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Presentació de la Seqüència Didàctica 

Aquesta seqüència didàctica ha estat dissenyada per a les classes de Física de 1r de 

Batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada. En aquesta, es tractaran els continguts relacionats 

amb la termodinàmica i els diferents processos de transferència d’energia (calor i treball).  

Aquesta seqüència didàctica es contextualitza en la vida del John, un noi de 24 anys 

que viu a Andorra. En el context escollit, els alumnes han de ser capaços d’identificar les 

diferents formes d’energia i transferències de calor que hi ha a la vida d’en John. 

Per tal de treballar els continguts a ensenyar dins el context, s’ha estructurat aquesta 

seqüència didàctica de la manera següent: 

- Primer, una fase d’exploració d’idees prèvies, en la qual es presentarà el context 

d’en John mitjançant una explicació del professor amb l’ajuda de diferents imatges i, a 

continuació, els alumnes hauran de donar resposta a una sèrie de preguntes relacionades 

amb la història explicada.  

- Segon, una fase d’introducció de nous continguts, en la qual es recordarà allò que 

han après en cursos anteriors a la vegada que s’introduirà el nou contingut d’aquesta 

seqüència: la termodinàmica i  la transmissió de la calor. Per a la realització d’aquesta fase 

es combinaran explicacions del professor amb experiències realitzades pels alumnes.  

- Per últim, una fase d’aplicació del coneixement estructurada en dues parts. La 

primera part consisteix en la resolució de diversos problemes contextualitzats en la vida del 

John. Aquests es duran a terme a classe en diferents grups i, posteriorment, un membre del 

grup presentarà els resultats obtinguts a la pissarra. En la segona part, els estudiants 

hauran de resoldre un problema que no es troba contextualitzat en la vida del John per tal 

de demostrar que han assolit els continguts que es demanaven.  

El grup de 1r de Batxillerat al qual s’impartiran aquestes sessions de Física consta de 

disset alumnes. Aquests, presenten capacitats, estils i ritmes d’aprenentatge diversos, 

a més d’interessos i motivacions diferents, per tant, es tractarà d’atendre la diversitat en el 

desenvolupament de les activitats proposades.  

 

1. Context 

 D’aprenentatge 

El context d’aprenentatge ve introduït per la història d’en John que es veu a 

continuació: 

“Com cada matí, en John, un noi de 24 anys que viu a Andorra, es desperta molt 

d’hora. En posar els peus a terra, en John percep com n’està de fred i s’afanya a posar-los a 

sobre la catifa, que és més agradable. Llavors es vesteix i es prepara pel nou dia. 

En John apuja la temperatura de la calefacció un parell de graus. Seguidament, 

col·loca la mà prop del radiador per comprovar que aquest funciona correctament. 

A continuació, en John es prepara un got de llet calenta per esmorzar. Per fer-ho, 

encén el fogó i escalfa la llet en una olla, sacsejant-la un parell de cops. Se serveix la llet en 
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una tassa i hi afegeix unes cullerades de cacau en pols. El dissol, remenant-lo amb una 

cullereta. Quan tasta la llet, en John nota que està molt calenta, així doncs, decideix afegir 

una mica de llet freda a la tassa i se la pren. 

En John decideix anar a fer una volta al parc del costat de casa seva. Abans de sortir 

de casa, s’abriga amb la jaqueta, la gorra i els guants. A l’arribar al parc, veu a una nena 

que ha fet un ninot de neu. En John recorda que quan ell era petit també li agradava fer 

ninots de neu, i es pregunta què hauria passat si li hagués posat un abric. Tu què creus que 

passaria?” 

 

Aquest context s’introdueix a la fase d’exploració d’idees prèvies i, posteriorment, 

s’utilitzen altres aspectes de la vida del John per a la realització de problemes en la fase 

d’aplicació dels coneixements.  

 Aplicació 

Pel context d’aplicació, se’ls hi proposa als alumnes una activitat sobre el consum 

energètic, on hauran d’utilitzar i comprendre els coneixements adquirits per tal de poder 

realitzar-la.  

 

2. Competències  

 Competències generals del Batxillerat 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món 

El context escollit permet als alumnes veure els diferents tipus d’energia i la seva 

degradació, podent treballar així la importància del consum energètic. A més, es veuran 

altres aplicacions dels continguts en altres contextos de la vida quotidiana.   

- Competència comunicativa 

En aquesta seqüència didàctica els alumnes aprenen a comunicar ciència, descrivint 

fets i fenòmens, explicant-los i exposant-los, justificant-los i argumentant-los utilitzant els 

models científics existents, la qual cosa requereix l'ús de diferents tipologies de llenguatge i 

formes de comunicació. A més, es fomentarà la participació activa de l’alumnat al llarg de 

totes les sessions a partir de les posades en comú, diàleg socràtics,  treballs  en grup i 

altres estratègies metodològiques.  

