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“El veritable art del mestre consisteix en despertar
l’alegria pel treball i el coneixement”

Albert Einstein

“M’ho explicaren i ho vaig oblidar, m’ho ensenyaren i ho vaig entendre, 
ho vaig fer i ho vaig aprendre”

Confuci

“Sóc de les que pensen que la ciència té una gran bellesa. Un científic, en 
el seu laboratori, s’impressiona en sentir 

el plaer dels fenòmens que estudia”
Marie Curie
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preseNtACIÓ

Sorra, sal, vinagre, ous, coca-cola, alcohol, cremes solars… són productes 
i substàncies molt properes que trobem en el nostre entorn, i  com és 
lògic, socialment molt conegudes.
Amb aquest llibre volem que l´alumnat de secundària coneixi el 
procés científic d´experimentació en Química, utilitzant aquest tipus 
de productes, però sobretot intentant que aquest alumnat aprengui a 
concentrar-se i a observar seguint les pautes del mètode científic.
El coneixement de l´instrumental de laboratori, així com de tot el que 
fa referència a la seguretat, el consum de reactius i els residus generats 
en el treball de laboratori han de completar la formació experimental 
en aquest nivell. El quadern s´acompanya de qüestions al voltant de 
cada experiència i també d´informació per saber-ne més. Al final del 
quadern s´inclou un qüestionari d´assimilació dels conceptes i tècniques 
treballades en aquest conjunt d´experiències, així com el corresponent 
solucionari. També hi ha un petit apunt sobre la llibreta de pràctiques 
que cal anar introduïnt als laboratoris de Secundària.
A mesura que l´alumne va adquirint maduresa, aquestes eines 
qualitatives, han de completar-se també amb algunes experiències  
quantitatives.
El professorat, si vol, es podrà baixar, des del web del Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya (www.quimics.cat) les pràctiques a la carta 
per realitzar-les amb el seu alumnat, escollint-les segons els diferents 
nivells d´aquests.
Esperem que aquest quadern sigui una eina molt útil per iniciar  la 
formació científica experimental de l’alumnat de secundària i aconsellem 
al professorat de l´àrea científica d´aquests nivells que l’utilitzin per 
motivar i formar al seu alumnat en el terreny experimental.

Els autors





13Química al laboratori. Pràctiques a la carta

MAterIAl de lAborAtorI

Aquí teniu un extens llistat 
de material de laboratori. El 
professorat hauria de dedicar 
una classe a mostrar tot aquest 
material, procurant que  l´alumne 
s´hi vagi familiaritzant.

• Aspiradors per a pipetes
• Balança
• Bec Bunsen
• Bombeta UVA
• Bureta
• Capçal de destil.lació
• Càpsula de porcellana
• Cèrcol
• Col·lector colzat
• Cristal·litzador
• Dessecador
• Dessecador al buit
• Doble nou
• Embut Büchner
• Embut de decantació
• Embut de forma alemanya
• Escobilló
• Espàtula 
• Flascó rentador
• Gradeta

• Matràs aforat
• Matràs erlenmeyer
• Matràs esfèric
• Morter
• Peu amb pinça
• Pinces
• Pipeta aforada
• Pipeta graduada
• Placa ceràmica calefactora
• Proveta
• Quitasato
• Refrigerant
• Refrigerant Liebig
• Suport
• Termòmetre
• Triangle
• Tub d´assaig
• Vareta de vidre
• Vas de precipitats
• Vidre de rellotge
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Aquesta es una mostra prou representativa d´aquest instrumental:
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reACtIUs per A reAlItZAr les pràCtIQUes

• 1 cèntim d´euro
• Acetat de sodi
• Acetona
• Àcid acètic
• Àcid clorhídric 1M
• Àcid clorhídric 2M
• Acid nítric 13M
• Àcid p-aminobenzoic
• Àcid sulfúric 18M
• Aigua destil.lada
• Aigua oxigenada 10volums
• Alcohol de cremar (metanol)
• Alcohol de 96º (etanol)
• Alumini
• Amoníac 11M
• Bicarbonat de sodi (hidrogencarbonat de sodi)
• Carbonat bàsic de coure (II) (dihidroxicarbonat de coure(II))
• Carbonat de calci
• Cinta de magnesi
• Citrat de ferro (II) i amoni
• Clorur d´amoni
• Clorur de calci anhidre
• Coca-cola
• Cola imedio
• Essència de menta
• Essència de romani o de lavanda
• Fenolftaleïna
• Ferricianur de potassi 0,1M
• Ferro
• Ferrocianur de potassi 0,1M
• Glicerina
• Hexà
• Hidròxid de sodi
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• Hidròxid de sodi 0,1M
• Hidròxid de sodi 1M
• Iode
• Iodur de potassi
• Iodur de potassi 0,1M
• Lanolina
• Naftalè
• Nitrat de plom(II) 0,1M
• Nitrat de potassi 
• Oli de girasol
• Oli de sèsam
• Oli d’0liva
• Ous
• Oxibenzona
• Òxid de coure(II)
• Quinina
• Sacarina 
• Sal comuna (clorur de sodi)
• Salfumant (àcid clorhídric)
• Sorra fina
• Sucre ordinari (sacarosa)
• Sulfat de coure(II) pentahidratat
• Talc
• Tinta de bolígraf negre
• Tiocianat de potassi 0,1M
• Tiosulfat de sodi 
• Vinagre
• Zinc
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lA seGUretAt I els resIdUs Al lAborAtorI

Tota activitat humana suposa sempre un cert risc o perill, i l´estada en 
un laboratori de Química, atesa la manca d´experiència de l’alumnat 
de Secundària, presenta un risc addicional. Per tal d´evitar accidents és 
necessari que l´estudiant conegui les fonts de perill i quin ha de ser el 
seu comportament i la seva actuació en cas de produir-se un accident.
Existeix una normativa molt extensa sobre la prevenció d´accidents i les 
diverses actuacions que cal dur a terme per fer-ne una prevenció eficaç. 
Les normes més importants són les següents:

Protecció personal
Cal portar ulleres neutres de seguretat, bata de laboratori guants de 
làtex i el cabell recollit.

Elements de seguretat

ULLErES BATA GUANTS DE LÀTEx

rENTAULLS DUTxA
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Normes higièniques
Està prohibit menjar, beure, fumar i mastegar xiclet al laboratori.
Les normes més importants de seguretat es troben recollides en el 
fulletó editat per l´Oficina de Seguretat, Salut i Medi ambient (OSSMA, 
www.ub.edu/ossma/)

Pictogrames de perillositat i elements de seguretat
Abans d´utilitzar qualsevol producte cal sempre mirar en el flascó, 
ampolla o contenidor els pictogrames de perillositat GHS (Global 
Harmonitzed System) que mostra l´etiqueta corresponent, per poder 
pendre les mesures preventives oportunes.
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Els residus al laboratori escolar de química
La gestió dels residus generats en el treball de laboratori passen per les 
opcions següents:

a) Generar el mínim de residus, treballant amb petites 
quantitats de reactius.

b) reciclar aquests residus sempre que sigui possible.
c) Quan no hi hagi més remei que eliminar-los, fer-ho de la 

forma més adient possible.

Els contenidors que solen trobar-se en un laboratori escolar són:

• Contenidor general
• Contenidor de vidre
• Contenidor de paper
• Contenidor d´envasos de plàstic
• Contenidor de piles (no sempre)

Seria aconsellable que a més s´hi poguessin trobar:

• Contenidor de paper brut o contaminat amb productes químics

• Contenidor de vidre contaminat

• Contenidors de residus líquids
a) Dissolucions de metalls pesants
b) Dissolucions de compostos inorgànics no-metàl.lics
c) Dissolucions aquoses orgàniques
d) Dissolvents orgànics no halogenats

• Contenidor de residus sòlids inorgànics

De tota manera ens enfrontem sempre amb el problema de la recollida 
selectiva, relativament resolt en universitats i indústries, però de 
difícil solució a nivell d´escoles i instituts. Per això en acabar cada 
pràctica es proposa la manera més addient per recollir-los, recuperar-
los o eliminar-los.
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NorMes de trebAll Al lAborAtorI

1. És aconsellable portar sempre la bata de laboratori, ulleres de 
seguretat neutres i guants de làtex.

2. No és aconsellable portar lents de contacte.

3. Informar-vos bé dels llocs on es troben els elements de 
seguretat,extintors , aigua , sortides, farmaciola...

4. Cal portar els cabells recollits i sempre procurant que el calçat 
cobreixi totalment els peus.

5. Els residus del treball s´han d´emmagatzemar als llocs destinats a tal 
efecte, i no s´han de llençar pels desaiguaments o papereres sense 
permís explícit del professor.

6. Les reaccions amb producció de gasos s´han de fer en la vitrina 
extractora.

 
 Vitrina extractora

7. No retornar mai els excesos de reactiu a l´ampolla original.

8. No s´han de llençar mai els sòlids insolubles pels desaiguaments.

9. Cal treballar amb cura amb el material de vidre ja que és molt 
trencadís.

10.  Evitar les cremades amb el material de vidre. recordar que el vidre 
calent te el mateix aspecte i color que el vidre fred.
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11.  Cal manipular els reactius amb cura però sense por.

12.  En cas d´alguna incidència o accident avisar ràpidament al 
professorat.

13.  Cal pipetejar sempre amb ajuda de la pera succionadora o del pi-
pump, fins i tot quan es tracti d´aigua.

14.  No olorar directament els productes o reactius de les ampolles a no 
ser que el professor ho aconselli.

15.  Cal consumir el mínim de reactius possible ”Si ho veus amb poc no 
en gastis molt”.

16.  Manipular amb cura els fogons de laboratori i evitar les cremades

17.  En acabar el treball cal netejar i ordenar el  material i l´entorn i 
rentar-se les mans.





les pràCtIQUes



estrUCtUrA de les pràCtIQUes

Totes les pràctiques presentades en aquest llibre consten de:

• OBJECTIUS

• PArT ExPErIMENTAL

• MATErIAL I rEACTIUS

• PROCEDIMENT

• DADES I CÀLCULS 

• OBSERVACIONS I QÜESTIONS

• SEGUrETAT I rESIDUS

• PEr SABEr-NE MÉS



pràCtICA 1

sepArACIÓ dels dos CoMpoNeNts 
d´UNA MesClA sÒlIdA de sAl I sorrA

Objectius
La majoria de materials naturals són mescles homogènies i mescles 
heterogènies com poden ser l´aigua de mar, l´aire, el granit….. 
Generalment el químic necessita aïllar les diferents substàncies que 
formen part d´aquestes mescles a fi d´utilitzar-les com a tals o bé per 
fabricar-ne de noves. 
L´objectiu de l´experiència és aconseguir que l´alumnat es familiaritzi 
en la manipulació correcta d´alguns estris molt comuns en el treball 
de laboratori i apliqui alguna de les tècniques més simples com ara 
la filtració, la vaporització, la cristal·lització... per separar els dos 
components d´una mescla de sorra i sal comuna (clorur de sodi). 
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Part experimental

a) Material:
Embut, Vasos de precipitats, Provetes, Balança, Matràs erlenmeyer, 
Vareta de vidre, Espàtula, Fogó, Paper de filtre.
Reactius:
Mescla de sal i sorra, Aigua destil·lada (desionitzada).

b) procediment:
Col·locar un vas de precipitats de 250 mL damunt del plat de la balança, 
tarar i afegir-hi uns 10 g de la mescla.
Abocar al vas 50 mL d´aigua destil·lada mesurats amb una proveta i 
remenar-ho bé amb una vareta de vidre o una espàtula.
Retallar correctament un paper de filtre, per adaptar-lo a l´embut 
segons l’esquema següent. Consultar al professorat.

Preparació d’un filtre

 
Recolzar l´embut, amb el seu paper de filtre, en la boca del matràs 
erlenmeyer de 250 mL, afegir el contingut del vas i filtrar la mescla. 
Abocar el filtrat a un vas de precipitats de 100 mL, a continuació escalfar 
aquest vas amb un sistema calefactor adient fins que el volum de liquid 
es redueixi  a menys de la meitat (fins uns 20 mL). 
Deixar refredar per que cristal·litzi la sal.

