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5-1 Presentació          58 

5-2 Cadena de preguntes         86 

7-1 Fitxa A, Z, ions i isòtops        88 
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Resum – Contextualització - Justificació

Aquesta unitat didàctica té com a objectiu generar aprenentatges al voltant del model atomicomolecular mitjançant diverses activitats competencials amb estratègies
multinivell, el treball cooperatiu, fomentant l’auto i co-regulació i utilitzant diverses eines digitals. Es contextualitza mitjançant un encàrrec que fa un personatge fictici, una
ex-alumna del Milà i Fontanals. El cas és que s’ha trobat uns cristalls estranys al seu jardí i vol saber de quin material estan fets, ja que hi ha hagut la caiguda d’un meteorit
a prop de casa seva. Així doncs, envia un mail al grup de caracterització de materials i li responen un mail amb tots els objectius d’aprenentatge de la unitat.

Durant la UD s’aniran generant aprenentatges sobre els diferents conceptes que posa en el mail fins a poder resoldre el problema en una pràctica final. En primer lloc
s’introduiran els diferents models atòmics que s’han desenvolupat al llarg de la història per seguidament aprofundir amb el model de Bohr. Quan el model estigui reforçat es
repassaran els nombres atòmic, màssic, els ions i els isòtops. A continuació s’introduirà la taula periòdica, els elements, la configuració electrònica i les propietats
periòdiques. Per acabar se sintetitzaran els conceptes treballats i es farà la pràctica final relacionada amb la interacció entre la llum i els electrons que permet la generació
d’espectres de línies produïts per la relaxació dels electrons excitats tal com prediu el model de Bohr.

Context:
● D’aprenentatge

Durant aquesta UD es treballen els diferents conceptes en contextos diferents. Pels models atòmics s’utilitza una contextualització històrica. S’utilitza una simulació per
aprofundir en el model de Bohr i generar aprenentatges sobre el nombre atòmic, màssic, els ions i els isòtops. També es fa ús de jocs per introduir i familiaritzar-se amb
temes relacionats amb la taula periòdica i l'estructura electrònica dels àtoms. Tot això amb el fil conductor de l'encàrrec de la Samantha que els demanarà que descobreixin
de quin material estan fets els cristalls que s’ha trobat al jardí.

● D’aplicació

Durant aquesta UD s’apliquen els diferents conceptes treballats en contextos diferents. Pels models atòmics es farà un treball grupal en què s’ordenaran els diferents
models atòmics. El model de Bohr es reforçarà mitjançant una dinàmica grupal cooperativa. La resta de temes es repassaran amb un power point en el que per grups
hauran d’anar responent preguntes i resoldre algunes fitxes individuals. Per últim es farà una activitat de síntesi que consistirà a interactuar amb un mapa conceptual que
conté tots els conceptes treballats.
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Continguts específics (i continguts curriculars i clau –CC- vinculats)

Continguts específics:

L’àtom i la taula periòdica
1. Història dels models atòmics i estructura atòmica
2. L’àtom (Núm. A i Z, isòtops, massa atòmica relativa, ions)
3. Taula periòdica (configuració electrònica, regla de l’octet, model de Bohr, espectres atòmics)
4. Grups d’elements i propietats periòdiques

Continguts curriculars vinculats:

FQ4 La matèria: propietats i estructura.

● Relacions entre l’organització dels elements en la taula periòdica i la seva estructura. (continguts específics: 3, 4, 5)
● Estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons en nivells d’energia. (continguts específics: 1, 2 i 3)

Continguts clau:

● CC6. Model de càrrega i interacció elèctrica.
● CC8. Model atomicomolecular, enllaç químic, forces intermoleculars. Model estructura de les substàncies.
● CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència.
● CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics

Continguts transversals de l’àmbit digital

● CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius
● CCD7. Realitat virtual i augmentada
● CCD20. Sistemes de comunicació
● CCD21. Normes de cortesia a la xarxa

Continguts transversals de l’àmbit personal i social:

Autoconeixement:

● CCS2. Capacitats cognitives
● CCS5. Actitud de superació personal

Aprendre a aprendre:

● CCS6. Hàbits d’aprenentatge
● CCS7. Planificació dels aprenentatges
● CCS8. Organització del coneixement
● CCS9. Consolidació i recuperació del coneixement
● CCS10. Transferència dels aprenentatges
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● CCS14. Habilitats i actituds per al treball en grup
● CCS15. Dinàmiques de cohesió de grup i col·laboratives

Participació

● CCS18 Espais de participació

Consideracions al voltant dels continguts

- Què han fet abans:

Durant el curs han estat fent continguts de física i aquesta unitat didàctica serà la primera del curs que facin relacionada directament amb la química.