- Competència personal i interpersonal 

En aquesta seqüència didàctica es treballarà de diverses formes (individualment o en 

grup) en funció de les activitats plantejades. Els alumnes hauran d’arribar a ser el màxim 

autònoms possible i, per tant, col·laborar entre ells serà clau per aconseguir els objectius a 

assolir.  

- Competència en recerca 

En aquesta seqüència didàctica es planteja un experiment on els alumnes hauran de 

descriure un possible disseny experimental, formular la hipòtesi i, posteriorment, analitzar 

les dades obtingudes per tal d’obtenir conclusions. 
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 Competències específiques de la Física 

- Competència en indagació i experimentació 

En aquesta seqüència didàctica es duu a terme una experiència on l’alumnat haurà de 

dissenyar i realitzar l’experiment, enregistrar i analitzar dades, fer prediccions a partir dels 

models, examinar les limitacions de les explicacions científiques i argumentar la validesa 

d'explicacions alternatives en relació amb les evidències experimentals. 

- Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic 

Per mitjà de diferents contextos plantejats es pretén que l’alumnat s’apropiï dels 

conceptes i models ensenyats i adquireixi la capacitat per poder donar resposta a les 

diferents situacions que es presenten en la seqüència didàctica i en la seva vida quotidiana.  

- Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència 

En aquesta seqüència didàctica es pretén que els alumnes siguin capaços de distingir 

les explicacions científiques de les que no ho són.  

 

3. Objectius d’aprenentatge 

 Àmbit cognitiu 

 Repassar el concepte de temperatura. Diferenciar entre calor i temperatura i 

reconèixer-les en situacions reals.  

 Descriure el mecanisme d’intercanvi de calor per a arribar a l’equilibri tèrmic. 

 Reconèixer les propietats físiques dels cossos de la conducció i capacitat 

calorífica.  

 Aprofundir els conceptes de  treball i calor com a maneres de transferir energia i les 

seves diferencies. Interpretar l’energia interna dels cossos. Analitzar i identificar els 

sistemes quotidians en què hi hagi intercanvi d’energia mitjançant calor i/o treball 

aplicant el primer principi de la termodinàmica. 

 Analitzar, des del punt de vista energètic, processos utilitzant les idees de 

conservació i degradació d’energia, amb la intervenció de transferències d’energia 

mitjançant treball o calor, aplicant les lleis de conservació de l’energia en sistemes 

termodinàmics. 

 Comprendre el concepte d’entropia. 

 Classificar i reconèixer les diferents formes de transferència d’energia: convecció, 

conducció i radiació. Diferenciar entre transformació i transferència d’energia. 

 Aplicar els coneixements adquirits en un context d’aplicació diferent al 

d’aprenentatge mitjançant la resolució de problemes i de situacions reals. 
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 Procedimentals 

 

 Mesurar i determinar la calor que intervé en processos en què canvia la 

temperatura. Utilitzar la capacitat calorífica dels materials quotidians. 

 Planificar una estratègia per a l’obtenció de l’energia d’un cacauet. Formular 

hipòtesis amb capacitat explicativa i predictiva, reconeixent i evidenciant el caràcter 

temptatiu i creatiu del treball científic. Transformar i interpretar dades. 

 Formular explicacions basades en evidències i connectades amb el coneixement 

científic.  

 Comunicar i argumentar resultats tant procedents d’una investigació com de 

problemes realitzats a classe.  

 Familiaritzar-se en l’ús del llenguatge científic i la terminologia termodinàmica  

actual per a la construcció de models físics coherents, amb capacitat explicativa i 

predictiva. 

 Conèixer l’instrumental bàsic de laboratori en una pràctica de combustió d’un 

cacauet.  

 De valors, actituds i normes 

 

 Reconèixer la dimensió cultural de la física per a la formació integral de les 

persones, així com les seves repercussions en la societat, i prendre consciència de 

la importància d’impulsar desenvolupaments científics que responguin a les 

necessitats humanes i contribueixin a fer front als greus problemes de la humanitat.  

 Respectar a un mateix i als altres en un treball en grup i en general durant el 

desenvolupament de la classe. Reconèixer la diferència com a un valor a l’hora de 

resoldre problemes. 

 Saber autoregular-se i construir nou coneixement a partir del que té. 

 

4. Continguts 

 Temperatura i calor. Diferència entre aquests dos conceptes. 