Pràctica 1
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Anota tot el que observis al llarg de l´experiència. 
Si es vol filtrar més ràpid es pot fer un muntatge amb un embut de 
Büchner i el matràs kitasato, connectat a la trompa de buit i aquesta a 
l’aixeta.

 
Filtració amb embut Büchner

Observacions i qüestions
1. Quin aspecte té la mescla?
2. On pots trobar a la natura una mescla d´aquestes característiques?
3. Quin dels dos productes de la mescla es dissol en aigua?
4. El filtrat d´aquesta experiència és una dissolució, quina diferència hi 

ha entre la mescla inicial i la dissolució?
5. Quin producte queda retingut a l´embut?
6. Què passa quan es va escalfant el vas amb la dissolució?
7. A mesura que es vaporitza l´aigua, la dissolució del vas és cada cop 

més concentrada. Quin nom rep una dissolució quan assoleix el 
màxim de concentració?

8. Què és la vaporització? 
9. Quina substància es vaporitza en aquesta experiència?
10.  En quins fenomens o propietats de la matèria s’ha basat la separació?
11.  Què passa quan es refreda aquesta dissolució saturada? Per què?
12.  Què vol dir “dissolució concentrada”?

Pràctica 1
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Seguretat i residus
En aquesta experiència no es treballa amb cap substància perillosa i, 
per tant, les substàncies implicades com són la sal i la sorra es poden 
recuperar. 

Per saber-ne més
Les tècniques més freqüents per separar els components de dissolucions 
i mescles heterogènies són la filtració, l´extracció, la vaporització, la 
sublimació, la cristal·lització, la destil·lació, la cromatografía i més ….
La filtració pot fer-se amb un filtre cònic, un filtre de plecs col·locat 
en un embut de forma alemanya a pressió normal o bé,  un filtre pla i 
rodó amb un embut de Büchner si es vol filtrar al buit (veure figura més 
amunt).
La vaporització és un canvi de l´estat d´agregació líquid a l´estat gasós 
que pot fer-se de dues maneres: per evaporació i per ebullició. En el 
primer cas es tracta d´un fenòmen superficial que es pot fer a qualsevol 
temperatura, mentre que l´ebullició te lloc en tota la massa líquida i a 
una temperatura característica per a cada substància a pressió normal, 
la seva temperatura d’ebullició. 

Pràctica 1
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sepArACIÓ dels ColorANts 
d´UNA tINtA de bolÍGrAF per 
CroMAtoGrAFIA sobre pAper

Objectius
En aquesta experiència s´aplicarà la tècnica cromatogràfica per 
separar els pigments o colorants presents en una tinta de bolígraf. La 
cromatografia sobre paper es basa en la diferent velocitat de migració 
dels colorants de la tinta quan són arrossegats a través del paper de 
filtre per un eluent que ascendeix per capilaritat a través del paper.

 
 

Part experimental

a) Material:
Cubeta o pot, clips o pinces per penjar el paper, paper de filtre, bolígraf 
negre.
Reactius:
Tinta negre, eluents (acetona, amoníac i aigua).

b) procediment:
Retallar una tira de paper de filtre de les dimensions adients al recipient 
on s´ha de desenvolupar la cromatografia. 



30

Dibuixar una línia base, amb llapis, a uns 2 cm d´un extrem de la tira de 
paper. 
Al centre d’aquesta línia fer una taca ben compacta amb la tinta del 
bolígraf de tinta negra.
La tira s´ha de penjar en un pot o cubeta (pot servir un pot de llegum 
de forma cilíndrica) amb la tècnica més adient…., i un cop penjada la 
tira, procurant que quedi vertical, s´afegeix a l´interior de la cubeta o 
pot, amb molta cura, dissolució eluent fins a 1 cm d’alt, procurant que 
aquesta toqui el paper, però quedi per sota de la línia base que conté la 
taca de tinta de bolígraf.

 
La dissolució eluent es prepara mesclant en les proporcions 4:4:1 
acetona, amoníac concentrat i aigua (per exemple 40 mL d´acetona, 
40 mL d´amoníac concentrat i 10 mL d´aigua). El volum a preparar 
dependrà de les dimensions del pot o cubeta.
L´eluent anirà pujant per capilaritat i quan arribi a la línia base 
començarà a arrossegar els pigments de la tinta a diferent velocitat. La 
cromatografia és lenta i s´ha de deixar desenvolupant unes hores.

Observacions i qüestions
1. Què s´observa a la tira de paper mentre es va desenvolupant la 

cromatografia?

Pràctica 2
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2. Quants pigments diferents creus que té la tinta de bolígraf negre? 
Compara-ho amb els resultats dels teus companys/es.

3. Quin dels pigments es desplaça més ràpid al llarg de la tira? 
4. Quin és el més lent?
5. Per què es separen els pigments?
6. Què és el factor R?

Seguretat i residus
En preparar l’eluent cal procurar no respirar els vapors d´amoníac i 
d´acetona.
Els residus d´eluent poden llençar-se per l´aigüera amb força quantitat 
d’aigua, obrint bé l´aixeta.

Per saber-ne més
La cromatografia és una tècnica de separació que permet aïllar i analitzar 
les substàncies presents en determinades mescles homogènies. Es 
basa en la diferent velocitat de migració de les substàncies presents a 
la mescla a través d´un determinat medi degut a la diferent solubilitat 
en aquest.
Hi ha diferents tipus de cromatografia com ara la cromatografia sobre 
paper, la de capa fina, la de columna, la de gasos i la cromatografia 
líquida d’alta ressolució (sigles en anglès HPLC)

Nota
Un eluent és la substància emprada com a dissolvent en la separació de 
materials per elució sobretot en els processos cromatogràfics.

Pràctica 2





pràCtICA 3

DESTIL·LACIÓ DE LA COCA-COLA

Objectiu
L´objectiu d´aquesta experiència és aconseguir que l´alumnat es 
familiaritzi i entengui bé una de les tècniques de separació més 
importants en els 
laboratoris com és 
la destil·lació. En 
el nostre cas cal 
veure i observar que 
destil·lant la coca-
cola, aconseguim 
un destil·lat de 
característiques ben 
diferents a les de la 
coca-cola inicial.

Part experimental

a) Material:
Matràs de destil·lació, termòmetre, refrigerant de Liebig, goma de 
refrigerant, suports i pinces, fogó Bunsen, cèrcol amb nou, placa 
ceràmica, col·lector amb colze.
Reactius:
Coca-cola.

b) procediment
Fer el muntatge de l´aparell de destil·lació segons mostra la figura de la 
pàgina següent. 
Fixar el matràs i el refrigerant als suports mitjançant les pinces. 
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Un cop tots els elements correctament connectats i fixats, col·locar la 
mostra de coca-cola dins del matràs de destil·lació amb uns trossets de 
porcellana porosa que ajuden en aquest procès. 
A continuació connectar la sortida inferior del refrigerant a l´aixeta 
d’entrada d’aigua amb la goma corresponent i amb un altre tub de 
goma connectar la sortida superior del refrigerant amb el desguàs. 
Obrir l´aixeta per fer circular l´aigua pel refrigerant i comença el procés 
de calefacció emprant un bec de Bunsen o una placa calefactora. 
Col·locar sota la part inferior del refrigerant un col·lector colzat i un vas 
o una proveta per recollir el destil·lat. 
Observar el termòmetre durant tot el procés i anotar les variacions de 
temperatura.

 
Observacions i qüestions

1. Quin color té la coca-cola?
2. Què succeeix en el matràs quan comença la destil·lació?
3. Què succeeix en el refrigerant?
4. Quin aspecte té el destil·lat?

Pràctica 3



35

5. Què és el destil·lat? És una substància pura?
6. A quina temperatura bull el líquid que destil·la?
7. La temperatura varia durant l’ebullició?
8. Per a què serveix la porcellana porosa?
9. Quins canvis en l’estat d´agregació de la matèria tenen lloc en una 

destil·lació?

Seguretat i residus
El foc sempre pot ser un problema, però si es treballa amb cura no hi 
ha cap perill. 
El residu de la destil·lació es pot abocar per l´aigüera obrint prèviament 
l’aixeta i el destil·lat pot emprar-se com aigua destil·lada.

Per saber-ne més
La destil·lació que heu realitzat, és una destil·lació simple, ja que es 
tractava de separar un líquid dels diferents soluts sòlids dissolts.
Si es tracta de separar diferents líquids amb temperatures d´ebullició 

molt properes, pot emprar-
se la destil·lació fraccionada, 
amb la corresponent 
columna de fracionament, 
que es la que s´utilitza 
per separar els diferents 
components o fraccions del 
petroli, entre les quals hi ha 
el gas-oil i la gasolina.

Nota
La porcellana porosa, és una 
porcellana sense vernissar 
que facilita una ebullició 
més homogènia.
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pràCtICA 4

el poder dIssolVeNt de l´AIGUA

Objectius
En aquesta experiència l’alumnat ha de comprovar la capacitat 
dissolvent de l´aigua sobre diversos productes de la llar.

Part experimental
a) Material:

Gradeta amb tubs d´assaig, provetes 10 mL, vareta de vidre. 
Reactius:
Sal comuna, oli, alcohol, sucre, bicarbonat, sacarina, naftalina.

b) procediment
Col·locar en una gradeta 7 tubs d´assaig i, amb una proveta de 10 
mL, afegir a cada tub 5 mL d´aigua destil·lada. A continuació afegir, 
una punta d´espàtula o 2 mL en el cas dels líquids, de cada una de les 
substàncies a analitzar (una en cada tub).
Agitar bé tots els tubs, observant la major o menor solubilitat en aigua 
d´aquestes substàncies (comparant el sòlid o líquid que queda en el tub 
en relació al que s´havia afegit).

sUbstàNCIes solUble/INsolUble obserVACIoNs
Sal comuna
Oli
Sucre
Alcohol
Bicarbonat de sodi
Sacarina
Naftalina
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Qüestions
1. Quines substàncies són molt solubles en aigua?
2. Quines substàncies són molt poc solubles (insolubles) en aigua?
3. Hi ha líquids immiscibles?
4. Quina diferència hi ha entre l´oli i l´alcohol, en relació a la seva 

solubilitat en l´aigua?
5. En el cas de les substàncies molt solubles, el resultat  és una dissolució 

formada per un solut i un solvent. Quins són en cada cas el solut i el 
solvent?

6. A les substàncies poc solubles també se les anomena …………..........

Seguretat i residus
L´oli es pot recuperar per decantació en un embut de decantació. 
Les dissolucions aquoses poden abocar-se per l´aigüera, obrint 
prèviament l´aixeta. 
La suspensió de naftalina i aigua es pot filtrar i recuperar la naftalina.

Per saber-ne més
L´aigua és un dissolvent polar que interacciona i dissol substàncies 
semblants a ella com ara substàncies de molécules polars com són 
l´alcohol, l´acetona, l´amoníac…., i també substàncies iòniques com la 
sal de cuina i altres sals. 
Gràcies a aquesta capacitat dissolvent l´aigua pot dissoldre les 
substàncies nutritives i transportar-les fins a les cel·lules. També pot 
dissoldre els residus del metabolisme i transportar-los a l’exterior de la 
cèl·lula. Per això l´aigua és imprescindible per a la vida.
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pràCtICA 5

lA solUbIlItAt de  solUts sÒlIds eN 
dIssolVeNts lÍQUIds

Objectius
L´objectiu d´aquesta experiència és estudiar la solubilitat de 5 
substàncies sòlides en tres dissolvents líquids diferents com són l´aigua, 
l´alcohol ordinari (etanol) i l´hexà. Els soluts estudiats seràn: clorur de 
sodi, nitrat de potassi, iode, carbonat de calci i naftalè (naftalina).

Part experimental
a) Material:

Tubs d´assaig, gradeta, espátula, proveta 10mL
Reactius:
Aigua destil·lada, etanol, hexà, clorur de sodi, nitrat de potassi, iode,
carbonat de calci, naftalè

b) procediment
Col·locar en una gradeta 5 tubs d´assaig i a cada un d´ells, amb l´ajut 
d´una proveta, afegir-hi 5 mL d´aigua destil·lada. 
A continuació introduir a cada tub una punta d´espàtula de cada un 
dels soluts següents (un solut per tub):

1. Clorur de sodi
2. Nitrat de potassi
3. Iode
4. Carbonat de calci
5. Naftalè

Cal agitar bé cada tub amb una vareta de vidre prima i observar si hi 
ha o no dissolució comparant la quantitat afegida amb la que queda 
després d´agitar. 
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Repetir tot el procediment dues vegades més emprant alcohol o hexà 
com a dissolvents enlloc de l´aigua destil·lada o desionitzada.
Per acabar, afegir una punta d´espàtula de iode en un tub amb 5 mL 
d´aigua, agitar-ho bé i decantar el líquid a un altre tub d´assaig.
Afegir a aquest últim tub 2 mL d´hexà i agitar-ho enèrgicament.
Què s´observa?

