han sortit directament en el quadre anterior. 

 

� Fes un llistat de tots  els tipus d’energia que coneixes i posa-hi al costat la font 
de què provenen i una o dues accions que permeten realitzar (per exemple: 
l’energia eòlica prové del vent i genera electricitat i permet moldre el gra) 

Energia Prové de ... Accions 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Possiblement no hi hauràs posat el terme d’Energia química que pot agrupar uns quants tipus 
d’energia provenint de diferents fonts (per exemple: el carbó). 

� Fes un llistat de les fonts 
que coneguis que permeten 
obtenir ENERGIA QUÍMICA 

 

Segurament has sentit a parlar d’energies 
renovables i de no renovables, series capaç 
d’explicar a un teu company que signifiquen 
aquests termes? 
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� Escriu el significat d’ENERGIA RENOVABLE 

 

� Escriu què significa el terme ENERGIA NO RENOVABLE 

 

Si tens clars aquests dos conceptes segur que no et costarà gens omplir la taula següent. 

� Omple la taula següent indicant si l’energia és renovable o no. 

Energia Renovable / no renovable 

Hidràulica  

Química  

Eòlica  

Solar  

Geotèrmica  

Mareomotriu  

Nuclear  

Biomassa  

Les energies més utilitzades actualment són l’energia hidràulica i la química. 

� Escriu tots els avantatges i els inconvenients que trobis en la utilització de 
l’energia hidràulica. 

 

� Escriu tots els avantatges i els inconvenients que trobis en la utilització de 
l’energia química. 

 

Llegeix: Energies renovables 
Llegeix el text següent per informar-te sobre algunes de les energies 
renovables: 

Davant del perill que les generacions futures es quedin sense 
recursos no renovables, és indispensable establir un desenvolupament sostenible en què 
s’utilitzin les energies renovables alternatives que, a més de no exhaurir-se, són 
relativament netes. Tanmateix, cal tenir en compte que actualment representen només el 
2,8 % del consum energètic. 

L'energia hidràulica s'ha explotat des de fa milers d'anys. A L’edat mitjana es feien 
servir a Europa les rodes d'aigua per moldre els cereals, per polir, per martellejar i per 
tallar els metalls, per obtenir paper a partir de draps, per extreure tints, etc. 
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Actualment s'aprofita aquesta energia per mitjà de la construcció de preses 
hidroelèctriques en els salts d'aigua, generalment artificials. La major part de 
l'abastament elèctric de les ciutats procedeix de l’energia hidroelèctrica. A més de 
produir una energia neta i econòmicament competitiva, res preses són útils per 
controlar les ..inundacions, com a centres recreatius, etc, L'inconvenient és que queden 
pocs llocs on es puguin ubicar nous embassaments. 

L'energia de les marees és utilitzable a molt pocs llocs del món, ja que les badies o les 
cales han de ser prou estretes i la diferència entre la marea alta i la baixa ha de ser pel 
cap baix de 8 metres. 

L’energia solar és neta però és molt 
cara i per abastar regions que 
consumeixen molta electricitat es 
requereixen àrees massa grans per 
poder-hi emplaçar els col.lectors 
d’energia solar. 

L’energia eòlica s’aprofita des de 
l’antiguitat. Actualment, allà on es garanteix un mínim d’intensitat del vent s’utilitzen 
molins per produir directament energia elèctrica. 

L'energia geotèrmica és econòmicament competitiva ..i poc contaminant en com-
paració amb les energies no renovables, però també té alguns defectes. Ets gasos 
sulfurosos derivats de l’activitat magmàtica I els dissolvents vents químics continguts 
en les aigües geotermals poden contaminar l’atmosfera i, les aigües locals, 
respectivament, D’altra banda, els camps geotermals es poden utilitzar només durant 
unes dècades i acostumen a ser massa lluny de les grans ciutats. 

L’energia derivada de la biomassa té aplicacions molt diverses. Per exemple, la fusta 
s’utilitza per escalfar llars i hi ha plantes i microorganismes que produeixen 
substàncies olioses aprofitables com a combustibles. El problema és que aquests 
combustibles, en cremar, desprenen CO2. 

A la taula següent tens el consum d’energia a Espanya durant un any, mesurada en Quilotones 
equivalents de petroli (kTep). 

 

Energia (kTep)
Petroli 56.180,0
Carbó 15.394,0
Nuclear 14.680,0
Gas 8.401,0
Biomassa 3.597,0
Gran hidràulica 3.049,0
Minihidràulica 454,0
Incineració de residus 211,0
Eòlica 27,0
Solar tèrmica 25,0
Geotèrmica 3,0
Solar fotovoltaica 0,1
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� Calcula el percentatge d’energies renovables i no renovables que es consumeix 
al nostre pais. 

Energia Percentatge 

Renovable  

No renovable  

� Fes un comentari sobre aquest darrer resultat: quin problema creus que pot 
generar (actualment o en un futur) el consum actual d’energia? 

 

A tots els països es podria intentar minimitzar l’ús d’energies no renovables i, de ben segur, 
que tots hi sortiríem guanyant! 

Ara ets pots imaginar que ets el president de Catalunya i per tant està a les teves mans decidir 
la política energètica. 

� Escriu un decret-llei que potenciï l’ús d’energies renovables i que permeti 
canviar en pocs anys la tendència actual. 

 

De totes maneres com que és poc probable que arribis a ser el Molt Honorable President de la 
Generalitat,  

� Pensa quines actuacions pots fer tu a partir d’ara per intentar utilitzar el màxim 
d’energia provenint de fonts renovables. 

 

� Coneixes algun lloc de la nostra comarca o província on s’exploti alguna 
energia renovable? Explica-ho. 

 

3. Els grans problemes ambientals 

Llegeix: La pluja àcida 

La pluja àcida 

Al segle XIX es descobrí que algunes plantes i 
arbres de la Gran Bretanya tenien una malaltia. 
Un home anomenat Angus Smith dugué a terme 
una investigació sobre aquella malura i en trobà 
la causa; li donà el nom que encara avui fem 
servir: la pluja àcida. 
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Per aquells temps es cremaven quantitats enormes de carbó a moltes fàbriques 
d’Anglaterra. Avui, però, encara se’n crema més a tot el món, especialment a les 
centrals que produeixen electricitat. També fem servir altres “combustibles fòssils”, 
com la gasolina per als cotxes, el gas i el petroli per cuinar i escalfar-nos, que també 
emeten fums i gasos a l’aire. La combustió del carbó produeix un gas anomenat diòxid 
de sofre (SO2). La combustió de la gasolina i del gas natural produeixen òxid de 
nitrogen (NO). El diòxid de sofre i l’òxid de nitrogen es barregen (reaccionen 
químicament) amb gotes d’aigua als núvols, i retornen a la Terra com a àcid sulfúrici 
àcid nítric dins la pluja: la pluja àcida. 

La pluja assassina 

La pluja àcida no pot cremar la pell humana però sí que és una arma mortal per a les 
plantes i els peixos. Els peixos començaren a desaparèixer dels llacs europeus a partir 
del 1930. Cap als anys seixanta i setanta n’han mort un nombre elevadíssim i això ha 
afectat consegüentment els organismes que viuen a l’entorn de llacs i rius, que tenen els 
peixos com a recurs alimentari. 

Però no es tracta només d’una història trista sobre la desaparició de la fauna; els rius i 
els llacs també són una font important de provisió de menjar i de riquesa per als 
humans i la pluja àcida està acabant amb aquests. També mata els arbres. La meitat 
dels boscos de fusta d’Alemanya –incloent-hi la poderosa Selva Negra- estan defallint; 
una tercera part dels arbres de Suïssa, el 40% dels d’Holanda, milions d’hectàrees a 
Austria, Txèquia i Eslovàquia també la pateixen. A Espanya mateix s’han trobat boscos 
danyats per la pluja àcida. 

Així mateix, els edificis i els monuments històrics n’han estat afectats. Molts estan sent 
rosegats lentament. Quant la pluja àcida atacà alguns edificis de Montreal (Canadà), a 
mitjan 1980, es comentà que tenia la propietat de transformar la pedra en una massa 
esponjosa, “que es podia tallar com si fos un formatge”. 

Anglaterra causa una gran part d’aquesta pluja àcida. Les seves centrals elèctriques 
emeten a l’aire més sofre que molts països d’Europa junts. Però també d’altres països 
són culpables! La major part de la pluja àcida que causen els Estats Units cau sobre els 
seus veïns canadencs. Els llacs del Canadà s’estan morint, els arbres del Canadà 
defalleixen. Fins i tot l’arbre de l’emblema nacional, l’auró de sucre, està seriosament 
afectat. 

En aquest moment les nacions europees duen a terme accions per reduir la pluja àcida, 
però avançar en aquesta direcció trigarà temps i costarà una quantitat de diners 
desorbitant. 

Tant si ens ho creiem com si no 

A Suècia hi ha al voltant de 4.000 llacs que ja no tenen cap peix i 20.000 (Suècia té 
moltíssims llacs) en vies de quedar-se també sense peixos molt aviat. La pluja àcida 
n’és la culpable. 

Què pots fer? 

Pots ajudar a reduir l’emissió de diòxid de sofre produïda per les centrals tèrmiques 
disminuint l’electricitat que fas servir. Si a més a més intentes estalviar viatges en 
cotxe, faràs que minvi també la contaminació d’òxid de nitrogen. 
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La guia del jove consumidor verd 

John Elkington i Julia Jailes 

� Ara observa atentament el dibuix següent que representa el procés de la pluja 
àcida. 

Recordant el text que has llegit i l’esquema que acabes d’observar, pots contestar aquestes 
preguntes: 

� Quin són els focus que emeten contaminació a l’aire i que posteriorment es 
convertiran en pluja àcida? 

 

� La pluja àcida quines substàncies ha de contenir perquè rebi aquest nom? 

 

� Digues tots els efectes perjudicials de la pluja àcida que sàpigues. 

 

� Digues tres accions que es podrien portar a terme per solucionar el problema 
de la pluja àcida. 
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Aprenem del vídeo? 
Llegeix les preguntes següents i, després de veure el vídeo sobre la pluja àcida 
(Àcids de la col·lecció El ojo científico), pots contestar les preguntes següents: 

� Al principi parla de quatre efectes que té la pluja àcida. Quins 
són? 

 

� També‚ hem observat que els àcids ataquen o cremen quatre coses, les 
recordes? 

 

� En la filmació observem que surten dos aliments que són àcids, quins? 

 

� Una manera senzilla de comprovar l'acidesa és amb el paper tornasol. Pots 
explicar com funciona? 

 

� Quin àcid hi ha a l’estómac? 