 Equilibri tèrmic 

 Formes de transmissió calorífica 

 Capacitat calorífica i conducció 

 Energia interna i primer principi de la termodinàmica 

 Degradació de l’energia  
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5. Consideracions al voltant dels continguts 

 Què han fet abans  

Al curs de 2n d’ESO treballen el tema de l’energia (en ell, els conceptes de 

transferència d’energia, el treball i diferenciació entre energia cinètica i potencial). A més, 

també es treballa la transferència d’energia en forma de calor i la seva relació amb la 

variació de temperatura i canvis d’estat, així com les diferents formes de propagació de la 

calor (conducció, convecció i radiació). Per últim, també treballen la conservació i dissipació 

de l’energia en les transferències energètiques i el rendiment de les transferències 

energètiques en la vida quotidiana. 

Al curs de 4t d’ESO, tornen a veure els conceptes de treball i calor com a maneres de 

transferir energia i les diferents formes d’energia mecànica: energia cinètica i potencial. 

També treballen els processos de conservació i degradació de l’energia. 

Al curs de 1r de Batx hauran treballat prèviament la caracterització de les diferents 

formes d’energia mecànica: energia cinètica, energia potencial gravitatòria i energia 

potencial elàstica, així com la diferència entre transformació i transferència d’energia. Per 

últim, es treballen els conceptes de potència i rendiment.  

 

 Idees prèvies 

Calor i temperatura: Tenen concepcions alternatives de la calor d’origen analògic 

(substancialització de la calor), d’origen sensorial (si notem un objecte més calent, vol dir 

que està a més temperatura, fred i calor són coses diferents, el fred es transmet, els 

objectes que s’escalfen ràpid no es refreden ràpidament), d’origen social (els objectes tenen 

calor, la temperatura és pròpia de cada objecte), d’activitats educatives (la calor només 

puja, la agitació eleva la temperatura) 

Energia: Veuen l’energia com una cosa, degut a la dificultat d’imaginar-se allò que és 

abstracte. Confusió del terme treball amb l’acció treballar. Un cos que es troba en repòs no 

té energia. L’energia es perd en algunes transformacions energètiques. No hi ha relació 

entre energia i matèria. Si l’energia es conserva, perquè s’està esgotant? 

 

 Què faran després:  

Relacionar aspectes energètics, de transformació, degradació i conservació de 

l’energia amb el canvi climàtic, altres energies com l’elèctrica i energies renovables i no 

renovables, motors. Recursos naturals. 

Al segon curs de Batxillerat a l’assignatura de Química, s'aborda l'estudi del primer 

principi de la termodinàmica i s'introdueixen els conceptes d'energia i d'entalpia de reacció, 

d'entalpia d'enllaç i d'entalpia reticular. 
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6. Seqüències d’activitats 

Sessió 1: 

 Fase del cicle:  

Exploració d’idees prèvies, introducció de nous conceptes i estructuració dels 

coneixements 

 Descripció  

10’  Presentació del context: explicació del matí d’hivern d’en John (mitjançant 

l’explicació del professor amb l’ajuda d’unes fotografies) i resolució de preguntes sobre la 

història (Annex 1).  

5’  Posada en comú de les respostes obtingudes del cas. 

10’  Repàs de la teoria cineticocorpuscular per afegir el concepte de temperatura 

mitjançant un diàleg socràtic. Ús d’animacions perquè els alumnes vegin com es troben les 

partícules en els diferents estats de la matèria i quin és l’efecte de la temperatura.  

15’  Introducció del concepte d’equilibri tèrmic, calor i capacitat calorífica. Es 

durà a terme una petita experiència per tal que els alumnes entenguin aquest concepte.  

10’  Partint dels coneixements que tenen sobre el treball i la calor, explicació del 

professor i mitjançant el diàleg amb els alumnes del primer principi de la termodinàmica, 

és a dir, com l’energia interna es pot transformar en calor o treball i com aquesta 

temperatura no es perd però si que es degrada. 

5’  Donarem el full de definicions (Annex 4), recomanant la seva lectura i intentar 

entendre els significats. Remarcarem que hauran d’estar familiaritzats amb aquest 

llenguatge. 

 Gestió d’aula 

Al llarg d’aquesta sessió, els alumnes es trobaran asseguts al seu lloc habitual, on 

generalment es troben asseguts per parelles.  

 Atenció a la diversitat 

En aquesta sessió es pretén captar l’ interès de tot l’alumnat contextualitzant el tema 

de la seqüència didàctica a tractar en situacions que coneixen de la vida quotidiana. 

S’utilitzaran diferents recursos (explicacions del professor, participació activa dels alumnes, 

animacions, etc.) per tal de facilitar la comprensió de tots els alumnes. 