Dades
Completar la taula següent, col·locant les paraules soluble o insoluble:

dIssolVeNt/
solUt AIGUA etANol HeXà

Clorur de sodi
Nitrat de potassi
Iode
Carbonat de calci
Naftalè

Observacions i qüestions
1. Quines substàncies són solubles en aigua?
2. Quines substàncies són solubles en alcohol?
3. Quines substàncies són solubles en hexà?
4. Hi ha alguna substància soluble en diversos dissolvents?
5. El naftàlè és una substància orgànica. Quin dissolvent escolliries per 

dissoldre una substància orgànica?
6. Quina de les substàncies emprades és soluble en alcohol? Quin nom 

té la dissolució resultant?
7. El clorur de sodi i el nitrat de potassi són compostos formats per 

ions. Quin dissolvent escolliries per dissoldre compostos iònics com 
ara el clorur de potassi, el sulfat de sodi o el iodur de potassi….?

8. Quina substància és insoluble en tots els dissolvents emprats?
9. Són miscibles l´aigua i l´hexà?
10.  Què passa en afegir hexà al tub que tenia la solució aquosa de iode? 

Què ens indica?
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Seguretat i residus
Cal manipular amb cura l´alcohol i l´hexà ja que són inflamables. 
Les dissolucions aquoses poden llençar-se per l´aigüera obrint 
prèviament l’aixeta. 
La dissolució alcohòlica de iode es pot emprar com a desinfectant. 
Les dispersions d´aigua amb naftalè poden filtrar-se i recuperar el 
naftalè.

Per saber-ne més
Molts compostos iònics com ara les sals són solubles en aigua, mentre 
que els compostos moleculars són solubles en hexà. 
És a dir “Allò semblant dissol al semblant”. 
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pràCtICA 6

CoNdUCtIVItAt elÈCtrICA de 
CoMpostos I dIssolUCIoNs

Objectius
En aquesta experiència és vol utilitzar un circuit elèctric per comprovar la 
conductivitat d’uns compostos i les seves dissolucions en aigua.

Part experimental
a) Material:

Bombeta de 2 o 3 V, portabombetes, fils elèctrics, pinces de cocodril,  
elèctrodes de grafit o metàl·lics, pila de 9 V, vas de precipitats 100 mL, 

Reactius:
Aigua desionitzada, aigua de l´aixeta, alcohol, sucre, sal, vinagre, 
àcid acètic glacial, hidròxid de sodi, salfumant, sulfat de coure(II)-
pentahidratat.
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b) procediment

Muntar un circuit de conductivitat com mostra el dibuix, connectant 
en sèrie amb els fils conductors i les pinces de cocodril corresponents, 
una bombeta de 2 o 3 V amb portabombetes, una pila de 9 V, i un vas 
de precipitats de 100 mL amb dos elèctrodes de carboni (grafit) o de 
coure metàl·lic. 
Comprovar el seu funcionament unint entre sí els dos elèctrodes i 
veure que s’encén la bombeta. També es pot fer tocant amb els dos 
elèctrodes un metall com per exemple en tocar una olla, una tapadora 
de coure, d’alumini o d’acer inoxidable o d’altres.
Després, es col·loca dins del vas cada un dels compostos o dissolucions 
següents (rentar bé el vas i els elèctrodes amb aigua desionitzada cada 
cop que es canvia el seu contingut).

1- Aigua desionitzada 10- Àcid acètic glacial
2- Aigua de l´aixeta 11- Hidròxid de sodi

3- Alcohol 12- Aigua desionitzada i hidròxid 
de sodi

4- Aigua desionitzada i alcohol 13- Salfumant (àcid clorhídric en 
dissolució aquosa)

5- Sucre 14- Sulfat de coure (II)-
pentahidratat6- Aigua desionitzada i sucre

7- Sal 15- Aigua desionitzada i Sulfat de 
coure (II)-pentahidratat8- Aigua desionitzada i sal

9- Vinagre

En cada cas s’ha d´observar si la bombeta s´encén, i també si hi ha 
canvis en la superficie dels elèctrodes de grafit o metàl·lics, com ara 
l’observació de bombolles, canvis de color, etc.

Observacions i qüestions
1. En quins casos s´encén la bombeta o hi ha canvis en la superficie dels 

elèctrodes?
2. Quins compostos són conductors elèctrics?
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3. Quines dissolucions són conductores de l’electricitat?
4. Quins són els trets comuns dels sistemes conductors?
5. Quins sistemes són els més conductors?

Seguretat i residus
Cal manipular amb precaució el salfumant, l´hidròxid de sodi i l´àcid 
acètic, que són força corrosius. Les dissolucions aquoses poden abocar-
se per l´aigüera obrint prèviament l´aixeta.
Nota. El circuit de conductivitat no cal que sigui idèntic al de la figura, 
però cal que compleixi la mateixa funció.

Per saber-ne més
Els compostos que dissolts en aigua són conductors elèctrics, 
s´anomenen electròlits.
Són electròlits els àcids, les sals i les bases.
En aquestes dissolucions d´àcids, sals i bases, hi ha unes partícules amb 
càrrega elèctrica anomenades ions (cations o ions positius i anions o 
ions negatius) que, en desplaçar-se cap els elèctrodes i tancar el circuit, 
són els responsables de la conductivitat elèctrica.
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pràCtICA 7

reACCIoNs QUÍMIQUes 
 A petItA esCAlA I

Objectius
Aquesta experiència vol fer entendre experimentalment a través de 
l´observació el que significa una reacció química, en la qual a partir d´unes 
substàncies inicials o reactius, s’obtenen unes de noves anomenades 
productes.
En una reacció química sempre es produeix que:

REACTIUS  →  PRODUCTES

       

 

 Formació de rovell    Combustió

De les moltes i variades reaccions químiques, la formació del rovell per 
oxidació del ferro, és a dir, la corrosió del ferro, així com els processos 
de combustió de l’espelma que crema o dels aliments en el nostre 
organisme són reaccions molt importants.
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Part experimental
a) Material:

Tubs d´assaig, gradeta, sistema calefactor, càpsula de porcellana, 
provetes, pinça d´estendre.

Reactius:
Àcid clorhídric 2M, zinc, alumini, carbonat bàsic de coure(II).

b) procediment
b.1- Col·locar en un tub d´assaig ben sec 1cm d´altura de carbonat bàsic 
de coure (II). 
Amb un sistema de calefacció adient, escalfar el tub subjectan-lo amb 
unes pinces i procurar, moure´l constantment, observant tot el que 
succeeix.
Creus que al final hi ha les mateixes substàncies que al principi?
b.2- Col·locar en un tub d´assaig 2 mL d´àcid clorhídric 2M mesurat amb 
una proveta de 10 mL o una pipeta i l’aspirador adequat (pera de goma, 
pi-pump,...). Tot seguit, afegir-hi un tros de zinc o d’alumini. 
Què observes? 
Podem dir que el líquid bull? 
Surt un gas? 
De què són les bombolles? 
Creus que al final hi ha les mateixes substàncies que al principi? 
Demana-li al professorat que expliqui quin és el gas que surt.
b.3- Col·locar 2 mL de dissolució 0,1M de iodur de potassi en un tub 
d´assaig i 2 mL de dissolució 0,1M de nitrat de plom (II) en un altre tub 
d´assaig, tots dos volums mesurats amb una proveta de 10 mL o una 
pipeta i l’aspirador adequat. 
Quin aspecte tenen els reactius?
Mesclar el contingut dels dos tubs, abocant el contingut d´un tub dins 
l´altre.
Què observes? 
Apareix algún sòlid? 
De quin color?
Creus que les substàncies inicials són les mateixes que les finals?
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Observacions i qüestions
1. Què passa quan es va escalfant el carbonat bàsic de coure (II)? Surt 

algún gas? Canvia el color?
2. Què passa quan el zinc o l’alumini entren en contacte amb l´àcid 

clorhídric? Surt algún gas o bé el líquid bull?
3. De quin color són les dissolucions de iodur de potassi i de nitrat 

de plom (II). Què succeeix en mesclar-les? De quin color és un dels 
productes finals?

Seguretat i residus
Cal manipular amb molta cura pel seu poder corrosiu l’àcid clorhídric. 
Es pot recuperar l´òxid de coure (II) de la primera reacció (b-1).
El precipitat groc de iodur de plom (II), s´hauria d´abocar en un 
contenidor de metalls pesats o pesants.

Per saber-ne més 

reACCIÓ reACtIUs prodUCtes

b- 1
carbonat bàsic de coure 
dihidròxid carbonat de 
coure(II)

òxid de coure(II)
 
diòxid de carboni

b- 2 àcid clorhídric i zinc clorur de zinc i hidrogen

b- 3 iodur de potassi i nitrat de 
plom (II)

iodur de plom (II) i nitrat 
de potassi

Sabríes escriure les equacions corresponents a aquestes reaccions?
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pràCtICA 8

reACCIoNs QUÍMIQUes  
A petItA esCAlA II

Objectius
Aquesta experiència, continuació de la pràctica 7, vol fer entendre 
experimentalment a través de l´observació el que significa una reacció 
química, en la qual a partir d´unes substàncies inicials o reactius, s’obtenen 
unes de noves anomenades productes.
En una reacció química sempre es produeix que:

REACTIUS  →  PRODUCTES

Part experimental
a) Material:

Tubs d´assaig, gradeta, sistema calefactor, càpsula de porcellana, 
provetes, pinça d´estendre, morter i la seva mà.

Reactius:
Nitrat de plom(II) 0,1M, iodur de potassi 0,1M, cinta de magnesi, àcid 
nítric concentrat, àcid sulfúric concentrat, òxid de coure (II), monedes 
d´un cèntim, Sulfat de coure (II) pentahidratat.

b) procediment
b.1- Subjectar amb una pinça d´estendre la roba, una cinta de magnesi 
d´uns 5 cm de llargada.
Apropar la cinta a la flama d´un bec de Bunsen fins que s´encengui, i 
un cop encesa i sense por, col·locar a sota una càpsula de porcellana, 
i quan la flama arribi a la pinça, obrir la pinça procurant que el residu 
caigui dins la càpsula.
Què s´observa? 
Com és el residu? 
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Creus que les substàncies inicials són les mateixes que les finals?
b.2- Col·locar en un vas de precipitats i dins d´una vitrina extractora, 2 
mL d´àcid nítric concentrat mesurats amb precaució amb una proveta 
de 10 mL o una pipeta i l’aspirador adequat.
Afegir-hi una moneda d’1cèntim d´euro.
Què observes? 
Procura no respirar els vapors rogencs que s´alliberen. 
De quin color queda la dissolució?.
Creus que les substàncies finals són les mateixes que les inicials?
Dilueix amb aigua per aturar la reacció.
Ha canviat el color?
b.3- Col·locar en un vas de precipitats de 100 mL una punta d´espàtula 
d´òxid de coure (II) i 20 mL d´aigua.
Amb molta precaució, mesurar 3 mL d´àcid sulfúric concentrat amb una 
proveta de 10 mL o una pipeta i l’aspirador adequat i afegir-los amb 
molta cura al vas.
Què s´observa?
Escalfar el vas 3 o 4 minuts. 
De quin color queda la solució?
Filtrar la dissolució a través d´un embut amb paper de filtre recolzat en 
la boca d´un erlenmeyer de 250 mL, i un cop filtrat,  trasvassar el filtrat 
a un vas de precipitats de 250 mL i deixar-lo fins el dia següent per 
observar el cristalls formats de sulfat de coure (II) pentahidratat.
b.4- Pesar, més o menys, 1 g de sulfat de coure (II) pentahidratat, cristalls 
de color blau i reduir-ho a pols amb un morter i la seva ma. Col·locar en 
la càpsula de porcellana i escalfar una estona. 
Què s’observa?
Si al polsim blanc que ha quedat se li afegeix una mica d’aigua, què 
succeeix?