 

� Al respirar expulsem un gas: diòxid de carboni. Com hem observat que era 
àcid? 

 

� Al cremar els llumins es forma un gas: diòxid de sofre. Com hem vist si era àcid 
o no? 

 

� Aquest últim gas quin efecte hem vist que tenia sobre les plantes? 

 

� Quin gas és el que ha augmentat molt en els darrers 20 anys i que ha contribuït 
molt a produir la pluja àcida? 

 

� Què és el que ha produït aquest gas? 
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Pràctica: Fabriquem pluja àcida? 
La pluja àcida és molt perjudicial per als vegetals. Ja saps que un dels 
principals gasos implicats en la formació de la pluja àcida és el diòxid de sofre 
(SO2). En aquesta activitat investigarem com afecta el diòxid de sofre a la 

germinació de les llavors de soja. 

Material    

� Disulfit de sodi 

� Aigua destil·lada 

� Càpsules de Petri 

� Paper secant 

� Bosses de plàstic 

� Cinta adhesiva 

� Llavors de soja 

� Etiquetes 

Realització    

Prepara quatre dissolucions de disulfit de sodi en 20 cm3 d'aigua destil·lada amb les 
concentracions següents: 

� Solució 1: 0,01 g de disulfit de sodi 

� Solució 2: 0,1 g de disulfit de sodi 

� Solució 3: 0,5 g de disulfit de sodi 

� Solució 4: 1 g de disulfit de sodi 

La dissolució de disulfit de sodi va desprenent diòxid de sofre (SO2) de forma gradual. La 
quantitat De diòxid que s'allibera depèn de la concentració de la dissolució. Aboca cada 
dissolució en una càpsula de Petri i introdueix cada una en una bossa de plàstic. 

En una cinquena bossa col·loca una placa amb una quantitat igual d'aigua destil·lada, aquesta 
bossa l'utilitzaràs com a control de l'experiment. Identifica cada bossa amb les etiquetes. 

En unes altres cinc càpsules de Petri, col·loca un full de paper secant amarat en 5 cm3 d'aigua 
destil·lada i a sobre i diposites quinze llavors de soja a cadascuna. 

 

Introdueix cada càpsula de Petri amb les llavors dins de les bosses de plàstic. Tanca 
hermèticament cada bossa amb la cinta adhesiva. Guarda les bosses al laboratori a 
temperatura ambient. 
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Esquema    

Després d'una setmana, compta el nombre de llavors que han germinat i omple la taula amb els 
resultats obtinguts per tots els grups. 

 

Grup d’alumnes Control 0,01 g 0,1 g 0,5 g 1 g 

      

      

      

      

     TOTALS 

MITJANES      

Qüestions 

� Per a què serveix la bossa de control? 

  

� Què has observat? 

 

� Pots explicar o interpretar aquesta observació? 

 

� La germinació de les llavors es pot produir en presència de SO2? 

 

� Que creus passarà amb la regeneració d'un bosc sotmès a la pluja àcida? 
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� Podries dissenyar un experiment sobre els efectes de la pluja àcida sobre el 
creixement vegetal? Explica com el portaries a terme. 

 

� Quins processos industrials provoquen el despreniment de SO2 i per tant la 
pluja àcida? 

Què és l’efecte hivernacle? 
De fet potser no ho sabem però n'hem patit les conseqüències moltes vegades. 

Tots hem entrat a l'estiu en un cotxe que feia una bona estona que estava en ple sol, la 
temperatura en el seu interior era asfixiant, molt superior a la que hi havia en aquest moment 
en el carrer. 

Com és possible que tant al cotxe com al carrer 
els toqui la mateixa font d'energia (el Sol) i en 
canvi la seva temperatura sigui tant diferent: fins 
a 20 graus de diferència? 

El causant d'aquest fenomen és l'efecte 
hivernacle: els raigs solars entren dins del cotxe 
pels vidres i escalfen l'interior, alhora l'interior del 
cotxe en estar calent emet radiació calorífica 
però aquesta no pot sortir a l'exterior ja que li ho 
impedeixen els vidres. 

De manera que en entrar calor però no poder 
sortir aquesta es va acumulant i per tant el cotxe 
augmenta molt la seva temperatura. 

L'exterior també s'escalfa per l’acció dels raigs 
solars però no té res que l'impedeixi despendre l'energia rebuda en forma de radiació cap a 
l'atmosfera. 

 

�  Pots recordar altres situacions on també intervingui l'efecte hivernacle? Fes-ne 
un llistat. 

 

Fixa't que, segons el dibuix, perquè hi hagi efecte hivernacle cal que tinguem un material que 
deixi passar la radiació que entra però que impedeixi la seva sortida. 

� Quin és aquest material en el cas del cotxe? 

 

� I en els altres casos que hem trobat? 
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En el nostre planeta ens trobem, de fet, dins d'un hivernacle immens. 

 

L'atmosfera en aquest cas és el material que produeix l'efecte, més exactament un dels gasos 
que la composen: el diòxid de carboni , aquí sota tens el dibuix de la seva molècula que està 
formada per dos àtoms d’oxigen i un de carboni. 

 

Aquest gas és el que deixa passar la llum procedent del Sol però en canvi no deixa sortir la 
radiació provenint de la superfície de la Terra. 

� Per cert, saps el tant per cent de diòxid de carboni que hi ha en l'atmosfera? 

 

Per altre costat el diòxid de carboni (CO2) no és un gas tant estrany, ens el trobem tot sovint. 

� Escriu tres o més situacions on puguis trobar diòxid de carboni. 

 

De fet és un gas important ja que tots els animals i totes les combustions (coses que cremen) 
necessitem oxigen i eliminem diòxid de carboni. 

En canvi les plantes l’absorbeixen en la seva "respiració" i produeixen oxigen. 

Fins a principis d'aquest segle l'equilibri es mantenia: 

� L'oxigen consumit era igual que el que produïen les plantes 

� El diòxid de carboni eliminat pels animals i combustions l’absorbien totes les plantes. 

De manera que la proporció de diòxid de carboni en l'atmosfera es mantenia constant. 

Però ara la situació ha canviat i la proporció d'aquest gas va augmentant. 

O C O 
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� Quines creus que són les causes d'aquest increment? 

 

De manera que fins fa poc podíem considerar la Terra com un cotxe al sol però que tenia les 
finestres obertes i per tant deixava sortir la radiació. 

L'augment del diòxid de carboni en l'atmosfera és com si mica en mica anéssim tancant les 
finestres del cotxe.  

La Terra, com en un hivernacle, tindrà una temperatura més alta que la que li correspondria. 

� Quins efectes creus que pot produir aquest augment de la temperatura del 
planeta? 

 

� Quines accions es podrien portar a terme per solucionar el problema de l'efecte 
hivernacle? 

 

El següent text està tret d'un llibre d'astronomia: 

"Venus és cobert per una densa atmosfera que s'estén de 35 a 65 km sobre la seva 
superfície. Els núvols superiors són molt freds (-50 graus centígrads) però les sondes 
espacials han mostrat que la superfície del planeta és enormement calenta (475 
graus),... L'atmosfera és irrespirable, sent principalment formada per diòxid de 
carboni; hi ha gotetes d'àcid sulfúric que ..." 

� A que creus que és deguda l'alta temperatura de la superfície de Venus? (has 
de tenir en compte que hi ha la mateixa temperatura que en la superfície de 
Mercuri que està a la meitat de distància del Sol) 

 

Els alpinistes que es dediquen a escalar vuit-mils 
o muntanyes on per poder beure han de fondre 
la neu saben que una bona i senzilla manera de 
fer-ho és: 

Embolicar un bloc de neu amb plàstic negre i tot 
plegat ficar-ho dins d'una bossa de plàstic 
transparent que s'ha de deixar a ple sol. 

� Expliques el funcionament 
d'aquest invent? 

 

Ho provem nosaltres? 
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Pràctica: Fem un hivernacle? 

Material 

� Tres vasos de vidre 

� Cinta aïllant negra 

� Un vas més gran 

� Un termòmetre 

Realització 

� Dos dels vasos els recobreixes de cinta aïllant negra. 

� Omples els tres vasos d'aigua de l'aixeta. 

� Mesura la temperatura de l'aigua. 

� Un dels vasos negres el tapes amb el vas gros invertit. 

� Espera una estona i ... 

� Mesura la temperatura de l'aigua. 

Esquema 

Qüestions 

� Quina és la temperatura inicial de l'aigua? 

 

� Quines són les temperatures finals dels tres vasos? 

 

� Per què creus que el vas embolicat amb cinta negra té la temperatura més alta 
que el que no ho està? 

 

� Pots relacionar això amb el fet que a l'hivern ens vestim amb roba més fosca 
que a l'hivern? 
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� Saps explicar perquè el vas tapat encara està més calent que els altres dos? 

 

� Quin és l'efecte que fa el vidre en aquest cas? 

 

� Com és que essent el vidre transparent pot provocar aquest efecte? 

 

Llegeix: El forat a la capa d’ozó 
Llegeix el text següent, extret del llibre 50 coses senzilles que tu pots fer 
per a salvar la Terra, Earth Works Group. 

Deteriorament de la capa d’ozò 

Per les altures 

Per damunt dels nostres caps, una capa fina i invisible d’ozó protegeix la superfície de 
la Terra contra la perillosa radiació solar ultraviolada. La capa d’ozó hi ha estat 
d’ençà d’un temps immemorial. 

Natural Resources Defense Council 

Però ara, l’home destrueix aquesta capa protectora. Els clorofluorocarbonis (CFC) i 
altres substàncies químiques artificials pugen a l’estratosfera, de 10 a 50 km per 
damunt de nosaltres. Allí es descomponen, deixant anar àtoms que destrueixen l’ozó. 

Natural Resources Defense Council 

Què són els CFC? 

Els CFC es fan servir de centenars de maneres, perquè no són –relativament- tòxics, ni 
inflamables, ni es descomponen –amb facilitat-. A causa de la seva estabilitat poden 
durar fins a 150 anys. Els CFC pugen lentament fins als voltants de 40 km, on la força 
tremenda de la radiació ultraviolada del Sol en fragmenta les molècules i deixa 
escapar-ne l’element químic clor. Un cop alliberat, cada àtom de clor destrueix 
aproximadament 100.000 molècules d’ozó abans de retornar, al cap d’uns quants anys, 
a la superfície de la Terra. El 3% i potser el 5% de l’ozó global ja ha estat destruït pels 
CFC. 

Curtis A. Moore, International Wildlife Magazine 

I ara què? 