 Avaluació – regulació 

a. Actitud activa i de respecte a classe. Es valoraran tant les aportacions 

individuals com saber reflexionar a partir de les aportacions del professor. 

b. Saber reconèixer els coneixements inicials del tema. 

c. Utilització del llenguatge científic i col·loquial adequat. 
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 Materials i recursos 

- Pissarra blanca i digital 

- Full de treball (Annex 1) 

- Full de les definicions (Annex 4) 

 

Sessió 2: 

 Fase del cicle 

Introducció de nous conceptes, estructuració dels coneixements i aplicació del 

coneixement. 

 Descripció 

30’  Experiència al laboratori del cacauet i explicació de les diferents formes de 

transmissió calorífica. 

10’  Explicació de l’activitat, formació de grups i entrega dels problemes. 

15’  Resolució dels problemes per grups. 

 Gestió de l’aula 

A l’inici de la classe, els alumnes es trobaran asseguts al seu lloc habitual.   

S’escolliran alguns alumnes per dur a terme la realització de l’experiència del cacauet. 

Durant la resolució de problemes, els alumnes es distribuiran per grups de quatre persones.  

 Atenció a la diversitat 

Es formaran els grups de forma heterogènia per afavorir la interacció dels alumnes 

amb més dificultats amb els alumnes amb més altes capacitats.  

 Avaluació – regulació 

a. Actitud activa i de respecte a classe. Es valoraran tant les aportacions 

individuals com saber reflexionar a partir de les aportacions del 

professor. 

b. Es valorarà la persona que tingui iniciativa per a ajudar a la pràctica del 

cacauet.  

c. Actitud activa i de respecte en el treball en grup. Es valoraran tant les 

aportacions individuals com saber reflexionar a partir de les aportacions 

del professor. 

d. Coavaluació del esquema de transmissions de calor. Repàs per part del 

professor. 

e. Utilització del llenguatge científic i col·loquial adequat, comprensió de la 

relació entre ambdós registres. 
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 Materials i recursos 

- Pissarra blanca 

- Annex 3  Pràctica del cacauet i el seu material: 

a.i. Un cacauet 

a.ii. Tap de suro 

a.iii. Agulles de cap 

a.iv. Tub d’assaig o vas de precipitats 

a.v. Termòmetre 

a.vi. Suport amb pinces i nous 

a.vii. Aigua 

a.viii. Balança 

 

Sessió 3: 

 Fase del cicle 

Aplicació del coneixement 

 Descripció 

15’  Resolució dels problemes per grups 

40’  Presentació sobre els exercicis resolts 

 Gestió de l’aula 

Durant la resolució de problemes i les presentacions orals, els alumnes es 

distribuiran per grups de quatre persones.  

 Atenció a la diversitat 

Es formaran els grups de forma heterogènia per afavorir la interacció dels alumnes 

amb més dificultats amb els alumnes amb més altes capacitats.  

 Avaluació – regulació 

a. Actitud activa i de respecte en el treball en grup. Es valoraran tant les 

aportacions individuals com saber reflexionar a partir de les aportacions 

del professor. 

b. Durant les presentació, es valoraran la qualitat i completesa de les 

explicacions, si alguna explicació no és del tot correcte es valorarà 

l’actitud, capacitat i implicació del grup per a solucionar-la en el mateix 

moment i si el professor/a fa alguna pregunta es valorarà l’actitud, 

capacitat i implicació del grup per a solucionar-la en el mateix moment. 

c. Utilització del llenguatge científic i col·loquial adequat, comprensió de la 

relació entre ambdós registres. 

 Materials i recursos 

- Annex 4 Problemes 

- Pissarra blanca 
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Sessió 4: 

a. Fase del cicle 

Aplicació del coneixement 

b. Descripció 

20’  Resolució de les preguntes inicials del tema 

35’  Resolució individual d’una pregunta / de preguntes contextualitzada. 

c. Gestió d’aula 

Els alumnes s’asseuran als seus llocs habituals per a la realització individual de les 

dues tasques.  

d. Atenció a la diversitat 

Atenció a les idees preconcebudes 

e. Avaluació – regulació 

a. Correcció de l’activitat d’aplicació individual per part del professor/a. Es 

valorarà que s’hagin adquirit els coneixements bàsics d’aquest tema i que el 

llenguatge utilitzat sigui l’apropiat. 

b. Correcció de l’activitat d’idees prèvies per part del professor/a. Es valorarà  el 

canvi en les seves idees preconcebudes. 

c. Utilització del llenguatge científic adequat. 

d. Saber comunicar l’activitat feta amb grup. 

e. Actitud activa i de respecte en el treball en grup. 