Observacions i qüestions
1. Com és la flama quan s´encèn el magnesi? Què és el residu final? De 

quin color és?
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2. De quin color són els gasos que s´alliberen en la reacció entre l´àcid 
nítric i el coure de la moneda? I quin color té  la dissolució resultant?

3. Què observes quan es va afegint l´àcid sulfúric a la suspensió d´aigua 
i òxid de coure (II)? De quin color és el producte format en la reacció 
entre l´àcid sulfúric i l´òxid de coure (II)?

Seguretat i residus
Cal manipular amb molta cura pel seu poder corrosiu i en algún cas 
irritant els àcids nítric i sulfúric. 
Es pot recuperar l´òxid de coure (II) de la pràctica 7 i emprar-lo en la 
tercera reacció (b.3-). 
No s´han de respirar els vapors nitrosos de la segonana reacció.  
S’ha de triar sempre la pipeta i el succionador adient.
Mai s’ha de pipetejar del recipient original.

Per saber-ne més 

reACCIÓ reACtIUs prodUCtes

b- 1 magnesi i oxigen òxid de magnesi

b- 2 coure i àcid nítric diòxid de nitrogen, nitrat 
de coure (II) i aigua

b- 3 òxid de coure (II) i acid sulfúric sulfat de coure (II) i 
aigua

Sabríes escriure les equacions corresponents a aquestes reaccions?

Les reaccions químiques serveixen per:
a) Fabricar noves substàncies útils a la societat
b) Analitzar mostres de matèria
c) Aprofitar l´energia alliberada en alguna d´aquestes 

reaccions com ara les combustions
d) Anular l´efecte de vessaments diversos
e) Finalitats lúdiques

Les reaccions químiques poden ser de:
Unió o síntesi        S + O2→ SO2
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Descomposició    2HgO→ 2Hg  + O2

RedOx     CuCl2  + Fe  → Cu  + FeCl2

Àcid-Base        NaOH  + HCl  → NaCl  +  H2O

Quan s´escriu l’equació d’una reacció es recomanable indicar l´estat  
físic de les substàncies com ara:
2HCl(aq)  + Zn(s)  →   ZnCl2(aq)  +  H2(g)

(s)  sòlid;  (l) líquid; (g) gas; (aq) dissolució aquosa

Sabríes fer-ho en els 4 exemples anteriors?
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pràCtICA 9

proCessos eNdotÈrMICs I 
eXotÈrMICs

Objectius
En aquesta experiència l´alumnat s´haurà de familiaritzar amb 
l´existència de canvis o processos en els que s´allibera calor, anomenats 
processos exotèrmics, i d´altres en els que s´absorveix calor anomenats 
processos endotèrmics. En la primera situació el recipient s´escalfa i en 
la segona situació el recipient es refreda.

Part experimental
a) Material:

Vasos de precipitats de 100 mL, termòmetres, vaset de café 
autoescalfable.

Reactius:
Aigua destil·lada, clorur d´amoni, tiosulfat de sodi, hidròxid de sodi, 
clorur de calci anhidre.

b) procediment
b.1-En un vas de precipitats de 100 mL, es 
col·loquen 25 mL d´aigua destil·lada i amb 
un termòmetre se’n mesura la temperatura. 
Després, es mesuren amb la balança 5g de 
clorur d´amoni i s´afegeixen al vas. 
Observar què indica el termòmetre fins que 
la temperatura s’estabilitzi i assoleixi el  seu 
valor màxim o mínim. 
b.2- Repetir el mateix procediment, 
canviant el clorur d´amoni per hidròxid de 
sodi.
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b.3- Tornar a repetir el mateix procediment 
canviant l´hidròxid de sodi per tiosulfat de 
sodi.
b-4- Repetir l´experiment canviant el 
tiosulfat de sodi per clorur de calci anhidre.
En determinats comerços es venen 
bosses amb substàncies que en 
reaccionar permeten aplicar calor o fred a 
determinades parts del cos, també vasets 
amb café que s´escalfen o refreden amb 
aquests productes estudiats.

Observacions i qüestions
1. Quina ha estat en els tres primers casos la temperatura inicial de 

l´aigua?
2. Quina ha estat en els tres primers casos la temperatura final de 

l’aigua?
3. Quins processos són exotèrmics?
4. Quins processos són endotèrmics?
5. Creus que tots aquests processos són reaccions químiques?
6. Quin dels processos seria més interessant per escalfar? 
7. I per a refredar? 

Seguretat i residus
Cal anar en compte en la manipulació de l´hidròxid de sodi, s’ha 
de procurar no tocar-lo amb els dits. Cal fer servir l´espàtula. Les 
dissolucions finals es poden abocar per l´aigüera, obrint prèviament 
l´aixeta.

Per saber-ne més
Totes les reaccions de combustió, com ara les del carbó, gas natural i 
derivats del petroli, són reaccions exotèrmiques, mentre que la majoria 
de les reaccions de descomposició són endotèrmiques.

Pràctica 9



pràCtICA 10

CoMpArANt el poder CAlÒrIC de 
dos CoMbUstIbles

Objectiu
L´abastiment energètic de la nostra societat, es realitza, encara de 
forma majoritària, mitjançant les reaccions de combustió dels diferents 
combustibles sobretot del carbó, petroli, gas natural i dels seus derivats. 
Cada combustible, gasolina, gas-oil, metanol, etanol, i d’altres, allibera 
en cremar (en la seva reacció de combustió) una determinada quantitat 
de calor per unitat de massa. En aquesta experiència s’haurà de calcular 
i comparar la calor alliberada per unitat de massa en la combustió de 
dos importants combustibles com són el metanol (alcohol de cremar) i 
l´etanol o alcohol ordinari (bioetanol).
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Part experimental
a) Material:

Suport, pinça de matràs, matràs erlenmeyer 250 mL, termòmetre, 
proveta 100 mL, 2 fogons d´alcohol.

Reactius:
Metanol, etanol, aigua destil·lada, llumins.

b) procediment
Omplir dos fogons d´alcohol, un amb metanol i l’altre amb etanol. Amb 
una balança mesurar la massa inicial dels fogons. 
Col·locar amb l´ajut d´una proveta, 100 mL d´aigua destil·lada dins d´un 
matràs erlenmeyer de 250 mL, fixar el matràs a un suport mitjançant 
una pinça i submergir-hi un termòmetre.
Col·locar el primer fogó sota l´erlenmeyer, revisar el ble del fogó per 
que cremi bé i encendre el fogó procurant que la flama quedi ben al 
centre de la base del matràs. 
Observar el termòmetre i apagar el fogó quan la temperatura hagi 
augmentat 30ºC. 
Un cop aconseguit aquest augment, apagar el fogó i mesura de nou la 
massa del fogó (massa final).
Repetir el mateix procediment per l´altre alcohol (segon fogó).

Dades i càlculs

Metanol

Massa inicial del fogó amb l’alcohol =

Massa final del fogó amb l’alcohol restant =

Massa d´alcohol cremada =

Calor subministrada a l´aigua: 

Q = m.c.∆T = 100g  · 1cal/gºC · 30ºC = 3000cal = ……………J

Calor per unitat de massa cremada =

Pràctica 10
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etanol

Massa inicial del fogó=

Massa final del fogó =

Massa d´alcohol cremada =

Calor subministrada a l´aigua = 3000cal =…………….J (la mateixa que en 
el cas anterior)

Calor per unitat de massa cremada = 

1cal = 4,18J

Observacions i qüestions
1. En aquesta experiència hi han processos exotèrmics i endotèrmics, 

quins són?
2. Quins són els combustibles de l´experiència?. Indica altres 

combustibles que coneguis
3. Què és una combustió?
4. Quins són els reactius d´una combustió?
5. Quin dels dos combustibles estudiats subministra més energia per 

unitat de massa?

Per saber-ne més 
En aquestes reaccions:

 REACTIUS       PRODUCTES
 Metanol i oxigen  →      diòxid de carboni i aigua
 Etanol i oxigen   →      diòxid de carboni i aigua

En ambdues reaccions s´allibera diòxid de carboni que és un gas d´efecte 
hivernacle que contribueix a l´escalfament global de la Terra.
L´energia alliberada en aquestes reaccions es pot expressar en calories 
i joules

1cal = 4,18J

Pràctica 10
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Sabríes escriure les equacions corresponents a aquestes reaccions?
L´augment de temperatura d´una mostra depèn de la calor rebuda, de 
la massa de la mostra i de la seva capacitat calòrica específica (calor 
específica), d´acord amb l´equació:

  ∆T = q /m.c  q = m.c.∆T

L´aigua és la substància de major calor específica. Li costa molt 
d´escalfar-se i també li costa molt de refredar-se.

 ce(aigua) = 1cal/gºC  = 4,18J/g ºC

La gasolina i el gas-oil són dissolucions d´hidrocarburs.
Els hidrocarburs són compostos químics que solament contenen 
carboni i hidrogen, com ara el metà i el butà.

Seguretat i residus
Cal manipular amb precaució els fogons d´alcohol i evitar les cremades. 
El residu de CO2 alliberat no és prou important per alterar la seva 
concentració en l’aire i provocar un augment de l’efecte hivernacle.
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pràCtICA 11

DETERMINACIÓ DE L’EQUIVALENT EN 
AIGUA D’UN CALORÍMETRE

Objectiu
El calorímetre és un instrument que serveix per a mesurar les quantitats 
de calor subministrades o rebudes pels cossos.  Serveix per a determinar 
la calor específica d’un cos, així com per a amidar les quantitats de calor 
que alliberen o absorbeixen els cossos. 

El calorímetre s’utilitza per determinar calors específiques de substàncies

El tipus de calorímetre d’ús més estès consisteix en un envàs tancat i 
perfectament aïllat de l’exterior, amb aigua, un dispositiu per a agitar i 
un termòmetre. En la figura superior s’observen aquestes parts.  
En la seva utilització, i per tal d’aplicar correctament els balanços 
energètics dels processos que hi tenen lloc, s’ha de tenir en compte 
que una petita quantitat de la calor perduda pel cos calent va a parar al 
vas que conté l’aigua, al termòmetre, a l’agitador i a l’aire que envolta 
al calorímetre. 
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Per això, definim “l’equivalent en aigua del 
calorímetre” a la massa hipotètica d’aigua 
que absorbiria la mateixa quantitat de calor 
que el calorímetre (vas, termòmetre, agitador, 
aire,...). 
En aquesta experiència es determinarà 
l’equivalent  en aigua d’un calorímetre del 
laboratori basant-nos en el principi de que 
quan posem en contacte dos cossos que estan 
a diferents temperatures, l’energia calorífica o 
calor del cos passa del més calent al més fred, 
fins que ambdues temperatures s’igualen, 
situació anomenada d’equilibri tèrmic. En 
aquestes circumstàncies, podrem afirmar que 

l’energia calorífica perduda pel cos calent és igual a l’energia absorbida 
o guanyada pel cos més fred. 

Part experimental
a) Material:

Calorímetre, termòmetre, agitador, balança, vas de precipitats, 
termòmetre auxiliar, proveta graduada, font de calor. 

Reactius:
Aigua destil·lada, llumins.

b) procediment
Per començar cal pesar el calorímetre buit, ben net i sec, amb l’agitador 
i el termòmetre colocats al seu lloc, obtenint així la seva tara mtara.  És 
recmanable  fer totes les pesades d’aquesta pràctica amb una exactitud 
de dècima de gram (0,1 g).
Intrduir al calorímetre uns 100 mL d’aigua destil·lada mesurats amb 
la proveta i pesar de nou el calorímetre ple. Per diferència de pes es 
calcula la massa d’aigua afegida m1.
Es llegeix la temperatura, T1, que té inicialment l’aigua a l’interior del 
calorímetre (la ambiental). 
Posar a escalfar en un vas de precipitats una certa quantitat d’aigua, 
concretament uns 150 mL aproximadament, mesurats amb la proveta 
graduada. 