Mentre l’ozó disminueix a l’atmosfera superior, la Terra rep més radiació ultraviolada, 
que causa càncer de pell i cataractes, i afebleix el sistema immunitari humà. Com més 
radiació travessarà l’atmosfera, pitjors seran els efectes sobre la salut humana, sobre 
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els conreus i les poblacions animals. Afectarà el benestar de cada ésser viu que 
existeixi damunt la Terra. 

Worldwatch Paper, número 87 

Worldwatch Institute 

Contesta ara les preguntes que segueixen. 

� La capa d’ozó és beneficiosa o perjudicial per la vida en la Terra? 

 

� De què ens protegeix? 

 

� Els compostos químics CFC: en quina 
capa de l'atmosfera es descomponen? 

 

� A quina alçada té lloc? 

 

� Aquests compostos a nivell del terra són estables. Què provoca el seu 
trencament a grans alçades? 

 

� Una sola molècula de CFC quantes molècules d’ozó pot destruir? 

 

� Quins són els efectes perjudicials de la desaparició de la capa d’ozó? 

 

Aquí tens un recull de situacions que et poden fer reflexionar. Llegeix-les i pensa-hi! 

� El freó, nom d'un 
líquid refrigerant que 
fa un temps 
s’utilitzava en les 
neveres i aparells 
d'aire condicionat, és 
un CFC. 

� Encara es fabrica 
escuma de poliestirè 
(anomenat "suro 
blanc") amb CFC. 
Aquests CFC no 
solament s'alliberen durant la fabricació d'aquest material sinó que passen a 
l'atmosfera quan trenques o engrunes aquesta escuma. 
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� Pot ser que la nevera portàtil per portar el menjar a la platja contribueixi al problema 
de la destrucció de l’ozó. 

� Fa uns anys, molts esprais contenien CFC com a gas propulsor. Després de la 
pressió social realitzada per grups ecologistes i diferents personalitats en defensa del 
medi ambient, la majoria de cases comercials actualment venen els esprais amb 
l'etiqueta "amic de l’ozó", en aquest cas significa que el gas que conté l’envàs no és 
un CFC. 

� L’ozó que és tan beneficiós en les capes altes de l'atmosfera perquè ens protegeix 
dels raigs ultraviolats, en canvi és tòxic pels éssers vius i en particular per a les 
persones.  

L'esquema del costat explica gràficament de quina manera l’ozó (O3) ens protegeix dels raigs 
ultraviolats. 

� Explica ara aquest procés amb les teves paraules. 

4. El gran problema econòmic 

Cal tenir present que una gran part de l’energia que consumim els països més desenvolupats 
(inclòs el nostre) prové de fonts que hem d’importar de l’exterior: 

Petroli (55%) 

� A Catalunya pràcticament no hi ha extracció de petroli i grans vaixells petrolers ens el 
fan arribar per mar. 

� La nostra dependència energètica d’aquest combustible és enorme. 

� La producció de petroli mundial està en mans d’uns pocs països que pugen i baixen el 
preu (del “barril”) segons els convé amb criteris sovint poc comprensibles. 
L’anomenada “crisi del petroli”, dels anys setanta, és ja un fet històric que cal 
recordar. 

Carbó (15%) 

� El carbó extret a les mines del país sovint és més car que el que s’importa de 
Sudàfrica i es transporta amb grans vaixells. Cada dia arriben de nit un centenar de 
camions plens de carbó a la central tèrmica de Cercs (al Berguedà) i que provenen 
del port de Tarragona. 

Nuclear (14%) 

� Les centrals nuclears estan construïdes amb tecnologia estrangera (francesa, 
americana ...) i el combustible s’ha d’importar. A més quan es descarrega el reactor 
cal portar l’urani (per ferrocarril i amb mesures extremes de seguretat) fins a les 
plantes de reprocessament estrangeres (al nord de França hi ha la de Le Hague). 

Gas (8%) 

� La pràctica totalitat del gas que s’utilitza per produir energia s’importa d’Argèlia i es 
transporta fins Catalunya pel gasoducte que prové d’aquest país. 
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Energies renovables (7%) 

� Inclou la produïda per les centrals hidroelèctriques i són les úniques que no hem 
d’importar de l’exterior, tot i que sovint la tecnologia utilitzada també l’han 
desenvolupat altres països. 

Bé, com veus la perspectiva no és gaire bona: depenem en més d’un 90% de l’exterior tant pel 
preu com per la quantitat subministrada. Lògicament caldria tendir a la situació ideal que 
consistiria en la plena autonomia energètica del nostre país. 

Podeu obrir un debat sobre quin tipus d’actuació es podria portar a terme a diferents nivells 
(nacional, comarcal, municipal) per invertir la dependència energètica, tant econòmica com 
política. 

� Escriu les propostes a les que arribeu tots plegats. 

5. Solucionem la contaminació? 

La major part de l’energia que consumim prové de fonts no renovables i que a més contaminen 
l’atmosfera, recorda: pluja àcida, augment de l’efecte hivernacle, destrucció de la capa d’ozó ... 
Com podem minimitzar aquest tipus de contaminació? 

Bàsicament hem de procurar tres coses: 

� Potenciar la utilització d’energies 
netes i renovables. 

� Estalviar energia. 

� Utilitzar aparells amb un bon 
rendiment energètic, és a dir, 
aparells que produeixin la mateixa 
quantitat de calor però facin servir 
menys energia per fer-ho. 

 

Podem pensar una mica i intentar donar solucions globals mentre també millorem nosaltres les 
nostres actituds. 

� Omple el quadre següent amb actuacions possibles a realitzar  i segur que 
ajudaràs a la conservació del medi ambient reduint la contaminació: 

 

Ara només et cal portar-ho a la pràctica o proposar-ho al responsables que calgui. Bona feina! 

 

 Personalment  A l’institut Catalunya  

Utilització d’energies netes i renovables    

Estalviar energia    

Bon rendiment energètic    
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Altres recursos naturals 

1. Introducció 

Alguns materials es troben a la naturalesa, com l'aigua, l'aire, les roques, la sal, la fusta o el 
carbó, per la qual cosa els anomenem materials naturals. N'hi ha molts que es poden utilitzar 
tal com es troben o bé amb un procés de condicionament que no els modifica substancialment. 
Per exemple, les fibres naturals que s'obtenen a partir de fibres de les plantes (lli, cotó) o dels 
animals (llana, seda). 

Hi ha altres materials que són menys útils tal com es troben a la natura, per exemple, els 
minerals de ferro, el petroli o l'argila. No es poden utilitzar directament, però ens poden servir 
per obtenir materials útils com l’acer, la gasolina, els plàstics o la porcellana. Aquests materials 
que no trobem a la natura, sinó que són produïts pels éssers humans, els anomenem materials 
fabricats o manufacturats. El seu procés d'obtenció, la majoria de les vegades, implica 
processos físics i químics. 

Els materials naturals a partir dels quals obtenim els materials manufacturats s'anomenen 
matèries primeres. 

Els materials es poden classificar de moltes maneres. A continuació en mostrem dues: 

2. Materials naturals i materials 
manufacturats. Matèries primeres. 

 

materials 
manufacturats  matèries primeres 

metals 

porcellana 

vidre 

paper 

gasolina 

plàstics 

fibres sintètiques 

s'obtenen a partir de 

minerals metàl.lics 

argila 

sorra i pedra calcària 

fusta 

petroli 

petroli 

petroli 

Es minerals metàl·lics, l'argila, la sorra, la pedra calcària, la fusta i el petroli són les matèries 
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primeres que s’utilitzen per obtenir aquests materials manufacturats. 

3. Classificació segons les propietats 

Una altra manera de classificar els materials es basa en les seves propietats. Les propietats 
poden ser físiques com la duresa, la resistència, la fragilitat, la densitat, la temperatura de fusió, 
la flexibilitat, la mal·leabilitat, la ductibilitat, la conductivitat tèrmica, la conductivitat elèctrica, 
etc. o bé químiques, com la reactivitat amb l'aire, la inflamabilitat, la reactivitat amb els àcids, el 
caràcter corrosiu, etc. 

� Explica el significat de cada una de les propietats físiques i químiques 
esmentades en el paràgraf anterior. 

 

Quan classifiquem els materials d'acord amb les seves propietats, n'obtenim cinc grups 

principals: metalls, materials ceràmics, vidres, polímers i materials combustibles. 

� Els metalls són durs, mal·leables, dúctils; tenen una densitat alta; condueixen bé la 
calor i l'electricitat. Poden reaccionar amb l'aire, l'aigua i els àcids. 

� Els materials ceràmics són durs, resistents davant la compressió, però febles davant 
l'estirament. Tenen punts de fusió alts i són mals conductors de l'electricitat i de la 
calor. Són químicament inerts. 

� Els vidres tenen propietats similars als materials ceràmics, però són transparents 

� Els polímers són materials formats per macromolècules. Segons la seves propietats i 
estructura, es classifiquen en plàstics i fibres. 

� Els plàstics són emmotllables, tenen punts de fusió baixos i presenten propietats 
diferents segons el tipus de plàstic. Poden cremar-se quan s'escalfen en presència 
d'aire. 

� Les fibres formen estructures allargades i flexibles. Es cremen en ser escalfades 
en presència de l'aire. 

� Els materials combustibles són materials, generalment amb un punt de fusió i 
d'ebullició baixos, que reaccionen amb l'oxigen de l'aire i desprenen molta energia. 

 

� A continuació hi ha una relació d'adjectius que poden ser usats per descriure 
els materials: flexible, dur, inalterable, biodegradable, impermeable, brillant, 
fràgil, mal·leable, tou, conductor, aïllant, resistent, mat, opac, transparent, 
rígid, porós i feble. Digues un exemple de material que estigui ben descrit per 
cada un dels adjectius de la llista. Les paraules d'aquesta llista es poden 
agrupar en parells de contraris. Selecciona i escriu cada un dels parells. 

 

� Agrupa els materials que has esmentat en la qüestió anterior en cinc o més 
grups. 
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� Classifica com a metall (M), material ceràmic (C), vidre (V), plàstic (P) fibra (F) 
o combustible (Co), cada un dels materials següents: ciment, poliestirè, pyrex, 
seda, totxanes, cabell, niló, pell, granit, nicrom, gas natural, ràfia, corda i carbó. 

 

� Classifica els materials de la qüestió anterior en naturals o manufacturat 
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Metalls i aliatges 

1. Metalls: propietats, usos i 
obtenció. 

Propietats 
Són materials que tenen una brillantor característica i que condueixen bé l’electricitat i la calor. 
Alguns tenen densitat elevada, són durs, es poden deformar i solen tenir punts de fusió elevats, 
i tots són sòlids excepte el mercuri, qué és líquid a temperatura ambient. 