A 3er ESO han treballat els següents continguts emmarcats dins una assignatura de ciències integrades:

● FQ3 La matèria a l’Univers (CC8):
○ Taula periòdica dels elements. Símbols químics. Nombre atòmic i massa atòmica.
○ Estructura de l’àtom. Diferències entre àtoms de diferents elements. Isòtops d’un element. Ions.

Aquests continguts els han treballat mitjançant el recurs de “Competències de pensament científic ESO 12-15” dins de la unitat “De l’espelma a la taula periòdica:
gestionem els canvis químics” o “UD8 Què es manté inalterat quan tot canvia? De l’espelma als aliments”. Tanmateix, hem de tenir en compte que gairebé la meitat dels
alumnes el curs anterior estaven a l’aula d’acollida, així que hi haurà d’haver un bon repàs de conceptes bàsics a l’inici.

Pel que fa als coneixements en matemàtiques, s’ha de tenir en compte que alguns alumnes que segueixen PIM tenen un nivell equivalent a 2n d’ESO.

- Idees prèvies:

● Propietats de les cel.lules en el nucli atòmic (Harrison, A. G. & Treagust, D. F. 1996)
● Els àtoms són estructures denses (Harrison, A. G. & Treagust, D. F. 1996)
● Els àtoms es poden veure al microscopi (Harrison, A. G. & Treagust, D. F. 1996)
● L’àtom és rodó i sòlid (Harrison, A. G. & Treagust, D. F. 1996)
● La taula periòdica classifica els àtoms pel seu tamany (Alvarado Z. C. 2000)
● El foc està format per matèria (Harrison, A. G. & Treagust, D. F. 1996)

- Què faran després:

En acabar la unitat els alumnes acabaran de treballar els continguts relacionats amb la matèria (propietats i estructura):

● Propietats de substàncies: conducció de l’electricitat en estat pur o en dissolució, punt de fusió, duresa, etc. Classificació de les substàncies segons les seves
propietats identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. Forces intermoleculars.

A 1er de batxillerat (química) aprofundiran en els següents continguts:

● Caracterització del model ondulatori de l'àtom i de la quantificació de l'energia. Concepte d'orbital. Predicció de les configuracions electròniques. Explicació de la
periodicitat d'algunes propietats dels àtoms (volum atomic, energia d'ionització, electronegativitat) en funció de la seva estructura electrònica.

● Descripció de la interacció de les radiacions electromagnètiques amb algunes de les molècules de l'atmosfera. Relació entre l'absorció de radiació IR i l'efecte
hivernacle i entre l'absorció de radiació UV i la concentració de l'ozó a l'estratosfera.
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Dimensions i Competències de l’àmbit (Enumerar i justificar)

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

● Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens
naturals. Durant la unitat didàctica es treballa sobre la modelització de l’àtom des d’una perspectiva històrica i s’aprofundeix en el model de Bohr. Aquest fet ha de
proporcionar les eines per identificar les característiques de l’àtom i predir el seu comportament. (CC6, CC8)

● Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació
d’investigacions experimentals. El context amb què es treballa en aquesta unitat didàctica genera un encàrrec en forma de problema científic. L’alumnat és
l’encarregat de realitzar i comunicar la resolució d’aquest encàrrec. (CC16)

Dimensions i Competències dels àmbits transversals (personal – social)

Aprendre a aprendre

● Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. Es proposa activitats que permeten adquirir hàbits i
estratègies que intervenen en el propi aprenentatge com és el cas del diari d’aprenentatge, que ajuda a prendre consciència de la importància de la reflexió sobre
el propi aprenentatge i l‘adopció d’una mirada crítica sobre el que s’ha realment après. (CCS6, CCS7, CCS8, CCS9, CCS10). Es proporciona diverses eines que
permeten al propi alumne reflexionar sobre com s’està desenvolupant el seu pas per la unitat tant a nivell d’aprenentatges com a nivell personal. (CCS2, CCS5)

Participació

● Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. Les dinàmiques de treball per grups
cooperatius i les presentacions interactives permeten dotar a la unitat didàctica d’espais de participació per a l’alumnat. (CCS18)

Dimensions i Competències dels àmbits transversals (digital)

● Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar. En la unitat didàctica es fan activitats amb simuladors que
han d’aprendre a programar per tal de realitzar correctament la tasca (CCD1, CCD7)

● Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. En l'activitat final han d’enviar un email a la
“Samantha”, el personatge que els hi ha demanat l'encàrrec (CCD20, CCD21)
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Àmbit
científico–
tecnològic:
competències
Els objectius
d’aprenentatge
s’associen amb la
següent
competència,
dimensió o àmbit

Objectius
d’aprenentatge
En finalitzar el
projecte o unitat, els
alumnes han de ser
capaços de.....