 

Pràctica 11



63

Quan l’aigua que s’està escalfant arribi a uns 90°C (temperatura T2) 
segons el termòmetre auxiliar (no el del calorímetre), s’ha d’abocar al 
calorímetre i tapar tot seguit. Cal agitar per homogenitzar la temperatura 
i observar que la temperatura augmenta ràpidament fins arribar a una 
temperatura màxima, la d’equilibri on s’estabilitza (Te). 
Per acabar, cal pesar de nou el calorímetre ple i per diferència es calcula  
la massa d’aigua calenta afegida m2. 

Dades i càlculs
Massa inicial del calorímetre mtara =
Massa d’aigua freda m1 =
Temperatura inicial T1 =
Temperatura aigua calenta T2 =
Temperatura a l’equilibri T2 =
Massa d’aigua calenta m2 =
El balanç energètic permetrà trobar la massa equivalent en aigua el 
calorímetre:

energia calorífica 
despresa 

(aigua calenta) =
energia calorífica absorbida

(calorímtre i aigua freda)

Recordant la llei : Q = m · c · ∆T , podem dir : 

m2 · c · (T2 - Te) = (m1 + K) · c · (Te – T1)
on K és la massa equivalent en aigua del calorímetre, i c la calor 
específica de l’aigua. 
De l’expressió anterior, s’aïlla K i s’expressa en les unitats de massa 
adients. 

Observacions i qüestions
1. En quin principi fonamental de la Termodinàmica es basa aquesta 

experiència?
2. Cal coneixer la calor específica de l’aigua?
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3. Per què et sembla que s’utilitza l’aigua? Podria calcular-se l’equivalent 
utilitzant una altra substància líquida?

4. Com s’utilitzarà l’equivalent en posteriors usos del calorímetre?

Seguretat i residus
Cal manipular amb precaució els fogons d´alcohol i evitar les cremades. 

Per saber-ne més 
L´energia alliberada en aquestes reaccions es pot expressar en calories 
i joules

1cal = 4,18J
L´augment de temperatura d´una mostra depèn de la calor rebuda, de 
la massa de la mostra i de la seva capacitat calòrica específica (calor 
específica), d´acord amb l´equació:

   ∆T = Q /m · c  Q = m · c · ∆T

L´aigua és la substància de major calor específica. Li costa molt d´escalfar-
se i també li costa molt de refredar-se.

 ce(aigua) = 1cal/gºC  = 4,18J/g ºC

-Els calorímetres actuen com a sistemes adiabàtics. A casa tenim 
recipients semblants, els termos.
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pràCtICA 12

lA Col lloMbArdA I els INdICAdors 
ÀCID-BASE

Objectiu
En aquesta experiencia es 
farà l´extracció d´un colorant 
present a la col l llombarda 
que funciona d´indicador àcid-
base, és a dir, la coloració que 
pren en presència d´un àcid o 
solució àcida és diferent que en 
presència d´una base o solució 
bàsica.

Part experimental
a) Material:

Vasos de precipitats 250 mL,comptagotes, proveta de 10 mL, gradeta 
amb tubs d´assaig, tisores,proveta de 100 mL, embut, paper de filtre.

Reactius:
Col llombarda,àcid clorhídric 1M, hidròxid de sodi 1M, productes 
domèstics com: begudes, detergens, de neteja. 

b) procediment
En un vas de precipitats de 250 mL, s´hi col·loquen 100 mL d´aigua 
mesurats amb una proveta i una fulla de col llombarda esmicolada amb 
unes tisores. Després es porta a ebullició. Es deixa bullir uns 10 minuts 
i a continuació es deixa refredar i es filtra.
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De quin color és el filtrat?
El filtrat es guarda en una ampolleta amb comptagotes.
En un tub d´assaig s´hi col·loquen 5 mL d´àcid clorhídric 1M mesurats 
amb una proveta de 10 mL i a continuació i amb un comptagotes 4 o 5 
gotes de l´extracte filtrat de col llombarda. 

Quin color s´obté?
En un altre tub d´assaig s´hi col·loquen 5 mL d´hidròxid de sodi 1M 
mesurats amb una proveta de 10 mL i amb un comptagotes 4 o 5 gotes 
de l´extracte de col llombarda.

Quin color s´obté?
En un tercer tub d´assaig s´hi col·loquen 2 mL d´àcid clorhídric 1M 
mesurats amb la proveta i amb el comptagotes 4 o 5 gotes de l´extracte 
de col llombarda. S´afegeixen a continuació 3 mL de dissolució 1M 
d´hidròxid de sodi.

Què s´observa?
Es pot provar aquest indicador amb dissolucions de productes 
domèstics com ara vinagre, suc de llimona, iogurt, líquid per netejar 
vidres, detergent, salfumant, bicarbonat, amoníac……, i saber si es 
tracta de productes àcids o bàsics.

Observacions
1. Quin color pren l´extracte de col llombarda en presència d´àcids?
2. Quin color pren l´extracte de col llombarda en presència de bases?
3. Què passa quan afegim hidròxid de sodi a la dissolució d´àcid 

clorhídric que conté les gotes d´extracte de col?

Seguretat i residus
Cal manipular amb cura  les dissolucions d´àcid clorhídric i d´hidròxid 
de sodi.
Les dissolucions finals es pioden llencar a l’aigüera obrint prèviament 
l’aixeta.
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Per saber-ne més
Els indicadors àcid-base són substàncies que canvien de color segons 
l´acidesa del medi on es troben.
Quan s´afegeix hidròxid de sodi a la dissolució d´àcid clorhídric, té lloc 
una reacció de neutralització, canvia l´acidesa del medi i l´indicador 
àcid-base també pot canviar de color segons:

INdICAdor Color MedI àCId Color MedI bàsIC

Fenolftaleïna Transparent rosat

Tornasol Vermell blau fosc

Col llombarda roig-lila blau-Verd-Groc
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pràCtICA 13

CoNVersIÓ de l´AIGUA eN VI I del VI 
eN AIGUA

Objectiu
Mitjançant reaccions de neutralització i un indicador àcid-base, com la 
fenolftaleïna, es poden observar interessants canvis de color.

Part experimental
a) Material:

Vasos de precipitats 250 mL, proveta. 

Reactius:
Dissolució de fenolftaleína, àcid clorhídric 1M, hidròxid de sodi 0,1M, 
aigua destil·lada o desionitzada.

b) procediment
En un vas de precipitats col·locar 50 mL d´aigua mesurats amb la proveta 
de 100 mL i 2 o 3 gotes de fenolftaleïna. 
En un segon vas aparentment buit s’han de col·locar 3 o 4 gotes 
d´hidròxid de sodi 0,1M. Es deixa secar i després s´hi afegeix el contingut 
del primer vas.
Què s´observa?
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En un tercer vas, també aparentment buit, s’han de col·locar 2 o 3 gotes 
d´àcid clorhídric 1M. Els vasos 2 i 3, preparats inicialment, cal explicar 
que eren buits aparentment. Abocar el contingut del segon vas dins del 
tercer. 
Què s´observa ara?

Observacions i qüestions
1. Què s´observa en afegir el contingut del primer vas al segon vas?
2. Què s´observa en afegir el contingut del segon vas al tercer vas?

Seguretat i residus
Cal manipular amb cura les dissolucions d´àcid clorhídric i d´hidròxid 
de sodi.
Les dissolucions finals es poden llencar a l’aigüera obrint prèviament 
l’aixeta.

Per saber-ne més
La fenolftaleïna és un indicador àcid - base que pren color rosa o fúcsia 
en presència de bases i incolor en presència d´àcids.
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pràCtICA 14

deterMINACIÓ del CoNtINGUt  eN 
àCId ACÈtIC d´UN VINAGre

Objectius
El vinagre és una dissolució que conté 
entre d´altres substàncies àcid acètic, 
fet que li dóna un determinat grau 
d´acidesa. En aquesta experiència s’ha 
de determinar la massa d´àcid acètic 
que hi ha en 100mL d’un vinagre, 
mitjançant una valoració àcid-base entre 
l´àcid acètic i una dissolució valorada 
d´hidròxid de sodi.

Part experimental
a) Material:

Pipeta de 10 mL, pi-pump, bureta de 25 mL, suport, pinça, matràs 
erlenmeyer 250 mL., flascó amb aigua destil·lada o desionitzada.

Reactius:
Hidròxid de sodi 1M,  fenolftaleïna,  vinagre, 

b) procediment
Es mesuren amb una pipeta i un pi-pump (succionador), 10 mL de 
vinagre i s´aboquen a un matràs erlenmeyer, completant el volum amb 
uns 30 mL d´aigua destil·lada i 2 o 3 gotes de fenolftaleïna.
Quin color presenta la solució?
Després s´omple una bureta amb dissolució 1M d´hidròxid de sodi, 
s´enrasa correctament i es fixa a un suport mitjançant una pinça adient. 
Col·locar l´erlenmeyer sota de la bureta com es mostra a la figura i 
deixar caure gota a gota l´hidròxid de sodi dins de l´erlenmeyer, a l´hora 
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que s’agita suaument el matràs. Quan s´arriba al punt final o punt 
d´equivalència la fenolftaleïna vira a vermell, i en aquest moment, es 
tanca la clau de la bureta i es llegeix el volum gastat. S´aconsella repetir-
ho dues vegades més per confirmar resultats i es pot pendre el volum 
promig com a volum correcte.  

 Dades i càlculs
Volum de vinagre = 10 mL 

Concentració de l´hidròxid de sodi = 1M (1 mol d’NaOH en 1 L dis.)

Volum promig gastat =

Mols d´hidròxid de sodi gastats =

Equació de reacció:

CH3-COOH(aq) + NaOH(aq)   →         CH3-COONa(aq)  + H2O(l)

Mol d´hidròxid de sodi = Mol d´àcid acètic =

Massa d´àcid acetic en 10mL de vinagre = Mol d´àcid acetic · 60g/mol =

Massa d´àcid acètic en 100mL de vinagre =…
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Seguretat i residus
Cal manipular amb precaució la dissolució d´hidròxid de sodi. 
Els residus del treball, poden llençar-se per l´aigüera, obrint bé l´aixeta.
De la següent figura només la situació “a” és la forma correcta d’enrasar. 

Per saber-ne més
L´àcid acètic o àcid etanoic, és un àcid orgànic carboxílic (conté el 
grup –COOH o grup carboxil) present en el vinagre. L´àcid carboxílic 
més senzill, és l´àcid fòrmic o àcid metanoic de fòrmula H-COOH, 
substància que injecten les formigues, vespes i abelles quan piquen, i 
és el responsable de la desagradable coïsor que produeixen.
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pràCtICA 15

DETERMINACIÓ DE L’ÀCID 
ACetIlsAlICÍlIC eN UNA AspIrINA

Objectius
L’aspirina és el fàrmac més conegut i el més emprat arreu del món. 
Serveix com a calmant del dolor (analgèsic) i per fer abaixar la febre 
(antipirètic). En les condicions àcides que imperen a l’estómac, l’aspirina 
no reacciona, però en arribar als intestins els “sucs” alcalins l’hidrolitzen 
a ions acetat i a ions salicilat. Són els ions salicilat els responsables dels 
efectes analgèsics i antipirètics.
En aquesta experiència s’ha de determinar la massa d´àcid acetilsalicílic 
que contenen les aspirines  practicant  la tècnica d’anàlisi de valoració 
per retrocés. El mètode 
es basa en la reacció de 
neutralització de l’àcid amb 
una disslució d’hidròxid de 
sodi. 
Aquesta reacció, però, si 
es fa de manera directa, es 
veu emmascarada per la 
reacció paral·lela (per cert, 
molt lenta) de l’ester. Per 
això, el que es fa és afavorir 
la reacció complerta de l’àcid i de l’ester amb l’hidròxid. Tot seguit, es 
valorarà l’excés de sosa amb àcid clorhídric i es determinarà el contingut 
d´àcid acetilsalicílic del comprimit.
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Part experimental
a) Material:

Pipeta de 10 mL, pi-pump, bureta de 10 mL, suport, pinça, matràs 
erlenmeyer 250 mL. Flascó amb aigua destil·lada o desionitzada.