Acabem de mencionar algunes propietats que ja s 'han estudiat a les unitats anteriors. No 
obstant això, cal comentar aquelles que desconeixes ja que les trobaràs en les posteriors 
descripcions dels metalls més emprats: 

� Brillantor : és un fenomen òptic perceptible per l'ull humà quan la llum és reflectida 
per la superfície del material. El major o menor grau de brillantor depèn de la 
superfície externa, i es descriu per similitud amb la lluentor que produeixen altres 
substàncies. Per exemple, parlem de lluentor vítria, perquè lluu com el vidre; de 
lluentor nacrada, perquè lluu com les perles; etc. 

� Tenacitat : Un material tenaç és aquell que difícilment es pot deformar o trencar. Els 
materials metàl·lics, en general, són tenaços perquè poden resistir grans esforços. 
Per això alguns s'empren en la construcció d'eines, bigues per a la construcció, peces 
de màquines, etc. 

� Mal·leabilitat i ductilitat : la mal·leabilitat és la propietat que permet a molts metalls 
poder ser estesos en làmines primes sense trencar-se. Només cal que imaginis una 
safata de plata, o una llauna d'alumini, perquè entenguis de què parlem. 

Un material és dúctil si es pot estirar en fils. Recorda que els cables de corrent estan 
fets de fil de coure. 

� Elasticitat : Alguns materials poden deformar-se en aplicar-los forces. Un material és 
elàstic si, en exercir sobre ell una força, es deforma, i quan aquesta deixa d'actuar, 
recupera la forma inicial. 

Pensa en els metalls emprats per fabricar els amortidors dels cotxes, les fulles 
d'afaitar, etc. 

 

A continuació tens dades sobre propietats d’alguns metalls, fixat-hi i acaba d’omplir els espais 
buits amb l’ajut d’una taula periòdica: 
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Metall Símbol  
Preu aproximat  

(pts/kg) 

Producció 
anual 

(milers de 
tones) 

Densitat 

(g/cm
3

) 

Temperatura 
de fusió 

(ºC) 

Conductivitat 
de el calor 

(1=millor) 

Conductivita
t elèctrica 

(1=millor) 

Alumini  187 7.900 2’7 660 4 4 

 Cu 301 4.750 8’9 1.083 2 2 

Or  18.000.000 2 19’3 1.063 3 3 

 Fe 30 301.430 7’9 1.540 8 7 

 Pb 90 2.670 11’3 328 9 9 

Níquel  1.000 370 8’9 1.453 7 6 

Plata  29.000 8 10’5 961 1 1 

Estany  450 200 7’3 232 6 8 

 Zn 120 3.970 7’1 420 5 5 

 

� Per què s’empra el coure en la fabricació de cable elèctric? Per què no es fa 
servir la plata? 

 

� Explica el fet següent: s’ha trencat el pedal de la moto i el mecànic m’ofereix 
dues possibilitats, posar-lo de ferro o d’alumini. Si no vull gastar-me gaires 
diners, quin triaré? Per què? 

 

� Per què el ferro, un metall tou i poc resistent, és el més utilitzat? 

 

� Amb quin material metàl·lic estan fets els fils de l' electricitat? Busca informació. 
Per què creus que estan recoberts de plàstic? 
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Pràctica: Identificació de metalls a 
partir del seu comportament químic 

Material 

� Trossos de diversos metalls: magnesi, alumini, zinc, coure, plom i ferro 

� Aigua 

� Gots de precipitats 

� Dissolució d’àcid clorhídric. 

Mètode 

� Agafa un bossinet d’un metall i fical dins d’un got de precipitats, afegeix-hi aigua, 
observa i anota. Fes el mateix amb un altre got i un altre bossinet del mateix metall, 
però ara afegeix HCl. 

� Repeteix el procés per a cada metall. 

Esquema 

Resultat 

� Identifica el metall a partir de les dades de la taula de sota i altres informacions 

 

Metall Reacció amb l’aigua Reacció amb l’àcid clorhídric 

Mg Amb vapor reacciona i dona residu blanc Reacciona ràpidament 

Al Amb vapor reacciona lentament Reacciona ràpidament 

Zn Amb vapor reacciona lentament Reacciona ràpidament 

Fe Amb vapor reacciona lentament Reacciona lentament 

Pb No reacciona Reacciona lentament si s’escalfa 

Cu No reacciona No reacciona 
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Pràctica: Comprova la conducció de la 
calor pels metalls 

Material 

� 3 boles de vidre, 3 boles metàl·liques (totes 6 de la mateixa mida aproximadament) 

� Recipient de vidre o ceràmica (mig quart de 1) 

� Un pot per escalfar aigua. 

Compte amb el foc i no et cremis amb l'aigua acabad a de bullir. 

Mètode 
� Aboca aigua acabada de bullir en el recipient de vidre 

� Introdueix-hi les sis bales: les hi hauràs de tenir uns 5 minuts. 

Esquema 

Resultat 

� Un cop passat aquest temps, llença l'aigua, retira les boles del recipient i toca-
les. Quines notes més calentes, les de vidre o les metàl·liques? 

� Per què creus que els dos tipus de bales hi han hagut d'estar el mateix temps? 
Per què és important que tinguin les mateixes mides? 
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Obtenció 
Tots els metalls excepte l'or, el platí, la plata i sovint el coure, estan combinats amb altres 
substàncies, normalment oxigen o sofre. Aquestes combinacions constitueixen els minerals i 
s'anomenen menes. 

L'obtenció del metall implica separar-lo de la resta de substàncies mitjançant un procés químic: 

� Si la mena conté oxigen, s'empra una substància que es combina amb l’oxigen, i el 
metall queda lliure. Per exemple, en l'obtenció del ferro s'utilitza carbó de coc: 

Òxid de ferro + carbó  �   ferro + diòxid de carboni 

� Si la mena conté sofre, cal combinar-la amb oxigen per transformar-la en òxid i 
després emprar el carbó de coc, per alliberar el metall: 

Sulfur de plom + oxigen  �  òxid de plom + diòxid de sofre 

Òxid de plom + carbó  �  plom + diòxid de carboni  

El primer procés rep el nom de torrefacció 

� Quan hi ha dificultat per alliberar el metall combinat amb l'oxigen s' empra un mètode 
fisicoquímic anomenat electròlisi. D'aquesta forma s’obté l'alumini a partir de la seva 
mena. 

La metal.lúrgia és el procés pel qual s'obté el metall a partir de la mena 

Pocs metalls s'utilitzen en estat pur, ja que generalment s'empren els aliatges 

Aquests són més durs i resistents a la corrosió, o desgast que es produeix quan reaccionen 
amb aigua, oxigen, àcids, etc. Quan passa això, el metall es torna més fràgil i pulverulent. L'or, 
la plata i el platí reben el nom de metalls nobles per la poca reactivitat que presenten enfront 
d'àcids, oxigen i altres. 

Com s’obtenen alguns metalls 

Ferro 

El ferro no es troba lliure a la natura. Hi ha tres 
minerals que contenen ferro, en major o menor 
proporció: magnetita, limonita i pirita. 

El ferro pur és un metall de color blanc grisenc, 
de densitat elevada, dúctil i mal·leable. Si 
s'exposa a l'aire, s'oxida i es recobreix d'una 
capa vermella o rovell. 

L'extracció de ferro a partir de les seves menes 
es fa als alts forns mitjançant mètodes químics. 
Per la part superior del forn s'introdueixen el mi-
neral, el carbó de coc i la pedra calcària. Tots 
aquests materials, quan baixen, es troben a 
temperatures cada vegada més altes. 
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Els gasos de la reacció surten per la part superior i a la part inferior es recull el ferro colat o 
primera fosa, a través d'un orifici anomenat forat de colada. 

La metal·lúrgia del ferro s'anomena siderúrgia. 

El 90 % de la producció mundial de metalls correspon al ferro. Això és causat pel fet que una 
gran part es dedica a la producció d'acer. Aquest aliatge és elàstic, es pot deformar fàcilment 
sense que es trenqui. Les seves aplicacions són diverses: fabricació de vaixells i automòbils, 
construcció d'edificis i ponts, electrodomèstics, etc. 

Coure 

És un metall de color vermell, molt brillant, i el millor conductor de la calor i l'electricitat, després 
de la plata. És més pesant que el ferro, resistent a la corrosió, dúctil i mal·leable, i no gaire dur. 

Tot i que es pot trobar en estat natiu, s'obté fonamentalment per torrada de la calcopirita, 
mineral on es troba combinat amb sofre i una petita quantitat de ferro. 

La seva principal aplicació és l'ús que se'n fa en la indústria elèctrica per obtenir fil de coure per 
al cablatge elèctric, línies telegràfiques i telefòniques, fabricació de transformadors, motors i 
generadors, etc. En la indústria de la construcció s'empra en canonades, canalons, cobrijuntes. 
També s'utilitza en la indústria de l'automòbil. La resta de la producció s'empra en la fabricació 
del bronze i el llautó. 

És un metall que pot recuperar-se fàcilment a partir de la ferralla mateixa o dels aliatges. El 20 
% de la producció mundial s'obté per aquest procediment. 

Plom 

És un metall de color gris blavós, tou, de densitat elevada, mal·leable i dúctil, i menys 
conductor de l'electricitat que els anteriors. 

S'obté per torrada de la galena, on està combinat amb el sofre 

Actualment se substitueix per materials com el coure i el plàstic, que presenten menys 
problemes de corrosió. No obstant això, s'utilitza en la fabricació de planxes per a l~ protecció 
de les radiacions, en aliatges amb ferro i barrejat amb la pols d'estany per fer fils de soldar. 

Alumini 

És un metall blanc, de baixa densitat dúctil i mal·leable, conductor elèctric i tèrmic i resistent a 
la corrosió. Es un dels elements més abundants a l'escorça terrestre, ja que forma part de les 
argiles i silicats. 

Això no obstant, l'obtenció d'alumini a partir d'aquestes substàncies és molt complexa. L'única 
mena rendible de l'alumini és la bauxita. Aquest mineral és un òxid d'alumini hidratat 
contaminat amb òxid de ferro, i és de color marronós i vermell. 

La metal·lúrgia de l'alumini comprèn dues fases: l'eliminació del ferro contaminant i l'electròlisi 
de l'òxid, per obtenir l'alumini. Aquest procés és complicat i requereix un gran consum d'energia 
elèctrica. Actualment s'opta per reciclar-lo, ja que resulta més econòmic 

Fins a la meitat del s. XIX no es comença a utilitzar. Per les seves característiques i per la 
facilitat que ofereix de formar aliatges amb metalls com magnesi i coure, s'empra en la indústria 
de la construcció, en pirotècnia, en la indústria aeronàutica, automobilística i elèctrica. 
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� Busca informació sobre la limonita i esbrina per què es tria com a principal 
mena de ferro, si és el mineral amb menor contingut d’aquest metall? 