f. Materials i recursos 

- Annex 1  Full del primer dia sobre idees prèvies 

- Annex 5  Full problema aplicació 

 

7. Criteris generals d’atenció a la diversitat 

El grup de 1r de Batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada presenta capacitats i 

motivacions diferents. Per tal d’atendre a la diversitat, s’atendrà als alumnes de forma 

individualitzada; s’utilitzaran diferents metodologies de treball (es combinaran els treballs en 

grup amb feines individualitzades); la resolució dels problemes les faran els propis alumnes, 

de manera que ells mateixos siguin els que expliquin i ajudin als altres companys; 

s’utilitzaran diferents recursos (vídeos, animacions, explicacions dels professor, explicacions 

dels alumnes...) per tal d’augmentar la motivació dels alumnes.  
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8. Criteris generals d’avaluació 

 10% Actitud activa i de respecte:  

.i. Es valoraran tant la qualitat i quantitat de aportacions individuals 

com saber reflexionar a partir de les aportacions del professor, tant 

en el treball individual com en grup. 

.ii. Utilització del llenguatge científic i col·loquial adequat, comprensió 

de la relació entre ambdós registres. 

 5% Coavaluació de la pràctica del cacauet: Es valorarà que l’esquema tingui els 

tres tipus de transmissió de calor (60%) i el dibuix sigui clar . D’aquesta manera valorarem 

que els alumnes comprenguin l’ús de l’instrumental bàsic en la pràctica del cacauet i puguin 

analitzar de manera qualitativa les transferències de calor 

 25% Presentació del treball grupal: es valoraran la qualitat i completesa de les 

explicacions, si alguna explicació no és del tot correcte, es valorarà l’actitud, capacitat i 

implicació del grup per a solucionar-la en el mateix moment i si el professor/a fa alguna 

pregunta es valorarà l’actitud, capacitat i implicació del grup per a solucionar-la en el mateix 

moment. En aquest  punt es valoren tant els objectius cognitius com procedimentals, ja que 

han de: 

.i. Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i 

transformacions d’energia tant en els sistemes en què es conservi 

l’energia mecànica com en els que no.  

.ii. Aplicar a situacions senzilles les idees de conservació i de 

degradació de l’energia. 

.iii. Saber analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de 

la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests 

fenòmens utilitzant el vocabulari adequat.  

S’avaluarà el grup utilitzant la rúbrica següent: 
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Criteris d’avaluació  Puntuacions 

 % Excel·lent Molt bé Bé Regular Insuficient 

Domini del 

contingut  (els 

estudiants entenen 

allò que estan 

explicant) 

35% No 

necessiten 

cap ajuda 

Necessiten 

algunes 

ajudes. 

Necessiten 

que el 

professor/a 

solucioni 

alguna 

petita part. 

Necessiten 

que el 

professor/a 

solucioni dos 

parts. 

No saben 

resoldre tres 

o més parts 

Organització i 

seqüència 

(Presenten la 

informació de forma 

organitzada i en una 

seqüència lògica) 

20% La manera 

d’organitzar 

afavoreix la 

comprensió. 

Necessiten 

algunes 

ajudes per 

a 

organitzar 

d’una 

manera 

lògica. 

Només 

posen el 

resultat i no 

es 

preocupen 

del procés 

en una part. 

Només 

posen el 

resultat i no 

es 

preocupen 

del procés 

en dos o tres 

parts. 

Fan una 

presentació 

molt caòtica 

Ús del llenguatge 10% El llenguatge 

és adequat 

en tota 

l’explicació. 

Fan algun 

petit error 

conceptual. 

Fan un error 

conceptuals 

greus i 

algun de 

petit. 

Fan dos o 

tres errors 

conceptuals 

greus i algun 

de petit. 

Fan 4 o més 

errors 

conceptuals 

greus. 

Col·laboració 20% El grup 

col·labora 

sense que el 

professor/a 

participa per 

tal de 

solucionar 

els 

problemes. 

Tots els 

membres del 

grup 

participen. 

El grup 

col·labora 

quan el 

professor/a 

ho demana 

per tal de 

solucionar 

els 

problemes. 

Tots els 

membres 

del grup 

participen. 

Hi ha una 

persona que 

ho resol tot. 

Quan el 

professor/a 

demana 

col·laboració 

i alguns 

membres 

del grup 

participen 

Una persona 

ho resol tot. 

Quan el 

professor/a 

demana 

col·laboració, 

ha d’insistir 

molt. 

Una persona 

ho fa tot. La 

resta no  

participen 

gens 

Ús del temps (el 

grup utilitza 

adequadament el 

temps que té per 

explicar l’exercici) 

5% S’ajusten al 

temps. 