Reactius:
Hidròxid de sodi 1M, àcid clorhídric 1M, fenolftaleïna, aspirines de 
500 mg.

b) procediment
Pesar  exactament tres comprimits d’ASPIRINA en un matràs erlenmeyer 
i anotar-ne del pes.
Mesura amb una pipeta i el pi-pump 10 mL de la dissolució d’hidròxid 
de sodi i abocar-los sobre l’aspirina. Afegir un volum igual d’aigua 
destil·lada i escalfar i agitar amb suavitat la mescla durant 10 minuts 
per hidrolitzar completament l’àcid acetilsalicílic.
Deixar refredar la mescla, afegir uns 20 mL d’aigua i unes gotes de 
fenoltaleïna i la dissolució agafarà un color rosat a causa del medi bàsic.
A continuació, cal procedir a la valoració de l’excés de NaOH que encara 
no ha reaccionat .
Omplir la bureta amb la dissolució de HCl, assegurant que està ben 
enrasada i que no queda cap bombolla d’aire a la part inferior de la 
bureta.
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Valorar  la dissolució de l’aspirina amb excés d’hidròxid de sodi. Recordar 
que la desaparició del color rosat indica que has arribat al punt final. 
Repetir la valoració les vegades necessàries fins que dues de les lectures 
del volum gastat de la bureta siguin coincidents o difereixin només en 
0,1 mL. Prendre nota de les lectures de la bureta.

Dades i càlculs
Volum d’àcid clorídric consumit  = 
Mols d´hidròxid de sodi neutralitzats per l’HCl =
Equació de reacció de neutralització:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Mols d´NaOH que han reaccionat amb l’ASPIRINA =
Equació de reacció de l’àcid acetilsalicílic amb l’NaOH:

CH3COOC6H4COOH + 2NaOH → CH3COO- + HOC6H4COONa + H2O

Massa d’àcid acetilsalicílic =

Seguretat i residus
Cal manipular amb precaució la dissolució d’àcid clorídric i d´hidròxid 
de sodi. 
Els residus del treball, poden llençar-se per l´aigüera, obrint bé l´aixeta.
Recorda que de la següent figura només la situació “a” és la forma 
correcta d’enrasar. 
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Per saber-ne més
El nom ASPIRINA és conegut des de l’any 1899 quan l’empresa alemanya 
Bayer el va registrar com a nom comercial.
La reacció que es produeix és: 
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pràCtICA 16

les sAls de Ferro
El ferro i el seu aliatge, l´acer, són 
els materials de major producció 
mundial pel seu us majoritari 
en la construcció, indústria de 
l´automoció, estris de cuina, 
complements……, i així mateix les 
seves sals són utilitzades en molts 
sectors de la indústria i el comerç. 
Les sals de ferro són aconsellades 
pels metges per a persones amb 
anemia i com a complements 
minerals de les dietes.

Objectius
En aquesta experiència es fabricaran sals de ferro (II) i de ferro (III) i, es 
detectarà la seva presència en algún producte farmacèutic, mitjançant 
les seves reaccions característiques.

Part experimental
a) Material:

Gradeta amb tubs d´assaig, vasos de precipitats de 100 mL, comptagotes. 

Reactius:
Claus de ferro, àcid clorhídric 2M, ferrocianurde potassi 0,1M, tiocianat 
de potassi 0,1M, aigua oxigenada de 10 volums, iodur de potassi, hexà.

b) procediment
b-1. Col·locar 20 mL de dissolució 2M d´àcid clorhídric en un vas de 
precipitats de 100 mL i submergir-hi un clau de ferro. Deixar el clau dins 
de la dissolució durant 3 o 4 minuts. 
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Què s´observa?
A continuació repartir el líquid del vas en dos vasos buits també de 100 
mL,decantant el liquid correctament. 
Al primer vas  s´hi afegeixen amb un comptagotes 4 o 5 gotes de 
dissolució 0,1M de ferrocianur de potassi. 
Què s´observa?
Al segon vas s´hi afegeixen 5 mL  d´aigua oxigenada de 10 volums i 
s´escalfa lleugerament uns dos minuts. 
Què s´observa?
A la dissolució del segon vas que conté ara la sal de ferro (II), s´hi 
afegeixen amb un comptagotes 4 o 5 gotes de dissolució 0,1M de 
tiocianat de potassi. 
Què s´observa?
b-2. Agafar una píndola de ferogradumet (fàrmac antianèmic) i amb 
paper de cuina o de vàter humits, es treu la capa de protecció vermella 
de la píndola. 
Un cop eliminada la capa vermella, col·locar la píndola en un vas de 
precipitats de 100 mL afegir-hi 20 mL d´aigua destil·lada i escalfar-ho 
uns 2 minuts.
Posar en un tub d´assaig 5 mL de la dissolució i amb el comptagotes 
afegir 4 o 5 gotes de dissolució 0,1M de ferrocianur de potassi. 
Què s´observa? 
La resta de la dissolució  es col·loca en un altre vas i s´hi addicionen 5 
mL d´aigua oxigenada, es porta fins a ebullició un parell de minuts, es 
deixa refredar i es reparteixen 5 mL en dos tubs d´assaig. 
Al primer tub s´addicionen, amb un comptagotes, 4 o 5 gotes de 
dissolució 0,1M de tiocianat de potassi. 
Què s´observa? 
Al segon tub d´assaig s´afegeixen uns cristallets de iodur de potassi i 2 
mL d´hexà mesurats amb una proveta de 10 mL.
Després, cal agitar  bé el contingut del tub. 
Què s´observa?
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Observacions i qüestions
1. Què li passa al clau de ferro en contacte amb l´àcid clorhídric?
2. Què succeeix quan les sals de ferro (II) reaccionen amb el ferrocianur 

de potassi?
3. Què fa l´aigua oxigenada quan reacciona amb les sals de ferro (II)?
4. Què succeeix quan les sals de ferro (III) reaccionen amb el tiocianat 

de potassi?
5. Hi ha sal de ferro (II) en les píndoles de ferogradumet? Per què?
6. Què els passa a les sals de ferro (III) en contacte amb el iodur de 

potassi?
7. Són miscibles l´aigua i l´hexà?
8. Què s´observa en la capa d´hexà en la darrera experiència? 

Seguretat i residus
Manipulant els reactius amb cura no hi  ha d´haver cap perill. Cal seguir 
les indicacions del professorat.
 Els residus d’hexà s’han de guardar en un recipient adequat, la resta de 
residus líquids es poden abocar per l´aigüera obrint bé l´aixeta.

Per saber-ne més
L´àcid clorhídric ataca els metalls actius com el ferro, alliberant-se 
hidrogen i formant-se la sal del metall

Fe(s)    +       2HCl(aq)  →     H2(g)     +       FeCl2(aq)
 Ferro          àcid clorhídric     hidrogen    clorur de ferro (II)

Les sals de ferro (II) reaccionen amb el ferrocianur de potassi i donen 
lloc al blau de Prusia o ferrocianur de ferro (II)
Les sals de ferro (III) reaccionen amb el tiocianat de potassi donant lloc 
a un complex vermell
Les sals de ferro (III) oxiden els iodurs a iode i es redueixen a ferro (II)

2Fe3+(aq)      +    2I1-(aq)  →    2Fe2+(aq)      +     I2(s)
Sal de ferro (III)        iodur         sal de ferro (II)         iode

El iode és una substància apolar més soluble en hexà que en aigua.
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l´esterIFICACIÓ, l´ACetAt d´etIl I lA 
”ColA IMedIo”

Objectius
Les  reaccions d´esterificació 
tenen lloc entre àcids carboxílics 
i alcohols, i donen com a resultat 
unes substàncies anomenades 
esters i aigua. Un d´aquests esters, 
l´acetat d´etil, s´obté per reacció 
entre l´àcid acètic i l´alcohol 
etílic. Es tracta d´un important 
dissolvent que es troba entre 
d´altres en la cola Imedio. En 
aquesta experiencia es fabricarà 
una mica d´acetat d´etil que es 
detecta per la seva olor característica i es compararà amb l´olor de la 
cola Imedio.

Part experimental
a) Material:

Gradeta amb tubs d´assaig, proveta de 10 mL, balança, vareta de vidre, 
escuradents. 

Reactius:
Acetat de sodi, àcid sulfúric concentrat,  etanol, “cola Imedio”.

b) procediment
En un tub d´assaig es mescla 1g d´acetat de sodi, mesurat amb la 
balança, amb 2 mL d´etanol mesurats amb la proveta de 10  mL. 
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Es recolza el tub a la gradeta, amb un comptagotes, s’afegeix poc a poc 
i amb molta cura, 10 gotes d´àcid sulfúric concentrat.  
Un cop acabades d´afegir les gotes s´agita una mica amb una vareta 
i s´apropa amb cura el tub al nas per flairar els vapors que surten. 
Paral·lel·lament, es posa una mica de cola Imedio en un escuradents i 
també es flairen els seus vapors. 
Creus que es tracta de la mateixa substància en ambdós casos?

Observacions i qüestions
1. Què passa en anar afegint les gotes d´àcid sulfúric a la mescla 

d´acetat de sodi i etanol?
2. En la reacció s´obtenen petites quantitats d´acetat d´etil. Creus que 

és la mateixa substància que el dissolvent de la cola Imedio?

Seguretat i residus
Atenció en manipular l´àcid sulfúric i en respirar els vapors d´acetat 
d´etil.
Els residus es poden abocar per l´aigüera obrint bé l´aixeta.

Per saber-ne més
En contacte amb l´àcid sulfúric, l´acetat de sodi genera o produeix àcid 
acètic i la calor alliberada ajuda a la reacció d’esterificació entre l´àcid 
acètic i l´etanol:
Acetat de sodi + àcid sulfúric → àcid acètic + sulfat de sodi
Àcid acètic + etanol     → acetat d´etil  +  aigua.
En general: àcid + alcohol      → éster + aigua
Per fabricar l´éster a més gran escala s´ha de fer reaccionar l´àcid 
acètic i l´etanol a reflux (veure la figura següent) durant una hora a alta 
temperatura, sense perdre reactius per després destil·lar i recuperar 
l´éster.
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Reflux

Aparell de destil·lació
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lA trUItA I l´oU FerrAt

Objectius
En aquesta experiència es podrà comprovar que, a més de fer les 
truites i l´ou ferrat de la forma clàssica i tradicional per escalfament 
en una paella com a sistema de coagulació, també és possible fer-ho 
químicament d´altres maneres.

Part experimental
a) Material:

Proveta de 10mL, plats, forquilla.

Reactius:
Ous, àcid clorhídric 2M, alcohol ordinari (etanol).

b) procediment
b.1. Trencar un ou, abocar-ho en un plat,  remenar-ho bé amb una 
forquilla. Quan l´ou estigui ja ben batut, afegir-hi 10 mL d´àcid clorhídric 
2M mesurats amb una proveta de 10 mL. Seguir remenant lentament 
amb la forquilla per desnaturalitzar les proteïnes de l´ou. 
La truita ja està a punt però, per si de cas, no te la mengis.
b.2. Trencar un ou amb cura procurant que el rovell quedi sencer. Afegir 
amb cura 10 mL d´alcohol etílic (etanol) mesurats amb una proveta 
de 10mL. Remenar amb suavitat  i precaució la clara amb la forquilla. 
Després d´uns quants minuts, la clara es tornarà blanca. 
L´ou ferrat ja està a punt però, per si de cas, tampoc te´l mengis.
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Observacions i qüestions
1. Què s´observa quan l´àcid entra en contacte amb l´ou batut a mesura 

que es va remenant?
2. Què s´observa quan l´alcohol entra en contacte amb la clara de l´ou 

i es va remenant amb precaució?

Seguretat i residus
No hi ha cap manipulació ni reactiu que representi un especial perill. 
Els residus d’aquests experiments poden llençar-se al contenidor 
general.

Per saber-ne més
Per coagular les proteïnes de l´ou, es pot:

a) Escalfar
b) Afegir àcid
c) Afegir alcohol
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prodUCtes QUotIdIANs: deNtIFrICIs

Objectius
Els dentifricis són emulsions de 
productes químics diversos, que 
netegen les dents, les protegeixen i 
donen un alè agradable.
En aquesta experiència s’haurà de 
preparar un dentifrici per rentar-
vos les dents, una de les operacions 
d´higiene diària, imprescindibles per 
a una bona salut bucal.

Part experimental
a) Material:

Vasos de precipitats, Balança, morter amb ma, tubs de dentifrici buits. 