 

� Recordes quins minerals formats per òxids tenen importants aplicacions? 
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Pràctica: Obtenció de metalls a partir 
dels minerals metàl·lics 

Compte, aquesta activitat la realitzarà el professo r davant de vosaltres! 

Material 

�  Pols de malaquita (CuCO3) 
� Tub d'assaig 
� Gresol 
� Bec 

 Mètode: 

� Escalfar en els recipients adequats minerals en pols d'aquesta espècie. 

Esquema 

Resultat 

� Es precipita el metall i es desprèn un gas (diòxid de carboni a la malaquita). 

 

� Quin metall s'ha obtingut en l'experiment realitzat? 
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Pràctica: Creixement de cristalls de 
plata 

Amb l'ajut d'un microscopi (10 x 10 augments) pots observar el creixement dels cristalls de 
plata que es formen quan s'afegeix una gota d'una dissolució de nitrat de plata en una làmina 
de coure, 

Material 

� Microscopi de 10x10 

� Dissolució de nitrat de plata 

� Làmina de coure 

Mètode 

� Neteja la làmina de coure amb la llana d'acer i després amb una mica d'acetona. 

� No la toquis amb els dits agafa-la amb les pinces. 

� Posa el tros de coure sota el microscopi. 

� Il·lumina’l bé i enfoca’l. 

� Amb la pipeta tira una gota de nitrat de plata sobre el coure i observa com creixen els 
cristalls de plata. 

Esquema 

Resultat 

� Dibuixa el que has vist. 

  

� Escriu la reacció química que ha tingut lloc. 

 



IES Llagostera 

 
 46 

2. Aliatges: propietats i usos 

La majoria d'aliatges són dissolucions d'un metall en un altre, Per exemple el bronze és un aliatge 
de coure i estany que conté d'un 8% a un 40% d'estany i s'ha utilitzat des de temps prehistòrics. 
Un dels aliatges més importants és l'acer, que està constituït per ferro amb petites quantitats de 
carboni, és a dir, és un aliatge d'un metall amb un no metall. Segons la proporció de carboni, l'acer 
té propietats diferents. Ara es pot dir que els químics metal·lúrgics fan aliatges gairebé a mida per 
cada aplicació. 

 

� Respon les qüestions següents a partir de l'estudi de les dades que sobre 
diferents aliatges tens a la taula següent: 

o Per què s'empra més el duralumini que l'alumini, per fer avions? 

o Si un extintor d'incendis entra en funcionament quan la temperatura passa 
de 70°C, amb quin aliatge està fabricat? Explica co m entra en funcionament, 
en aquest cas. 

o Si els coberts fossin d'acer normal en lloc d'inoxidable, què passaria si els 
rentéssim i no els eixuguéssim? 

o L'acer crom-vanadi es fa servir per fabricar claus angleses. Per què? 

o Quin tipus d'aliatge és més adient per fer broques per a torns? (Tingues en 
compte què li passa a la temperatura d'una broca de torn quan aquest gira 
molt de pressa). 

 

Aliatge Composició Propietats 

Acer inoxidable Acer (ferro amb 0,2-1,5% de 
carboni), Crom (18%) i Níquel (8%) 

Molt resistent a la corrosió 

Acer ràpid Acer, Wolfram (10-20%) i Crom (3-
8%) 

Conserva el temperat a temperatures altes 

Acer al crom 
vanadi 

Acer, Crom (1-10%) i Vanadi 
(0’15%) 

Forta resistència a la tracció, la compressió 
i la torsió 

Duralumini Alumini (95’5%), Coure (3%), 
Manganès (1%) i Magnesi (0’5%) 

Molt lleuger i més fort que l’alumini 

Llautó groc Coure (67%)  i Zinc (33%) Més dur i més fort que el coure 

Llautó roig Coure (90%)  i Zinc (10%) Menys dur i fort que el llautó groc però més 
mal·leable 

Metall Wood Bismut (50%), Plom (25%), Estany 
(12’5%) i Cadmi (12’5%) 

Fon a 70% 
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3. Exercicis d’assoliment 

� Cita tres propietats dels metalls. 

 

� Creus que pel treball de la forja intervé el fet que els metalls són maleables? 
Raona-ho. 

 

� Per què té acceptació l’alumini actualment? 

o Perquè és més brillant que el ferro. 

o Perquè és un metall poc dens. 

o Pel seu procés econòmic d’extracció. 

 

� L’extracció d’un metall consisteix: 

o En les operacions per treure’l de la Natura. 

o En les operacions de separació del metall a 
partir del mineral. 

 

� Defineix les paraules subrallades: Com que els 
minerals són recursos no renovables, cal idear processos eficaços de 
reciclatge. 

 

� Posa exemples d’aliatges: 

o Molt reistent a l’alteració i digues els metalls i aplicacions que té. 

o Tan lleuger i dur que pugui ser utilitzat en avions. 

o De temperatura de fusió baixa. 

 

� A casa busca les següents informacions: 

o Principals països productors de metalls. 

o En quins llocs de Catalunya hi ha molta producció de metalls? Quins metalls 
s’hi extreuen? 
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4. El reciclatge 

Els metalls: un recurs no renovable 
Has pensat en les quantitats de metall que es gasten en els envoltoris del menjar? 

� Fes-ne un llistat. 

 

Els metalls extrets de l'escorça terrestre són un recurs no renovable perquè el ritme 
de formació natural de nous metalls a la Terra és molt més baix que el de l'extracció a 
què els sotmetem per al nostre consum 

Dels metalls que s'extreuen el més utilitzat és el ferro, seguit per quantitats molt més 
baixes d'alumini i després de coure. 

Si bé l'alumini és molt abundant a l'escorça terrestre, el procés d'obtenció és car i per 
això les quantitats utilitzades són força més baixes que en el ferro. Per evitar que 
s'exhaureixin els metalls hi ha actualment dues vies 

� El reciclatge, que consisteix a fondre les nostres deixalles metàl·liques (només en 
llaunes de begudes, quina quantitat, oi?) i aprofitar novament el metall obtingut 
d'aquesta manera. 

� Els nòduls metàl·lics, petites boletes de metall que hi ha al fons oceànic, a 5.000 m de 
profunditat. Encara que s'han ideat mètodes per extreure'ls, estan pendents de 
perfeccionament. 

Llegeix 
Ara llegeix l’extracte que segueix del llibre “50 coses senzilles que pots fer 
per salvar la Terra”. 

Dóna la llauna 

Quan llences una llauna d’alumini malbarates una quantitat d’energia 
similar a aquella que gastaries omplint la mateixa llauna de gasolina, 
fins a la meitat, abans de llençar-la. 

RERAFONS 

L'alumini és el metall més abundant de la Terra, però extreure'l del mineral que el 
conté és un procés costós. 

Quan el descobriren, l’any 1820, valia més que I’or. D’ença del seu primer ús, com a 
sonall del fill de Napoleó, la utilització de l'alumini s'ha difós. El 1963 aparegué la 
primera llauna de beguda fabricada completament d’alumini; avui, les llaunes són 
l'aplicació més important que té l'alumini. 
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SABIES QUE...? 

• Si llences una llauna d'alumini continuarà essent un residu sòlid durant 500 
anys. 

• Si llences dues llaunes d'alumini, malgastes més energia que la que consumeix 
diàriament un dels milers de milions d'habitants dels països pobres. 

• A diferencia de l'Estat espanyol, on les llaunes no es reciclen, i segons 
1'Associació de l'Alumini, els nord-americans reciclaren 42.500 milions de 
llaunes d'alumini l'any 1988. E1 1985 
n'havien fabricat 70.000 milions. 

• Amb el., reciclatge de les llaunes d'alumini, 
Estats Units estalviaren en electricitat, només 
durant l'any 1988, més d'11.000 milions de 
quilovats/hora, electricitat suficient per a 
proveir les llars de Nova York durant mig 
any. 

• Reciclar l'alumini redueix en un 95% la 
contaminació atmosfèrica, generada durant la seva fabricació: 

• Fabricar alumini, a partir d'alumini reciclat requereix 90% menys d'energia 
que a partir del mineral.. 

COSES FÀCILS DE FER 

Pel fet que el reciclatge d'alumini és molt beneficiós, probablement hi ha més objectes 
d'alumini susceptibles de ser reciclats. 

.Demanar contenidors per a les llaunes al carrer i als supermercats. Abans de retornar 
les llaunes, treu-ne les restes de líquid i esbandeix-les. Fica-les en una capsa o bossa o 
aixafa-les. 

“50 coses senzilles que tu pots fer per a salvar la Terra”. The Earth Group. Worls 
Group. Naturart i La Caixa, 1992. Barcelona. 

 

� Després de llegir reflexiona quines propostes et veus capaç de portar a terme 
per millorar la situació. Quan acabeu inicieu un debat a nivell de companys 
moderat pel professor. 

 

� Et veus capaç de fer arribar les conclusions a la resta de companys de l’IES?. 
ANIMA’T, segur que val la pena! 
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Els combustibles i l’energia 

1. Introducció 

El primer combustible que va fer servir l'ésser humà va ser la fusta i les fulles seques; ho 
utilitzava per escalfar-se. Després, els combustibles es van utilitzar per a la fabricació d'eines, i 
més endavant, per reemplaçar l'esforç físic i per fer funcionar les màquines. 

S'anomena combustible tot allò que és susceptible de cremar-se i que és capaç de produir gran 
quantitat de calor, per 
exemple, per combustió, i 
que proporciona energia. 

La combustió es produeix 
quan les substàncies es 
combinen amb gasos com 
l'oxigen o l'hidrogen per 
produir calor, llum i a 
vegades flames. 

Els combustibles poden 
ser sòlids (corn el carbó), 
líquids (corn els que 
provenen del petroli) o 
gasosos (corn els gasos 
naturals). 

� Indica diferents aplicacions dels combustibles. 

 

� Explica per què es cremen els materials. 

 

Els combustibles fòssils 
Les substàncies naturals que s’extreuen de la Terra, de l’aigua o de l’aire reben el nom de 
matèries primeres. 

Les matèries primeres són substàncies que es poden transformar en altres matèries perquè es 
puguin utilitzar de manera comercial. 