  Tarden el 

doble del 

temps 

necessari. 

- 

Ús de recursos 

visuals (el grup 

utilitza la pissarra per 

posar un esquema 

del procediment 

seguit) 

10% Utilitzen 

recursos 

visuals per 

tots els 

exercicis. 

Utilitzen 

recursos 

visuals per 

4 exercicis. 

Utilitzen 

recursos 

visuals per 3 

exercicis. 

Utilitzen 

recursos 

visuals per 2 

o 1 exercici. 

No utilitzen 

recursos 

visuals. 

 

 

 15% Activitat d’idees prèvies: Saber reconèixer els seus coneixements inicials 

sobre els temes i que aquests hagin millorat en cada situació presentada. En aquest  punt 

es valoren tant els objectius cognitius com procedimentals, ja que han de: 
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.i. Analitzar de manera qualitativa transferències i transformacions 

d’energia tant en els sistemes en què es conservi l’energia 

mecànica com en els que no.  

.ii. Aplicar a situacions senzilles les idees de conservació i de 

degradació de l’energia. 

.iii. Saber autoregular-se i construir nou coneixement a partir del que té. 

.iv. Saber analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de 

la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests 

fenòmens utilitzant el vocabulari adequat. 

 45% Activitat d’aplicació: Es valorarà que s’hagin adquirit els coneixements bàsics 

d’aquest tema  i que el llenguatge utilitzat sigui l’apropiat. En aquest  punt es valoren tant els 

objectius cognitius com procedimentals, ja que han de: 

.i. Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i 

transformacions d’energia tant en els sistemes en què es conservi 

l’energia mecànica com en els que no.  

.ii. Aplicar a situacions senzilles les idees de conservació i de 

degradació de l’energia. 

.iii. Saber analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de 

la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests 

fenòmens utilitzant el vocabulari adequat.  

.iv. Aplicar l’anàlisi energètica a sistemes rellevants per tal de 

relacionar els processos estudiats amb les seves implicacions 

tecnològiques, mediambientals i econòmiques. 

 

9. Connexió amb altres matèries 

 Llengua catalana: Comunicació i argumentació de dades i idees oralment i per escrit 

i la lectura crítica de textos científics. 

 Matemàtiques: Llenguatge i recursos matemàtics en la resolució de problemes. 

 Química: Els conceptes que estaran relacionats seran l’entropia, calor i temperatura i 

conservació de l’energia. 

 Ciències per al món contemporani: Relació entre ciència i tecnologia. Reconèixer la 

importància de la física en la contribució a la intel·ligibilitat de la natura i dels processos 

naturals. Principi de conservació de l’energia com a teoria unificadora.  

 Biologia: Analitzar els mecanismes d’intercanvi de matèria i energia entre els 

organismes i l’entorn. 

 Tecnologia industrial:. Relació entre ciència i tecnologia. Reconèixer el paper de 

l’energia en els processos tecnològics i les seves transformacions i aplicacions. Adoptar 

actituds d’estalvi i de valoració de l’eficiència energètica.  
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Annex 1 

 

1. En John posa els peus a terra i, seguidament, els posa sobre la catifa. Quina 
diferència hi ha entre posar els peus sobre les rajoles o posar-los sobre la catifa? 

Idea Prèvia: 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement adquirit a les classes: 

2. En John apuja la temperatura un parell de graus. Tots els objectes de l’habitació 
es troben a la mateixa temperatura?  

Idea Prèvia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement adquirit a les classes: 

3. En John col·loca la mà sobre el radiador per comprovar que funciona 
correctament. Com escalfa l’habitació el radiador?  

Idea Prèvia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement adquirit a les classes: 

4. Quan fa lliscar la tassa per la taula el John fa una força per donar-li una energia 
cinètica. Considerant que hi ha fregament, creus que s’ha perdut part d’aquella 
energia? 

Idea Prèvia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement adquirit a les classes: 
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5. Què aconsegueix en John afegint llet freda a la tassa? 

Idea Prèvia: 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement adquirit a les classes: 

6. Abans de sortir de casa en John es posa una jaqueta, una gorra i uns guants. 
Per a què serveixen aquestes peces de roba? 