Criteris d’avaluació
(del currículum)
En finalitzar el projecte o
unitat, sabrem que
l’alumne/a ha assolit
l’objectiu, si és capaç
de...

Indicadors
En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau?

Activitat

Nivell 1 (satisfactori) Nivell 2 (de notabilitat) Nivell 3 (d’excel·lència)

Competència 1 O1. Identificar i
caracteritzar els
diferents models
atòmics tractats a
classe

14. Interpretar algunes
evidències de la
distribució dels
electrons en nivells
energètics dins de
l’àtom. Argumentar la
relació entre aquesta
distribució i
l’organització dels
elements en la taula
periòdica. Relacionar
algunes propietats de
les substàncies amb la
seva estructura i les
característiques dels
seus enllaços.

Coneix l’existència de
diferents models atòmics i
les  seves principals
característiques.

Coneix l’existència dels
diferents models atòmics.
Sap identificar-ne les
característiques i saber
identificar quines són les
millores respecte models
anteriors.

Coneix l’existència dels
diferents models atòmics.
Sap identificar-ne les
característiques i millores
respecte models anteriors.
Entén quins fenòmens
expliquen els diferents
models i quines limitacions
tenen.

7, 8, 10,
11, 22, 24,
25

O2. Saber
identificar el
nombre atòmic,
màssic, i la
càrrega d’un
àtom. Entendre el
concepte d’isòtop.

Sap identificar el nombre
atòmic, màssic, la càrrega
d’un àtom i quin isòtop és en
funció de les seves
partícules.

Sap identificar el nombre
atòmic, màssic, la càrrega
d’un àtom i quin isòtop és en
funció de les seves
partícules. Entén quins
efectes sobre les
característiques de l’àtom
tenen aquests valors.

Sap identificar el nombre
atòmic, màssic, la càrrega
d’un àtom i quin isòtop és en
funció de les seves
partícules. Entendre quins
efectes sobre les
característiques de l’àtom
tenen aquests valors.
Comprèn algunes
aplicacions associades a
aquestes característiques
com per exemple la datació
amb C-14.

14, 15, 22,
25

O3. Comprendre
l’estructura
electrònica dels
àtoms i la seva
influència en les

Identifica com s’estructuren
els nivells electrònics
segons el model de Bohr i
quants electrons pertanyen
a cada nivell

Identifica com s’estructuren
els nivells electrònics
segons el model de Bohr i
quants electrons pertanyen
a cada nivell. Entén quines
característiques de l’àtom

Identifica com s’estructuren
els nivells electrònics
segons el model de Bohr i
quants electrons pertanyen
a cada nivell. Entén quines
característiques de l’àtom

4, 10, 11,
19, 21, 23,
25
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característiques
de l’àtom

van associades a
l’estructura electrònica.

van associades l’estructura
electrònica i és capaç de
predir-ne el seu
comportament.

O4. Comprendre
la relació entre
l’espectre
d’emissió dels
àtoms i la seva
estructura
electrònica

Entén que hi ha una relació
entre el color de la flama
que emet una substància i la
seva estructura electrònica i
que aquesta relació ve
donada pels salts
electrònics dels electrons.

Entén que el color de la
flama ve donada per la
relaxació electrònica d’un
electró excitat. Comprèn que
cada relaxació implica
l’emissió d’una llum d’un
color característic

Entén que el color de la
flama ve donada per la
relaxació electrònica d’un
electró excitat. Comprèn que
els nivells interns de l’àtom
són de més baixa energia i
que per tant quan un electró
passa d’un nivell superior al
seu nivell fonamental emet
energia en forma de llum.
Sap que aquesta llum és
d’un color determinat i que
les diferents emissions d’un
àtom conformen el seu
espectre de línies.

10, 22, 23,
25

O5. Relacionar
l’organització dels
elements en la
taula periòdica
amb la seva
estructura.