Els combustibles fòssils són matèries primeres d'origen orgànic. Es van anar formant des del 
període carbonífer de l'era Primària, quan el clima era càlid i humit, fins al' era Terciària. Es 
troben en dipòsits de l' escorça terrestre (Esquema) 
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Milions 
d’anys Eres Periodes 

 Era Quaternària  

  

 Eocé 

 

Era Terciària o 
Cenozoica 

Paleocé 

 Cretaci 

 Juràssic 

 

Era Secundària o 
Mesozoica 

Tràssic 

  

 Carbonífer 

  

  

  

 

 

1’9 

35 

55 

65 

140 

210 

240 

285 

350 

395 

430 

500 
 

Era Primària o 
Paleozoica 

 

 

Són combustibles fòssils el petroli, el carbó i el gas natural. Com que les reserves comencen a 
minvar, cal desenvolupar tècniques capaces d'aprofitar aquests recursos, eliminant al màxim 
els efectes nocius de la seva combustió. Un dels pitjors efectes contaminants dels combustibles 
fòssils és el desprendiment de gasos de sofre, nitrogen i de diòxid de carboni que contenen, 
Poden provocar la pluja àcida, la contaminació atmosfèrica i l'escalfament de la superficIe de la 
Terra 

� Feu un debat, durant deu minuts, en grups de cinc alumnes, sobre les fonts 
d’energia més utulitzades actualment i la seva incidència en la societat. 
Després el portaveu de cada grup resumirà en veu alta les conclusions. Un 
encarregat anotarà a la pissara les conclusions obtingudes de cada un dels 
grups. 

 

� Feu un mural amb les conclusions obteses a l’exercici anterior. 
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2. El carbó 

El carbó és un tipus de roca, no és un mineral. És un combustible fòssil, de color fosc, format 
per l'acumulació de les restes de vegetals en els llits dels rius o en les conques marines. 

Fa molts anys, a les zones pantanoses creixien arbres i falgueres molt grans. Quan aquests 
vegetals van morir, van ser coberts per l'aigua, sense oxigen, i sotmesos a les accions fisiques i 
químiques durant el llargs períodes de temps, és a dir, van sofrir un procés de carbonització 

La carbonització consisteix en la transformació d'un cos en carboni. 

És un procés que es va produir des del període carbonífer de l'era Primària, quan el clima era 
càlid i humit, fins a l'era Terciària. La transformació varia segons la profunditat de les restes i el 
temps que portaven sota terra. D'aquesta manera es van formar els diferents tipus de carbó 

Els principals elements que constitueixen el carbó són: el carboni, l' hidrogen, l'oxigen, el 
nitrogen, juntament amb diferents minerals com el quars, la calcita i el sofre, que és un element 
molt contaminant. 

� Busca al diccionari la paraula carbó i escriu-ne el significat. 
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Tipus de carbó 
Hi ha diferents tipus de carbó natural. Els carbons es classifiquen segons el seu contingut de 
carboni, la seva edat, i la seva capacitat per produir calor. A mesura que passa el temps el 
carbó es fa més antic i el carboni es concentra, els gasos van disminuint i el seu poder calorífic 
augmenta. Durant aquesta evolució el carbó es va transformant d'un tipus a un altre. De menys 
a més antiguitat, en la seva formació, els carbons són: la torba, el lignit, l' hulla i l'antracita. 

Extracció del carbó 
Els mètodes d'explotació del carbó són la mineria interior i la mineria a celobert. 

La mineria interior o subterrània consisteix a fer galeries sota terra fins a trobar el carbó. 
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L'accés al jaciment es fa a través de pous. El transport del material estret es fa primer a través 
de cintes transportadores o vagons de tren, i després amb l'ajuda d'ascensors se'l puja a la 
superfície. Una vegada a la superfície, el carbó és rentat i enviat amb camions o trens a la seva 
destinació. 

L'extracció del carbó en una mina interior comporta una sèrie de riscs per als miners: risc de 
despreniments de les galeries, risc de malalties greus en els pulmons, com ara la silicosi, i risc 
d'explosions a causa del gas grisú 

A les mines a cel obert, els fronts d'explotació tenen forma d'un conjunt de graons concèntrics 

L'explotació de la mina a celobert és més rendible i més fàcil perquè no s'han d'obrir galeries. 
Tanmateix aquest tipus de mines contamina més el medi ambient. L'aigua de la pluja arrossega 
el material i aquest contamina pous, rius, boscos i terres de conreu. 

 El carbó i la seva utilització al llarg de la 
història 

El carbó es va començar a utilitzar com a font d'energia calorífica, per cuinar i per a la 
calefacció. Al principi no era molt apreciat per culpa dels residus que deixava i per la mala olor 
que desprenia en la seva combustió. 

Una de les aplicacions domèstiques va ser escalfar les planxes de planxar 

Amb la invenció de la màquina de vapor, el carbó va tenir una nova aplicació, es va aprofitar 
com a combustible per obtenir energia mecànica. Juntament amb la màquina de vapor, l'alt forn 
i el ferrocarril, el carbó constitueix un dels factors que van propiciar i consolidar el progrés 
econòmic al llarg de més d'un segle. 

El carbó que hi ha a Espanya no és molt abundant i tampoc és de bona qualitat. 

El desenvolupament de les indústries va exigir amb més intensitat l'ús de l'energia. De les 
antigues fonts energètiques, només la força de l'aigua oferia parcialment aquestes 
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característiques, però exigia situar les fàbriques a la vora dels rius. A Catalunya, com en altres 
indrets, les primeres fàbriques importants van utilitzar la força de l'aigua. 

Aplicacions del carbó a l’actualitat 

Centrals termoelèctriques per 
obtenir energia elèctrica. 

Combustible industrial 
Indústries siderúrgiques per a la 
fabricació del ferro i de l’acer. 

Ús domèstic Cada vegada es fa servir menys 

Gas d’enllumenat Cada vegada es fa servir menys 

Olis lubricants i alcohol 

Gasolina sintètica Indústria química 

Productes químics 

� Per què se situen les centrals tèrmiques de carbó a la vora de les mines de 
carbó? 

 

� Indica els principals inconvenients d’utilitzar la força de l’aigua per fer funcionar 
les fàbriques. 

 

Des de finals del segle XVII hi havia màquines de vapor, però fins a les millores introduïdes per 
l'enginyer escocès James Watt (1736-1819), l'any 1776 el seu ús va estar molt limitat. L'invent 
de la màquina de vapor, va ser decisiu per al desenvolupament de la indústria. 

La màquina de vapor va significar la transformació de les fàbriques i dels mitjans de transport. 

� Busca a l’enciclopèdia informació sobre la màquina de vapor i fes un resum 
sobre la seva evolució al llarg de la història. 

 

En aquesta època no es va impulsar més l'ús del carbó a Catalunya a causa de la manca de 
jaciments. Es van fer  molts esforços per trobar carbó, però només se'n va trobar en quantitats 
apreciables a les comarques del Berguedà i del Ripollès. Aquests carbons eren d'inferior 
qualitat dels que provenien de l'estranger, sobretot d' Anglaterra. 

3. El petroli 

Origen del petroli 
El petroli és un oli mineral d’origen orgànic, no refinat, de color molt fosc, olor forta i constituït 
per una mescla d’hidrocarburs, que es troba sota terra i sota el mar. És més lleuger que l’aigua 
i crema amb facilitat. 
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� Si hidro és un sufix que indica presència de hidrogen en un compost i carbur és 
la combinació de carboni amb un altre element, quin significat té la paraula 
hidrocarbur? 

La primera referència històrica del petroli la trobem a la Bíblia on s'explica com Noè va protegir 
l'Arca del Diluvi Universal amb un derivat del petroli, el betum. Hi ha referències històriques que 
diuen que el petroli ja era conegut al sud de l'Iran 500 anys abans de Crist. Els xinesos el 
cercaven sota terra amb canyes de bambú i els romans il·luminaven les seves cases amb «oli 
sicilià» (petroli). 

El petroli s'originà a partir d'una matèria primera formada, fonamentalment, per restes 
d'organismes, vegetals i animals que vivien en els mars, les llacunes, desembocadures dels 
rius i en les proximitats del mar. 

La formació del petroli va començar fa més de 50 milions d'anys En aquella època gran part del 
planeta estava cobert per l'aigua. 

� Qué és el petroli? 

 

El petroli es forma a l'interior de la terra per l'acció de diferents microorganismes que 
descomponen la matèria orgànica. Les reaccions que es produeixen per aquesta 
descomposició desprenen 
oxigen, nitrogen i sofre, que 
formen part dels compostos 
volàtils dels hidrocarburs. Els 
productes obtinguts 
d'aquestes transformacions 
són retinguts en la roca mare 
o impregnen les arenes i les 
roques més poroses i 
permeables, com ara les ro-
ques calcàries. 

El petroli es troba barrejat 
amb gasos l’aigua, en zones 
que fan d esponja, omplint 
els forats de les pedres. 
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Els jaciments es localitzen en una zona que es podria dir que és una anomalia natural 
d'aquestes pedres, anomenades roques dipòsit o roques magatzem. 

� Com es va originar el petroli? 

 

Extracció del petroli 
Del petroli s'obté el combustible que necessiten els cotxes, i molts vehicIes de transport. També 
s'obtenen distintes matèries primeres. Aquestes són utilitzades per a l'obtenció de fibres 
sintètiques, plàstics, cautxús, detergents i adobs. 

El petroli es troba sota una capa de gasos i damunt d'una capa d'aigua salada, i s'extreu amb 
l'ajuda de torres d'extracció (Figura). 

Les torres d'extracció serveixen per perforar el terra i extreure el petro li de l'interior de la roca 
mare. Hi ha torres d'extracció al terra i també al mar. Aquestes últimes reben el nom de 
plataformes. 

El primer intent important de recerca de petroli en el subsòl va ser dut a terme el 27 d'agost de 
1859 a Titusville (Pensilvània) per l'industrial nord-americà Edwin Laurentine Drake (1819-
1880). Es va trobar petroli a 21 metres de profunditat. En aquella ocasió el petroli tan sols es va 
utilitzar per alimentar llànties. Avui en dia es busca el petroli a milers de metres de profunditat, 
entre els 900 i els 5000 metres. Fins i tot s’han trobat jaciments de petroli a 8000 metres. 

� Amb l’ajuda del diccionari recerca el significat de la paraula extracció. 

 

Transport, transformació i utilització del 
petroli 

El petroli tal i com s'obté del fons de la terra no es pot utilitzar, ha de ser refinat per extreure'n 
els productes útils. Els productes petrolífers són els derivats del petroli, obtinguts en refineries. 