Idea Prèvia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement adquirit a les classes: 

7. Quan arriba al parc veu el ninot de neu. Si li poséssim un abric al ninot de neu es 
fondria abans o després? Perquè? 

Idea Prèvia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixement adquirit a les classes: 
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Annex 2: Activitats - problemes 

 

 

Trepant: 

El Peter vol fer un armari. Per a fer-ho necessita perforar una làmina 

d’alumini de 200 grams amb un trepant de potència 0,25 CV.  

a. Creus que la làmina alumini s’escalfarà? Perquè? 

b. Si la resposta és positiva seria més correcte dir que l’energia que 

subministra el trepant es transforma o es perd? 

c. (Situació realista) Suposa que el 75% de l’energia es transforma en 

calor. Quina quantitat d’energia es dissipa cada minut? A on es dissipa? 

d. Assigna els valors d’aquest procés de cada un dels termes (W, Q i 

ΔU) del primer principi de la termodinàmica. 

e. (Situació ideal) Quant augmentaria la temperatura de la làmina 

metàl·lica si no intercanviés calor amb l’entorn? 

f.             Imaginat que la làmina encara està calenta i que no ha intercanviat 

calor amb l’entorn. Fes un esquema de les transferències de calor ajudant-te del 

dibuix d’una làmina següent:  
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Autobús 

 

Per anar a la feina, en John ha d’agafar un autobús, de massa total 20000 Kg. 
Aquest va ple de passatgers i va per la carretera a 72km/h quan, de sobte, es troba 
cotxes parats enmig del camí i ha de frenar.  

a. Quin tipus d’energia porta el autobús?  

b. En què es transforma aquesta energia en el moment de la frenada? 

c. Calcula l’energia despresa suposant que un 5% l’energia cinètica es 
dissipa en forma de calor. 

d. Considerant hi ha 8 llantes d’alumini (massa=10 Kg; capacitat 
calorífica=895 J/Kg·K), quant augmentarà la seva temperatura per l’acció dels frens 
si no intercanviessin calor amb l’entorn? 

e. Fes un esquema de les transferències de calor que pateix una de les 
llantes de l’autobús. Ajuda’t amb el següent dibuix. 
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A la cuina 

 

En John té gana i decideix preparar-se una verdura per sopar. Per fer-ho, 
afegeix aigua en una olla i, a continuació, hi afegeix el bròquil tallat a trossos petits. 
Decideix coure la verdura a una olla pressió, ja que els aliments es couen més ràpid 
perquè a l’interior de l’olla s’aconsegueix una temperatura de cocció més elevada, 
per sobre dels 100 ºC. Per això, els aliments tarden molt menys temps a reblanir-se. 
Seguidament posa una tapa sobre la olla a pressió.  

a. Quan ja ha passat una estona, la petita vàlvula de l’olla a pressió 
s’aixeca. Una quantitat determinada de gas s’expandeix, realitzant un treball de 200 
kJ. Si durant aquest procés se li han subministrat 30kcal en forma de calor, quant ha 
variat la seva energia interna? 

b. Al fogó del costat hi posa una paella per preparar-se unes croquetes 
de segon plat. Per fer-ho, primer afegeix una mica d’oli i deixa que s’escalfi durant 
uns minuts. L’oli tardarà més, menys o igual a escalfar-se que l’aigua?  

c. Com intercanvia calor amb el seu voltant la paella quan està calenta? 
Ajuda’t amb el següent dibuix. 

d. Calcula la quantitat d’energia necessària per escalfar 200g d’oli (c = 
1900 KJ/kg·K) des de 20 ºC fins a 100ºC.  

e. Els fabricants d’olles de pressió posen una atenció especial en la 
publicitat a la garantia que la tapadora tanca bé i així s’eviten pèrdues. Per què creus 
que aquesta mesura afecta el consum energètic a l’hora de cuinar els aliments?  
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Bomber: El John és bomber i ha de pujar sovintment a edificis molt alts per 

les escales.  

a. Com intercanvia calor una persona amb el seu voltant? 

b. Calcula la quantitat d’energia corporal que perd una persona de 70 

kg de massa si puja per l’escala fins a la terrassa d’un gratacel de 300 m 

d’altura, suposant que només transforma en energia mecànica el 20% de 

l’energia corporal consumida. 

c. (Situació realista) Per al sistema constituït pel cos d’aquesta 

persona, quin és el valor en aquest procés de cada un dels termes (W, Q i 

ΔU) del primer principi de la termodinàmica? 

d. Busca el poder energètic d’algun aliment en l’etiqueta de l’envàs i 

determina quina quantitat n’hauria de menjar per a recuperar l’energia 

perduda. 

e. Si poguéssim utilitzar tota l’energia de l’aliment per a escalfar aigua. 