Reactius:
Alcohol etílic, glicerina, carbonat de calci, essència de menta o de poma, 
maduixa, llimona, talc.

b) procediment 
Netejar bé un morter i un cop net passar-hi una mica d´alcohol etílic 
per assecar-lo. 
Col·locar un vas de precipitats de 250 mL damunt del plat de la balança, 
premer tara i a continuació pesar o mesurar 50 g de carbonat de calci. 
Tot seguit i en el mateix vas afegir 33 g de glicerina i, després, 8,3 g 
de talc. 
Un cop mesurada la massa de tots els ingredients, col·locar la mescla 
en el morter i anar mesclant amb la ma de morter fins que quedi una 
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pasta homogènia. Si cal i per millorar la consistència de la pasta, s´hi 
afegeix una mica més de glicerina. 
Finalment es mesuren en un vaset 1,5 g d´essència de menta i 
s´afegeixen al morter, mesclant-ho bé novament.
A qualsevol farmàcia es pot comprar un tub de pasta de dents buit, i 
amb l´ajut d´una espàtula, i molta paciència, es pot anar omplint amb 
la pasta fabricada. Un cop ple, es fa un plec per la part on el tub de 
pasta és obert. 
Ja es disposa d´un bon dentifrici per rentar-se les dents.

Observacions i qüestions
1. Descriu l´aspecte dels ingredients de la pasta dentifrícia
2. Dibuixa un morter amb la seva ma
3. Què és el talc?
4. Què és una essència?
5. Quina has fet servir i per què?
6. Què és la glicerina? 
7. Quin paper té la glicerina en la pasta dentifrícia?
8. Quina és la funció del carbonat de calci?

Seguretat i residus
No hi cap risc en la manipulació de les substàncies implicades en 
aquesta experiència.
Tampoc hi ha residus, la pasta obtinguda s’utilitzarà per rentar-nos les 
dents.

Per saber-ne més
Una emulsió és una dispersió estable d´un líquid anomenat dispersant 
que conté en suspensió petites partícules d´altres substàncies, la llet és 
un bon exemple d’emulsió.
Per  aconseguir protecció contra les càries, els dentifricis incorporen 
fluor en forma de monofluorofosfat de sodi  (Na2PO3F) o de fluorur de 
sodi (NaF).
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prodUCtes QUotIdIANs, 
les CreMes solArs

Introducció
Les cremes solars són emulsions 
que filtren i retenen les radiacions 
perilloses procedents del Sol com les 
radiacions ultraviolades (UV).

Objectius
En aquesta experiència s’haurà de 
preparar una crema solar per protegir-
se de les radiacions provinents del Sol.

Part experimental
a) Material:

Bany maria, vasos de precipitats, paper de filtre, film de plàstic, bombeta 
de radiació UV. 

Reactius:
Lanolina, àcid p-aminobenzoic, oli de sèsam, quinina, oxibenzona, citrat 
de ferro (II), ferricianur de potassi, essència de romaní o lavanda.

b) procediment
b-1. Preparació de cremes solars
Preparar un bany maria, posar una olla no massa alta al foc amb aigua 
fins que aquesta comenci a bullir. 
Col·locar en un vas de precipitats cada una de les quatre mescles 
següents i posar cada vas al bany maria per anar fonent les mescles, 
una en cada vas.
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a) 10 g de lanolina i 10 mL d´oli de sèsam
b) 10 g de lanolina i 1,5 g d´àcid p-aminobenzoic
c) 10 g de lanolina i 1 g de quinina
d) 10 g de lanolina i 3 g d´oxibenzona

Afegir a poc a poc a cada vas 20 mL d´aigua prèviament escalfada sense 
deixar d´agitar i unes gotes d´essència de romaní, lavanda o altres, fins 
aconseguir una mescla homogènia, una emulsió. 
Aquest procediment s’ha de repetir per a les altres tres mescles.
b-2. Preparació de paper sensible a les radiacions UV.
En un vas de precipitats es dissolen 10 g de ferricianur de potassi en 
50 mL d´aigua i en un altre vas 10 g de citrat d´amoni i ferro (II) en 
50 mL d´aigua. En un vas més gran es mesclen les dues dissolucions. 
Es retallen tires de paper de filtre, es submergeixen en la solució, es 
treuen i es deixen assecar a les fosques. 
Un cop seques les tires es poden guardar un mes.
b-3. Comprovació de l´eficiència de les cremes.
Es col·loca una gota de la crema damunt d´un plàstic transparent i al 
damunt un altre plàstic transparent, s’apreta una mica per a què la 
crema s´escampi. 
A sota del primer plàstic s´hi col·loca la tira sensible, i finalment 
s´il·lumina amb llum UV durant 15 min. Transcorregut el temps 
s´observa la tira, si la crema ha deixat passar la llum UV, la tira s´haurà 
tornat blava i es mantindrà blanca si no ha deixat passar la radiació UV 
provinent del Sol.

Observacions i qüestions
1. Per què s´han d´emprar les cremes solars?
2. Una crema d´alta protecció impedeix el bronzejat?
3. Cal emprar cremes solars en dies ennuvolats?
4. Què és un filtre solar?
5. Quins problemes poden aparéixer quan prenem el Sol sense 

protecció?
6. S’ha observat diferències entre les quatre cremes preparades?
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Seguretat i residus
No hi ha cap mena de risc en la manipulació dels reactius, però cal anar 
amb cura en l´ús de la làmpara de raigs UV.
Els residus d’aquests experiments han de llençar-se al contenidor 
general.
Per saber-ne més
Els tipus de protectors o filtres solars són físics que reflecteixen 
totalment la radiació solar impedint que aquesta penetri a la pell i 
produeixi envermelliment, cremades, etc. I els filtres químics que 
absorbeixen la radiació solar i la transformen en un tipus d’energia que 
no sigui nociva per a la pell. 
Un bon filtre solar ha de tenir les qualitats següents:

a) Bona capacitat d’absorció de les radiacions ultraviolades
b) Resistència als agents externs: suor, aigua i d’altres
c) No causar irritació a la pell
d) Ser estable al sol
e) Ser inodor i insípid
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QÜestIoNArI FINAl

1. Per a què serveix una balança?. En quina unitat expressa els resultats 
una balança electrònica de laboratori?

2. En quina unitat es troben graduades les provetes?

3. Quina és l´equivalència entre 1 m3 i mL, cm3, L, dm3?

4. Quins són els instruments més freqüents que es fan servir per 
mesurar volums amb precisió?

5. Indica dues qualitats del vidre i dos inconvenients.

6. Quin material de laboratori resisteix més que el vidre les altes 
temperatures? 

7. Quina diferència hi ha entre un embut de forma alemanya (normal) 
i un embut de Büchner?

8. Quina diferència hi ha entre un fogó d´alcohol i un fogó o bec de 
Bunsen?

9. Quins altres mètodes d´escalfar es troben en un laboratori a més del 
bec de Bunsen i els fogons d´alcohol?

10.  Quines d´aquestes substàncies o productes es dissolen en aigua: sal 
de cuina, alcohol, sucre, naftalina, oli de girasol, gasolina?

11.  Com separaries els components d´una mescla sòlida de sofre i nitrat 
de potassi, sabent que el sofre és insoluble en aigua?

12.  Què s’obté en una filtració?

13.  Què vol dir cromatografia?

14.  Què ens explica la cromatografia sobre paper en relació a la tinta 
de bolígraf?

15.  Quins canvis d´estat tenen lloc en una destil·lació?

16.  On té lloc la condensació en un aparell de destil·lació? I la 
vaporització?

17.  Quina diferència hi ha entre mescla heterogènia i dissolució?
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18.  Què és una dissolució saturada?

19.  Què és la solubilitat?

20.  De què depèn la solubilitat d´un solut sòlid en un dissolvent  liquid?
21.  La solubilitat d´un sòlid en aigua depén de la temperatura d´acord 

amb la taula següent:

Temperatura 20ºC  40ºC  60ºC  80ºC
Solubilitat
(g en 100mL) 14  26  45  76

a) Quant de sòlid cristal·litzarà en refredar 200 mL de 
dissolució saturada des de 80ºC fins a 20ºC?.

b) Dibuixa la corba de solubilitat corresponent.

22.  Què són les corbes de solubilitat?

23.  Quins compostos químics condueixen el corrent elèctric en 
dissolució?

24.  Escriu les fòrmules de 5 compostos que condueixin el corrent 
elèctric en dissolució.

25.  Com s´anomenen les partícules amb càrrega elèctrica presents en 
totes les dissolucions d´electròlits?

26.  Quins compostos químics condueixen el corrent elèctric en fusió?

27.  Què és una reacció química? I una equació química?

28.  Per igualar o ajustar una equació química, cal que el nombre d´àtoms 
de cada element sigui el mateix en ambdós membres de l´equació 
(llei de conservació de la massa o llei de Lavoisier).

Iguala les equacions següents :
Cl2(g)  +  H2(g)→ …..HCl(g)

……. Ba(s)+ O2(g) →  ….BaO(s)

……..HCl(aq) +  Fe(s)  → H2(g)  + FeCl2(aq)

……AgNO3(aq) +  Cu(s)   →      Cu(NO3)2(aq)  +….  Ag(s)

…NaOH(aq) + H2SO4(aq)→  Na2SO4(aq) + ……H2O(l)

……..Pb(NO3)2(aq) +….KI(aq) →  PbI2(s) + …….KNO3(aq)
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29.  Escriu i iguala les equacions següents :

a) Hidrogen + oxigen→ aigua
b) Nitrogen + hidrogen → amoníac
c) Acid clorhídric + alumini → clorur d´alumini + hidrogen
d) Carbonat de calci → òxid de calci + diòxid de carboni
e) Aigua oxigenada → aigua + oxigen
f) Clorur de sodi + nitrat de plom(II)→clorur de plom(II) + 

nitrat de sodi
g) Magnesi + oxigen → òxid de magnesi 

30.  Escriu i iguala les equacions químiques següents:

a) òxid  de coure(II) + àcid clorhídric → clorur de coure(II) + 
aigua

b) carbonat de magnesi→òxid de magnesi + diòxid de 
carboni

c) àcid nítric + hidròxid de calci   →     nitrat de calci + aigua
d) coure + sofre → sulfur de coure(II)
e) clorur d´or(III) + zenc → clorur de zenc + or

31.  En la reacció: HCl(aq) + KOH(aq)→ KCl(aq)  + H2O(l), si fem reaccionar 
2 mols d´àcid clorhídric amb 1mol d´hidròxid de potassi, què passarà? 

32.  Si fem reaccionar 1mol de calci amb un mol d´oxigen, quants mols 
d´òxid de calci es fabricaran? Quants grams? Quant oxigen sobrarà? 
Ca=40 uma; O=16 uma.

 Ca(s) + ½ O2(g) →CaO(s)

33.  Què és un procés exotèrmic?

34.  Quines reaccions exotèrmiques són les més importants?

35.  Per fabricar òxid de coure (II) cal escalfar el carbonat de coure (II). Es 
tracta d´un procés exotèrmic o bé endotèrmic?

36.  Què és una combustió? És una reacció exotèrmica?

37.  Esmenta 5 combustibles importants.

38.  Quan es cremen 4g de metà CH4 (gas natural), s´alliberen 350kJ. 
Quanta calor s´alliberarà en cremar 1mol de metà?  C=12 uma; H=1 
uma.

39.  Què és un hidrocarbur?
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40.  Escriu la fòrmula dels quatre primers hidrocarburs saturats i 
anomena’ls.

41.  Què és un alcohol?

42.  Escriu la fòrmula dels alcohols amb 1, 2 i 3 àtoms de carboni i 
anomena’ls.

43.  Si una massa de 50g d´aigua s´escalfa des de 12ºC fins a 45ºC, quanta 
calor ha rebut l´aigua?. Expressa el resultat en joules i calories.

44.  Què és un indicador àcid-base? Esmenta 3 indicadors àcid-base.

45.  Quin color pren un extracte de col llombarda en presència d´una 
base?

46.  Quin color pren la fenolftaleïna en contacte amb les bases?

47.  Quins són els estris imprescindibles per fer una valoració àcid-base?

48.  Quan es valora una mostra de 10 mL d´una dissolució d´àcid 
clorhídric, es consumeixen 14 mL de dissolució 0,5 M d´hidròxid de 
sodi. Quina és la concentració molar de l´àcid? Quina massa d´àcid 
clorhídric per litre conté la dissolució àcida?  Cl=35,5 uma; H=1 uma.