Al principi es refinava el petroli al costat mateix dels pous d'extracció, fins que es va veure que 
era més rentable fer-ho a prop dels centres de consum. Per aquest motiu es va desenvolupar el 
transport del petroli cru. Per transportar el petroli a llargues distàncies es van crear els 
oleoductes i els vaixells petroliers. 
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Els oleoductes són llargues canonades de fins a un metre de diàmetre que travessen grans 
extensions de terrenys. 

Els vaixells petroliers són vaixells especials que transporten petroli i  es van començar a utilitzar 
per transportar el petroli d'un país a un altre. 

El primers vaixells que transportaven el petroli, l'any 1861, ho feien en barrils. Els primers 
vaixells no superaven els 100 metres. Avui en dia es construeixen vaixells que superen els 300 
metres de llarg. 

L’operació de refinat es fa a les refineries. El refinat (Esquema) consisteix en separar del petroli 
brut diferents substàncies. Aquest procés rep el nom de destil·lació fraccionada i consisteix a 
escalfar el cru perquè es formin gasos, i seguidament es condensen (forma líquida) a diferents 
temperatures. 

L’objectiu de la destil·lació es purificar el petroli i obtenir hidrocarburs útils per al seu ús. 

Temperatura  Producte Aplicacions 

35ºC Gasos (metà i butà) Combustibles 

200ºC Gasolina Motors explosió-Disolvent 

300ºC Querosé Combustible (fuel) 

375ºC Gas-oil Motors Diesel 

430ºC Olis lubricants 
Lubricants 

Impermeabilitzants 

480ºC Alquitrans 
Asfalt 

Impermeabilitzants 

 Coc de petroli (residu sòlid) Combustible 

� Per què es refina el petroli? 
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El petroli i la seva influència al segle XX 
Fins als anys vint del segle XX, l'ús del petroli es reservava només per a la il·luminació 
autònoma i es feia servir cremant-lo directament. El seu ús no era molt generalitzat. Els 
derivats del petroli van fer possible el desenvolupament del nou motor de gasolina (Fig. 3.29), 
que va donar pas a l'automòbil. Es van crear les indústries petroquímiques. Després de la 
segona guerra mundial (1939-1945), la producció del petroli va augmentar de manera 
considerable. En els primers anys del segle xx es va començar a generalitzar un altre tipus 
d'energia, l'energia elèctrica. 

 

4. El gas natural 

Origen del gas natural 
El gas natural es troba de manera natural a l'interior de la Terra. 

El nom de gas natural s'aplica a la mescla d' hidrocarburs on el component majoritari és el gas 
metà 

Apareix en moltes ocasions en els jaciments de petroli. Abans, el gas natural es cremava com a 
residu en els  jaciments de petroli i no s'aprofitava com a font d'energia. S'obté amb torres de 
perforació similars a les del petroli 
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En el fons dels pantans la matèria orgànica es transformava en gas metà (anomenat també gas 
dels pantans). Aquesta transformació es deu a un grup de bacteris que el formen com a 
producte final del seu metabolisme. 

A més del metà hi ha un altre grup de gasos derivats del petroli. Aquests gasos es troben de 
manera natural en menors proporcions que el metà: són el gas butà i el gas propà, que 
provenen del refinat del petroli. 

� Per què es cremava abans el gas que sortia dels jaciments del petroli? 

 

Transport, transformació i utilització del gas 
natural. 

El transport del gas en gran quantitat per l'interior d'un país es fa fent servir gasoductes. Els 
gasoductes són grans canalitzacions de tubs de formes molt similars als oleoductes. 

El transport del gas d'un país a un altre es fa liquant el gas, procés que s'anomena GNL i que 
significa liquació del gas natural. 

Quan el gas natural és sotmès a temperatures molt baixes es comprimeix fins que es 
transforma en líquid. Aquest procés rep el nom de liquació. 

Una vegada el gas líquid arriba al país de destinació, es fa el procés invers, de líquid a gas. 

Una vegada en estat de gas, es distribueix per canonades. 

 

Recepció del gas en el port del país de destí, i distribució per canonades 

 

Transport marítim del gas liquat en vaixells especials 

 

Liquació del gas natural 

 

Transport del gas des dels jaciments fins a la costa amb gasoductes 

 

Obtenció del gas natural en els jaciments 

 

El gas liquat s’emmagatzema en grans dipòsits de gas de forma esfèrica. Els dipòsits tenen 
aquesta forma per suportar les gras pressions a les quals estan sotmesos els gasos. 

Tres factors van impulsar l’ús dels gasos derivats del petroli: 

� La necessitat de trobar noves fonts d’energia més netes i amb més poder calorífic. 
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� La instal·lació de gasoductes per transportar gas. 

� El desenvolupament de les noves tècniques per tractar el gas per al seu transport i 
emmagatzematge. 

� Per què creus que es liqua el gas per emmagatzemar-lo? 

 

� Fes una relació de les raons positives per a la utilització del gas natural com a 
font d’energia. 
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Característiques d'alguns combustibles 
fòssils 

Combustible És fàcil 
d'encendre? 

És net quan 
es crema? 

És segur en 
el seu ús? 

Com es 
transporta? 

Quin és el 
seu cost en 
Euros/MJ? 

Carbó Difícil Brut Segur 
Per carretera o 
tren, a l'engròs 0'51 

Gas natural Fàcil Net 

Si hi ha 
pèrdues pot 

provocar 
explosions 

Per 
canonades, 

directament a 
l'usuari 

0'45 

Fuel-oil Bastant fàcil Bastant net Força segur 
Per canonades 
o en cisternes 

0'6 

Carbó vegetal Difícil Força net Segur 
Per carretera, 

en sacs 1'93 

Etanol Fàcil Molt net 

Molt 
inflamable, pot 

provocar 
incendis 

Per carretera, 
en ampolles o 

bidons 
10'24 

A partir de les dades de la taula, contesta les qüestions següents: 

� L'etanol, malgrat que és un combustible molt net, no s'utilitza normalment per 
obtenir energia. Podries donar alguna raó d'aquest fet? Pensa en algun cas en 
què seria interessant utilitzar etanol com a combustible. 

 

� A les barbacoes s'utilitza carbó vegetal. Dòna alguna raó per la qual s'utilitza 
aquest combustible i no un altre de la taula. 

 

� Quin combustible creus que és més adequat per escalfar una masia que està al 
mig del camp? I per escalfar un pis d'una ciutat? 
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Pràctica: Quin combustible aporta 
més energia? 

Tenim dos combustibles, l'etanol i l'acetona, i volem saber quin dels dos aporta més energia 
quan es crema. 

� Què faries per saber quin combustible escalfa més? 

� Com mesuraries l'energia que aporta cada combustible? 

Una manera de fer-ho consisteix a determinar el poder calorífic del combustible. 

Material 

� 200 ml d'aigua 

� Vas de precipitats 

� Termòmetre 

� Cremador 

� Alcohol 

� Acetona 

� Balança 

� Suport, nous , reixeta... per escalfar 

Mètode 

� Posa 100 ml d'aigua en un vas de 
precipitats. 

� Mesura la temperatura de l'aigua 

� Omple un cremador amb alcohol i 
pesa'l 

� Fes el muntatge de la figura. Mira que 
hi hagi uns 5 cm entre el cremador i el 
vas. 

� Encén el combustible. Escalfa l'aigua i, 
ves agitant-la mentre s'escalfa, fins que 
la temperatura hagi augmentat 
aproximadament 40 ºC. 

� Anota la temperatura final. 

� Quan el cremador sigui fred trona'l a 
pesar. 

� Repeteix l'experiència amb l'acetona. 
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Esquema 

Càlculs 

� Determina l'augment de temperatura de l'aigua i l'energia alliberada per cada 
combustible. Recorda que es necessiten 4'18 J d'energia per augmentar 1 º© la 
temperatura d'1 g d'aigua. 

� A partir de la massa del combustible cremat, determina'n el poder calorífic. 

� Demana informació sobre el cost dels combustibles que has emprat. Quin és el preu 
d'1 g de combustible? Calcula l'energia alliberada per la quantitat de combustible que 
es pot comprar amb un euro. 

Resultat 

� Quin és el combustible que té més poder calorífic?  

 

� Comenta els avantatges i inconvenients dels combustibles amb que has 
experimentat. 
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5. Processos que constitueixen el 
sistema d’aprovisionament 
d’energia 

Cadena energètica dels combustibles fòssils 
Els processos d'aprovisionament d'energia, que són molt complexos i es realitzen a escala 
mundial, reben el nom de cadena energètica. Prenem, com a punt de partida, un combustible 
fòssil com el carbó. 

 

 

Producció o extracció en les mines o jaciments (carbó, petroli, gas) 

 

 
 

Primera transformació  l’energia primària es transforma, per exemple en electricitat 

 

 
 

Transport i distribució  es distribueix a través de la xarxa de distribució 

 

 
 

Segona transformació l’energia es prepara perquè s’utilitzi a la llar, a les botigues... 

Centrals termoelèctriques 
La finalitat d'una central termoelèctrica és produir energia elèctrica a partir de l'energia tèrmica 
generada pels combustibles. 

L'única diferència entre els tipus de centrals és el combustible que utilitzen. El funcionament de 
totes les centrals termoelèctriques és similar. Les centrals termoelèctriques clàssiques són les 
que fan servir, corn a font d'energia primària, combustibles fòssils. 
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A Espanya hi ha un total de disset centrals termoelèctriques de carbó. 

A Catalunya n'hi ha una: la central de Fígols, situada en el municipi de Cercs (Alt Berguedà). 

Hi ha un altre tipus de centrals termoelèctriques que reben el nom de centrals termoelèctriques 
mixtes i que poden fer servir, corn a combustible, indistintament carbó, gas o fuel-oil. 
D'aquestes centrals mixtes, n'hiha sis a tot Espanya. A Catalunya n 'hi ha una, la central 
termoelèctrica del Besòs, que funciona tant amb fuel-oil corn amb gas natural. 

Moltes centrals termoelèctriques es van situar a prop de les ciutats per disminuir la 
dependència de les centrals dels Pirineus. Un exemple d'aquest fet són les centrals 
termoelèctriques de Badalona, Barcelona (el Besòs) i Sant Adrià del Besòs. 

 

� Quins tipus de transformacions energètiques es produeixen en les centrals 
termoelèctriques? 

 

Les centrals termoelèctriques i el medi 
ambient 

La incidència de les centrals termoelèctriques sobre el medi ambient es produeix a causa de 
les emissions efectuades al' atmosfera de partícules de la combustió, i per la calor produïda per 
escalfament de l'aigua. 