Utilitzant 10 grams d’aquest aliment a quina temperatura s’escalfarien 25 

grams d’aigua que estan a 20ºC? 

f. Analitza el següent esquema i explica detingudament com pot ser 

que l’increment d’energia interna de tot el procés sigui 0.   
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Annex 3: Pràctica del cacauet  

 

Abans de començar la pràctica proposa com es podria fer una experiència per a 

conèixer l’energia d’un cacauet sabent que si es crema el cacauet extreu tota l’energia en 

forma de calor. Anota-ho en el següent quadre: 

 

 

Material: 

- Un cacauet 

- Tap de suro 

- Agulles de cap 

- Tub d’assaig o vas de precipitats 

- Termòmetre 

- Suport amb pinces i nous 

- Aigua 

- Balança 

Procediment: 

- Pesar el cacauet i anotar la dada.  

Massa del cacauet = 

- Travessar-lo amb una agulla de cap i fixeu-lo al tap de suro tal com indica el 

dibuix 
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- Ompliu mig tub d’assaig o vas de precipitats amb aigua destil·lada i peseu-lo.  

 

Massa inicial = 

 

- Mesureu la temperatura de l’aigua. 

Temperatura final = 

 

- Feu el muntatge tant com es veu a la figura 

 

- Enceneu el cacauet amb un encenedor, situeu-lo a uns 2 cm per sota del tub 

d’assaig i escalfeu l’aigua com en el dibuix. Vigileu que el cacauet es cremi tan 

completament com sigui possible. 
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- Un cop s’hagi cremat completament el cacauet, anoteu la temperatura final 

de l’aigua. 

 

Temperatura final = 

Esquema de les transmissions de calor 

 

Feu un esquema de les transmissions de calor que hi ha en la pràctica del 

cacauet: 

 

 

 

Càlcul de l’energia alliberada 

Calculeu l’energia alliberada pel cacauet i compareu-ho amb la dada de l’envàs. Si surt un 

valor diferent justifica la diferència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat del cacauet adaptada de “Costa M., Couso D., Manuel J., Grau R. Grau, Masalles 

J., Menoyo M., Simón M. (2005) Camí de l’energia: L’alimentació.Barcelona: ICE-UAB” 
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Annex 4 – Full de definicions 

Temperatura: Propietat que tenen els cossos i que es pot mesurar, la qual ve associada al 

moviment de les partícules que formen el cos.  

Calor: El procés de transferència d’energia d’un cos o sistema a un altre com a resultat 

d’una diferència de temperatura. 

Treball: En física, el treball és l'energia que es transfereix a un objecte en aplicar-li una 

força neta que li causarà un desplaçament. 

Energia interna: En termodinàmica, l'energia interna és l'energia total que conté un 

sistema termodinàmic. 
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Annex 5: 

 

Consum energètic  
Els éssers humans, com tots els éssers vius, 

consumim energia – que ens aporten els aliments- per 

mantenir els nostre organisme amb vida. Un ésser humà 

necessita consumir unes 2500 kcal al dia per viure i 

funcionar adequadament. A l’hora d’esmorzar, es recomana 

consumir un 25% de les calories diàries.  

a. Quina quantitat de llet amb cereals hauríem de 

prendre per esmorzar i així consumir la quantitat 

recomanada d’energia? Expressa el resultat en KJ. 

(Realitza el càlcul utilitzant l’etiqueta dels cereals) 

Tanmateix, els humans ens caracteritzem per 

consumir molta més energia de la que necessita en nostre organisme. Un ésser humà 

utilitza diàriament, de mitjana, uns 210 000 KJ (tenint en compte els mitjans de transport, les 

industries, els comerços, les cases, etc.). Aproximadament una cinquena part d’aquesta 

energia correspon a la quantitat que una persona consumeix al dia a casa seva.  

La major part de l’energia consumida a les nostres cases és elèctrica. A continuació 

es mostra un gràfic de sectors que representa els percentatge d’energia destinat a 

cadascun dels usos principals.  

Tota aquesta energia utilitzada 

no es destrueix, però si que es 

degrada.  

b. Explica què significa el 

concepte degradació de 

l’energia.  

 

 

Així doncs, tot i que l’energia consumida a casa suposa només una cinquena part del total, 

reduir en la mesura del que sigui possible aquest consum és beneficiós per a tothom.  

Com es pot veure en el gràfic, la major part d’energia utilitzada en les cases és 

l’energia consumida per la calefacció. A casa, es disposen de diversos radiadors.  

c. Quines formes de transmissió calorífica utilitza el radiador per escalfar l’habitació? 

Descriu breument cadascuna d’elles.  

d. Els radiadors estan fets de plaques d’alumini, el qual té una calor específica de 895 

J/kg·K. Calcula la quantitat d’energia en forma de calor que cal transmetre al radiador 

(amb massa 15 kg) per tal d’escalfar-lo de 25 ºC a 40 ºC.  

e. Per tant, quines possibles mesures creus que es podrien prendre per tal d’estalviar 

l’energia utilitzada per la calefacció.  

 

 

 