49.  Què és el vinagre? Quin és l´àcid present en el vinagre? És un àcid 
fort?

50.  Quina diferència hi ha entre un àcid fort i un àcid feble?

51.  Quan un metge recomana pendre sals de ferro?

52.  Com es pot distingir, fent reaccions químiques, una sal de ferro (II) 
d’una sal de ferro (III). 

53.  Què és un éster? Escriu una equació corresponent a una reacció 
d´esterificació.

54.  Quina substància es troba present en totes les cremes solars?

55.  Com es poden coagular les proteïnes?

56.  Quins components porta un dentifrici?

57.  representa el pictograma que correspon a una substància irritant.
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58.  Què hi ha representat en el pictograma (GHS) d´una substància 
tòxica?

59.  Quin és el pictograma que representa una substància corrosiva?

60.  Què representa aquest pictograma(GHS)?
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solUCIoNs del QÜestIoNArI FINAl

1. Per mesurar la massa. Els resultats s´expressen en grams (g)

2. En mL o cm3

3. 1m3=1000 L=1000 dm3=1000000 cm3 =1000000 mL

4. Les pipetes aforades.

5. És net i transparent, però és trencadís i, quan està calent,  té el 
mateix color que quan està fred.

6. La porcellana i els materials refractaris.

7. L´embut de forma alemanya filtra a pressió normal i l´embut Büchner 
filtra al buit.

8. En el fogó d´alcohol crema alcohol ordinari o bé metanol i al bec de 
Bunsen crema gas aconseguint una major potència calòrica.

9. Les plaques calefactores i  les mantes elèctriques.

10.  Sal de cuina, alcohol  i sucre. 

11.  Per extracció amb aigua i posterior filtració.

12.  Un filtrat amb la dissolució que conté el component soluble i un 
residu retingut en el filtre.

13.  Separar o escriure en color.

14.  Que la tinta està formada per diferents components.

15.  Vaporització per ebullició i condensació.

16.  La condensació en un refrigerant i l´ebullició en el matràs de 
destil·lació.

17.  La dissolució és una mescla homogènia.

18.  La que no admet més solut en dissolució.

19.  La concentració d´una dissolució saturada.

20.  De la naturalesa del sòlid (solut) i de la naturalesa del dissolvent.
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21.  124g.

22.  Els gràfics que ens indiquen com canvia la solubilitat amb la 
temperatura.

23.  Els àcids, les bases i les sals.

24.  NaCl, KNO3, HCl, NaOH i H2SO4

25.  Ions.

26.  Les sals (contenen ions)

27.  Procés que tranforma unes substàncies químiques en unes altres 
de diferents. Una equació química és la representació de la reacció 
química.

28. 

 Cl2(g) + H2(g)   → 2HCl(g)
2Ba (s) + O2(g)  →2BaO(s)

2HCl(aq) + Fe(s)→ FeCl2(aq) + H2(g)
2AgNO3(aq)  +Cu(s)  →     2Ag(s) + CU(NO3)2(aq)

2NaOH(aq) + H2SO4 (aq) →     Na2SO4(aq)  +2H2O(l)
Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) →     PbI2(s)  + 2KNO3(aq)

29. 

a) N2(g) + 3H2(g)  →     2NH3(g)
b) 6HCl(aq)  + 2Al(s)   →     2AlCl3(aq)  + 3H2(g)
c) CaCO3(s)  →     CaO(s) + CO2(g)
d) 2H2O2(aq)  →      2 H2O(l)  + O2(g)
e) 2NaCl(aq) + Pb(NO3)2(aq)  →    PbCl2(s)  + 2NaNO3(aq)
f) 2Mg(s) + O2(g)  →   2MgO(s)

30. 

a) Cu O(s)  +2HCl(aq)  →      CuCl2(aq)  + H2O(l)
b) MgCO3(s)  →   MgO(s)  + CO2(g)
c) 2HNO3(aq)  + Ca(OH)2  (aq)→    Ca(NO3)2(aq)   + 2 H2O(l)
d) Cu(S) + S(s)   →     CuS(s)
e)  2AuCl3(aq)  + 3Zn(s)   →    3ZnCl2(aq)  + 2Au(s)
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31. Hi haurà un excés d´un mol d´àcid clorhídric.

32.  Es formarà 1mol d´òxid de calci, és a dir 56g d’òxid de calci i sobrarà 
0,5 mols d´oxigen (16 g d’oxigen)

33.  Procés en que s´allibera calor.

34.  Les combustions com les del gas, la gasolina o el carbó.

35.  És un procés endotèrmic.

36.  És una reacció entre un combustible i un comburent (oxidant) en la 
que s´allibera energia, és a dir, és un procés exotèrmic.

37.  Carbó, gasolina, gas-oil, gas natural i alcohol.

38.  1400kJ.

39.  Un compost que conté solament carboni i hidrogen.

40.  CH4 metà, C2H6 età, C3H8 propà i  C4H10 butà.

41.  Un compost orgànic caracteritzat  pel grup funcional –OH.

42.  CH3OH metanol, CH3CH2OH etanol i CH3CH2CH2OH 1- propanol.

43.  1650cal=6897J.

44.  Substància que modifica el seu color en funció de l´acidesa del medi. 
Fenolftaleïna, ataronjat de metil i tornasol.

45.  Blau-verd.

46.  Vermell.

47.  La bureta, la pipeta i el matràs erlenmeyer.

48.  L´àcid és 7M i conté 255,5g/L d´HCl.

49.  Una dissolució àcida emprada  com a condiment. L’àcid present és 
l’àcid acètic, resultant de l´oxidació de l´alcohol del vi. És un àcid 
feble.

50.  Els àcids forts s’ionitzen totalment en dissolució, mentre que els 
àcids febles ho fan parcialment.

51.  En pacients que pateixen anèmia.

52.  Les sals de ferro(III) donen un complex vermell amb el tiocianat i les 
sals de ferro(II)  reaccionen amb el ferrocianur de potassi produïnt 
un precipitat  de blau de Prúsia. 
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53.  És un compost orgànic resultant de la reacció entre un àcid i un 
alcohol:

CH3CH2OH  + HCOOH  ↔ HCOOCH2CH3  + H2O
      ester
54.  La lanolina.
55.  Escalfant, afegin electròlits com ara els àcids o bé afegint alcohol.
56.  Carbonat de calci, glicerina i talc.
57. 

 58.  Una calavera.
59.  

 60. Una substància comburent (oxidant).
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Anomena, omplint els requadres en blanc, el següent 
material de laboratori

Solució de la 1a columna del primer full: 

Bureta Pipeta Pi-pum
Matràs aforat Embut de decantació Embut
Proveta Càpsula de porcellana Peu
Cèrcol Trípode amb reixeta

Solució de la 2a columna del primer full: 

Matràs erlenmeyer Pipeta de doble enràs Vas precipitat
Gresol Termòmetres Escobilló
Flascó rentador Vidre de rellotge Pinça
Nou Triangle

Solució de la 1a columna del segon full: 

Cremador d’alcohol Bany d’aigua Espàtula
Sensor Paper indicador pH Filtres rodons
Morter amb la seva ma Cristal·litzador Kitasato
Vitrina de gasos

Solució de la 2a columna del segon full: 

Cremador bunsen Pinça amb cèrcol Balança
pHmetre termòmetres ampolles i goters
Pinça de fusta Gradeta Embut buchner
Guants
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llIbretA de lAborAtorI

Què és?
La llibreta de laboratori és un registre exacte i detallat de la feina que es 
desenvolupa en un  laboratori. 
És un document legal imprescindible que tant en l’àmbit acadèmic com 
en el de la indústria recull un treball original. 
En la llibreta de laboratori s’han d’anotar totes les experiències 
realitzades i ha de contenir tota la informació necessària perquè 
qualsevol altre persona amb un nivell de coneixements similars pugui 
reproduir l’experiment amb exactitud.
Falsificar les dades en la llibreta de laboratori es considera una falta 
greu que dóna lloc a mesures disciplinàries. 
Qualsevol treball de recerca que no quedi correctament recollit en la 
llibreta de laboratori és poc menys que inútil.

Normes bàsiques
Cada experiment ha de començar en una pàgina nova i s’ha d’escriure 
amb tinta i mai amb llapis.
No es poden escriure dos experiments diferents en la mateixa pàgina.
Si t’equivoques en escriure qualsevol dada, no pots emprar ni líquid 
corrector ni goma d’esborrar. S’ha de tatxar amb una línia l’errada, això 
permet llegir la informació descartada. 
Tota correcció s’ha d’anotar en el marge de la pàgina, datar i signar. 
Arrencar pàgines de la llibreta pot causar la nul·litat del valor legal 
d’aquesta. 
S’han de definir clarament les abreviatures, codis i sigles emprats.

Què s’ha d’escriure?
Les primeres pàgines de la llibreta mostren un recull general i l’índex de 
tots els experiments.
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El primer que s’ha d’anotar en la llibreta és l’objectiu de l’experiment, 
una pregunta que cal esbrinar científicament. 
Després s’escriurà el com i amb què es buscarà la resposta (materials 
i mètodes emprats) La descripció d’aquests dependrà de l’experiència 
de cada científic.
Qualsevol modificació que es faci de la metodologia de l’experiment 
haurà de quedar reflectida el més clar possible. 
A continuació s’anoten els resultats obtinguts, sense cap mena de 
filtratge, fins i tot aquells que semblen incoherents. Totes les dades 
s’han de recollir amb les seves unitats.
Finalment, cal escriure la discussió i interpretació personal de tots 
aquests resultats que conduiran a plantejar noves preguntes i 
experiments. 

Exemple
Capçalera:

• Títol de l’experiment.
• Nom de l’estudiant.
• Data.

Cos de la llibreta:
• Objectiu de l’experiment. 

• Material i productes.

• Equip utilitzat.

• Esquema a seguir.

• resultats.

• Discussió/Interpretació.

Peu de pàgina: Signatura.
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Recomanacions
• Aprofita les estones sense feina de cada procés per anar escrivint les 

observacions i dades.
• Mai facis anotacions en fulls solts de paper per després transcriure’ls 

a la llibreta.
• És millor escriure dades que potser no són rellevants a ometre’n una 

que sigui o pugui esdevenir rellevant.
• Pots escriure suggeriments per millorar la metodologia actual de cada 

experiment. 
• Qualsevol càlcul que es faci per adaptar els mètodes, preparar medis 

o reactius, ha de quedar reflectit a la llibreta el més clar possible. De 
manera que quan es llegeixi la llibreta no calgui pensar en el sentit de 
l’operació matemàtica.

• El temps i els resultats d’altres experiments poden donar sentit al 
què abans no en tenia. Si la dada que inicialment no es comprenia no 
estigués anotada, s’hauria perdut per sempre.

• Cal ratllar amb una línia allò que està malament per permetre llegir 
la informació descartada i/o equivocada (no s’ha d’emprar ni líquid 
corrector ni goma per esborrar-ho).

• S’ha de poder veure clarament d’on provenen els resultats, si és 
necessari cal afegir/enganxar els gràfics pertinents i/o les fotografies 
(per exemple les bandes d’una electroforesi de proteïnes o d’ADN)

• No es poden deixar espais en blanc d’un experiment que no s’ha acabat 
per després completar-lo. 

• Cal omplir de quina pàgina prové la part de l’experiment en qüestió i 
en quina pàgina continua.



llIbretA de lAborAtorI

NoM:
CUrs:
proFessor/A: 



Experiment:     Data:   /   /                           1
Ve de la pàgina:

Signatura:      Continua a la pàgina:



Experiment:     Data:   /   /                           2
Ve de la pàgina:

Signatura:      Continua a la pàgina:



Experiment:     Data:   /   /                           3
Ve de la pàgina:

Signatura:      Continua a la pàgina:



Experiment:     Data:   /   /                           4
Ve de la pàgina:

Signatura:                                                  Continua a la pàgina:





 



Agraïm a la Societat Catalana de Química, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans, poder incloure la Taula Periòdica dels Elements en aquest 
llibre.