En les centrals de carbó el risc de contaminació per partícules en cremar el carbó és superior al 
de les centrals de gas o de fuel-oil. Per evitar que les emissions puguin perjudicar l’entorn de la 
central, s’instal·len xemeneies molt altes i filtres especials que retenen gran quantitat de 
partícules sòlides. 

Per refredar al màxim l’aigua calenta de la central es construeixen les torres de refrigeració. 

Les centrals termoelèctriques tenen mecanismes per evitar al màxim la contaminació 
ambiental. 

Es crema el combustible fòssil (carbó, gas ...)  

Es fa vapor d’aigua en la   

 Caldera Energia tèrmica 

El vapor fa moure la   

 turbina Energia mecànica 

La turbina fa moure el   

 generador Energia elèctrica 
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6. Exercicis de consolidació 

� Quin és l'origen de les energies inesgotables? 

 

� Quines són les fonts d'energia no renovables? 

 

� Com es van originar els combustibles fòssils? 

 

� Explica per què es produeix la combustió  dels materials. 

 

� Indica el nom dels quatre tipus de carbó mineral 

 

� Quines són les característiques més importants que diferencien els tipus de 
carbons? 

 

� Quins són els tipus de mines de carbó? 

 

� Indica els principals inconvenients de les fàbriques que fan servir el carbó com 
a font d'energia. 

 

� Per a què serveixen les centrals termoelèctriques? 

 

� Quins són els països més importants productors de carbó i petroli? 

 

� Quines aplicacions tenen els derivats del petroli? 

 

� Fes una relació del mal ús dels combustibles en la nostra societat. 
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� Anomena els processos de la cadena energètica dels combustibles fòssils? 

 

� Explica tots els processos que es fan servir per transportar el gas d'un país a 
un altre. 

 

� Recerca en l'enciclopèdia el significat de carbó de coc 

 

Llegeix 
Ara llegeix l’estracte que segueix del llibre “50 coses senzilles que pots fer 
per salvar la Terra” 

LA GRAN FUITA 

Una construcció ecològica basada en el principi de l'eficiència 
energètica arriba a estalviar fins al 75% de l'energia que consumeix 
una llar convencional. 

RERAFONS 

D'ençà de la crisi energètica dels anys setenta, els experts ens diuen: sovint que aïllar 
és un dels millors mètodes per a estalviar energia. No volem ensopir-te dient'ho una 
vegada més, però, francament, no pots prendre seriosament l'estalvi d'energia, si no 
t'assegures que la teva llar est:à ben aïllada. Cal esmerçar-hi temps i diners, però 
l'estalvi d'energia i la reducció de les factures que en resulten valen la pena. 

FETS SOBRE L'AÏLLAMENT 

• Si cada casa amb calefacció central estigués ben aïllada; l'estalvi anual de gas 
fóra suficient per a escalfar 4 milions d'habitatges. 

• Hom malgasta gairebé la meitat de l'energia consumida en les nostres llars. 
Surt per la finestra, per les esquerdes i per altres vies. A l'hivern com a 
escalfor i a l'estiu en forma d'aire refrigerat. 

• Aïllar els terrats o les teulades pot estalviar el 5% o més de les despesa de 
calefacció i el 15% de les d'aire condicionat, segons el clima. 

• En alguns climes, els cost del nou aïllament pot rescabalar-se en uns quants 
mesos; en la majoria de casos, hom triga dos anys com a màxim. 

COSES FÀCILS DE FER 

Aillar bé la teva llar: 



 Ciència bàsica 

 
71 

• Si no hi ha aïllament a casa teva, tu i l'entorn pagueu una fortuna. Si ja en 
tens, comprova que n'hi hagi prou. 

• Demanar una «auditoria energètica» per a identificar les fugues d'escalfor de 
la teva casa o pis. L'IDAE (Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de 
l'Ènergia) té fullets informatius. 

• Pots fer moltes coses, des de comprovar finestres i portes de casa amb una 
candela (si la flama oscil·la, cal posar-hi tires de tela), fins a cridar un expert 
en estalvi energètic perquè s'encarregui de la revisió. 

• Als Estats Units, moltes botigues duen a terme el servei de revisió defranc o bé 
subministren fullets o guies perquè el mateix client hopugui fer. 

Si realitzes la teva pròpia revisió: 

Has d'escollir un dia fred i ventós, perquè llavors la flama de la candela identifica amb 
facilitat els corrents d'aire i les fugues d'escalfor. Una inspecció no s'hauria de limitar 
només a les parets exteriors, puix que és possible que les interiors s'assemblin a un  
formatge suís. 

Comprovar tots els indrets amb possibles fugues de calor: el regulador del tiratge, 
clivelles o forats al sostre o a les parets, orificis per on les conduccions travessen les 
parets, el paviment, les golfes... 

Les finestres mereixen una atenció especial. Les opcions varien entre simplement 
posar-hi tires de tela fins a les estructures d'alta tecnologia, Les finestres d'alumini són 
el pitjor que hi ha; el millor material és la fusta. 

RESULTATS 

Segons l'Institut Worldwatch, si una caldera comuna gasta l'energia equivalent a 2.000 
litres de petroli en un any, aïllant estalvies el 5% (una quantitat raonable) de l’energia 
esmerçada a escalfar la casa, l'equivalent a 100 litres l'any. Però 10.000 llars que ho 
fessin estalviarien un milió de litres de petroli l'any i 100.000 famílies n'estalviarien 10 
milions... 

� Després de llegir reflexiona quines propostes et veus capaç de portar a terme 
per millorar la situació. Quan acabeu inicieu un debat a nivell de companys 
moderat pel professor. 

� Et veus capaç de fer arribar les conclusions a la resta de companys de l’IES?. 
ANIMA’T, segur que val la pena. 

Activitat: La factura del gas 
La factura del gas inclou el preu del gas canalitzat, com ara el gas natural. En 
la factura del gas podem trobar els següents conceptes: 

EI terme fix : quantitat fixa que suposa el fet d'estar connectat al servei de subministrament. 
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EI consum : és la diferència entre la lectura actual del comptador i la de la factura anterior. EI 
consum es mesura en m3 i si volem saber quin cost té hem de multiplicar el consum pel preu 
del m3 consumit. 

L'IVA  (impost sobre el valor afegit). 

� Analitza els conceptes que hi surten 
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� Ara que ja has entès els conceptes que hi surten, pots calcular i omplir els 
espais buits de la següent factura. 
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La calefacció 
En general, surt més econòmic utilitzar gas per a la calefacció domèstica que no pas 
l'electricitat. Ara bé, s'ha de tenir present que la instal·lació de gas és molt més cara que la 
d'estufes elèctriques. Per a saber si surt a compte la instal·lació de calefacció de gas, s'han de 
tenir presents els següents factors: 

� EI clima: si vivim en un país on només fa fred durant dues setmanes l'any, no surt a 
compte instal·lar calefacció de gas perquè el cost de la instal·lació és elevat i durant 
l'any es consumeix molt poca energia. 

� EI tipus d'habitatge: si és una residència de cap de setmana és difícil que surti a 
compte instal·lar-hi gas. Com que només es fa servir un o dos dies per setmana, és 
difícil que la quantitat estalviada en consum sigui superior al cost de la instal·lació. 

� La temporització: si vivim en un edifici llogat i pensem abandonar-lo al cap de pocs 
anys, no surt a compte pagar la instal·lació de calefacció de gas. 

Activitat: El cost que comporta 
deixar la flama pilot de l'escalfador 
d'aigua encesa durant una nit 

Segueix aquests passos: 

� Observa el comptador del gas abans d'anar a dormir i anota'n la lectura. 

� Observa el comptador del gas de bon matí, abans de utilitzar res que funcioni 
consumint gas i anota'n la lectura. 

� Resta de la lectura del matí la lectura de la nit per a saber quant s'ha gastat. 

Tingues present que el resultat només serà vàlid sinó hi ha res encès que consumeixi gas, com 
per exemple, la calefacció 

� Anota els resultats de l'observació en aquesta fitxa: 

 

Lectura del comptador a la 
nit 

Lectura del comptador al 
matí Consum de gas en m 3 

   

A partir de les dades de la factura anterior contesta: 

� Quants euros costa deixar la flama encesa tota la nit? 

 

� Quants euros costa mensualment deixar la flama encesa tota la nit? 
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El cos humà com a màquina 
per a tenir-ne cura 

1. La salut i les malalties 
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Les malalties 
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Prevenció de malalties 
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Medicines alternatives 
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2. La dieta i la son 
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Problemes d’alimentació 
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El son i l’activitat diürna 
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3. La importància de l’esport i de la 
higiene 
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La importància de la higiene 
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4. Les drogues il·legals 

 



IES Llagostera 

 
 94 

 



 Ciència bàsica 

 
95 

5. Drogues legals: alcohol i tabac 
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El tabac 
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6. Els accidents de trànsit 
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Valoració del crèdit 

Contesta a les següents preguntes raonant les 
respostes: 

 

1. Què has après en aquest crèdit? 

 

 

 

2. T'ha agradat? 

 

 

 

3. Què eliminaries? 

 

 

 

4. Què afegiries? 

 

 

 

5. Com t'ha sentit (estressat, nerviós, relaxat...)? 

 

 

 

6. Valora les explicacions del professor. 
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7. Valora l'atenció prestada a cada alumne per part del professor. 

 

 

 

 

8. Valora el tracte del professor. 

 

 

 

 

9. Valora els deures (quantitat, dificultat, puntuació...) 

 

 

 

 

 

10. Valora les proves (quantitat, dificultat, puntuació...) 

 

 

 

 

 

11. Valora el teu aprenentatge: A, C i P. 
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Solucionari 

1. Vídeo sobre la fotosíntesi 
� Que les fulles desprenen oxigen. 

� Que en la foscor les plantes no desprenen oxigen. 

� Perquè s’encén amb un llumí. 

� L’indicarmí, que és grogós sense oxigen i blavós amb oxigen. 

� Només les fulles. 

� En la que té més diòxid  de carboni es produeix més oxigen.. Que per a fer la 
fotosíntesi i desprendre’s oxigen cal CO2. 

� Cal decolorar-la amb alcohol, que s’endu el verd de la clorofil.la i després submergir-
la en midó. Queda de color lila fosc, 

� Que a la fulla no s’hi trobarà midó. 

� La fotosíntesi necessita llum i és el procés de fabricació del midó. 

� Sí, perquè es fa amb la fotosíntesi que només té lloc en presència de llum. 

� Impedeix l’entrada del CO2 pels estomes –porus- de l’epidermis i, per tant, no es 
fabrica midó. 

� Perquè a dalt no hi ha estomes i els gasos no hi passen mai. La laca no fa cap efecte. 