Entén que els elements de
la taula periòdica es
classifiquen segons el
nombre atòmic i la seva
estructura electrònica
mitjançant els períodes.

Entén que els elements de
la taula periòdica es
classifiquen segons el
nombre atòmic i la seva
estructura electrònica
mitjançant els períodes. Sap
relacionar cada període amb
les seves característiques.

Entén que els elements de
la taula periòdica es
classifiquen segons el
nombre atòmic i la seva
estructura electrònica
mitjançant els períodes. És
capaç de predir les
característiques d’un
element en funció de la seva
posició a la taula periòdica.

4, 17, 18,
21, 22, 25

Competència 4 O6. Saber
desenvolupar una
resposta utilitzant
el raonament
científic en un
problema de la
vida quotidiana

1. Identificar els trets
característics dels
processos implicats en
l’elaboració i validació
del coneixement
científic, a partir de
casos històrics i de
l’anàlisi de

Identifica el funcionament
general de l'espectroscopi i
descriu el procediment
experimental per identificar
el coure a la mostra

Identifica els diferents
elements de l'espectroscopi i
el seu funcionament.
Dissenya un procediment
experimental que permet
identificar el coure de la
mostra. Argumenta segons
les conclusions obtingudes,
la identificació del coure a la
mostra.

Identifica el funcionament
dels diferents elements de
l'espectroscopi i el seu
funcionament. Dissenya un
procediment experimental
que permet identificar el
coure de la mostra i sap
justificar-ho. Argumenta
segons les conclusions
obtingudes, la identificació

5, 22
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publicacions de
temàtica científica.

del coure a la mostra i sap
justificar-ho basant-se en els
coneixements teòrics de la
unitat didàctica.

Àmbit digital:
competències
Els objectius
d’aprenentatge
s’associen amb la
següent competència,
dimensió o àmbit

Objectius
d’aprenentatge
En finalitzar el projecte o
unitat, els alumnes han
de ser capaços de.....

Criteris d’avaluació
En finalitzar el projecte o
unitat, sabrem que l’alumne/a
ha assolit l’objectiu, si és
capaç de...

Indicadors
En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau?

Activitat

Nivell 1 (satisfactori) Nivell 2 (de notabilitat) Nivell 3 (d’excel·lència)

Competència 1 OD1. Saber
identificar els
diferents elements
presents en una
simulació virtual i
fer-los funcionar per
incorporar nous
aprenentatges

Instal·lar i identificar alguns
elements de la simulació i
la seva funcionalitat.

Instal·la i identifica
alguns elements de la
simulació i la seva
funcionalitat.

Instal·la i identifica els
diferents elements de la
simulació i la seva
funcionalitat per tal de
deduir el significat del
nombre atòmic, màssic,
l’ió i l’isòtop.

Instal·la i identifica els
diferents elements de la
simulació i la seva
funcionalitat per tal de
deduir el significat del
nombre atòmic, màssic,
l’ió i l’isòtop. Programa la
simulació per obtenir
àtoms amb les
característiques
desitjades.

14, 22

Competència 7 OD2. Saber utilitzar
el correu electrònic
per enviar un
missatge formal que
expliqui les
conclusions d’una
investigació científica

Enviar un correu electrònic
amb els continguts de la
resolució del cas.

Envia un correu
electrònic amb els
continguts de la
resolució del cas.

Envia un correu
electrònic amb els
continguts de la
resolució del cas amb
l’ús del llenguatge formal
adequat.

Envia un correu
electrònic amb els
continguts de la
resolució del cas
utilitzant el llenguatge
formal adequat i
referències visuals
trobades a la xarxa
adjuntes.

23
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Àmbit personal i
social:
competències
Els objectius
d’aprenentatge
s’associen amb la
següent competència,
dimensió o àmbit

Objectius
d’aprenentatge
En finalitzar el projecte o
unitat, els alumnes han
de ser capaços de.....

Criteris d’avaluació (del
currículum)
En finalitzar el projecte o
unitat, sabrem que l’alumne/a
ha assolit l’objectiu, si és
capaç de...

Indicadors → Indicadors de freqüència
En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau?

Quan s’avaluïn les tasques caldrà indicar la freqüència observada per a cada indicador

(gairebé mai, alguna vegada, sovint, molt sovint)

Activitat

Competència 2 OS1. Saber
sintetitzar i redactar
els coneixements
apresos durant la
sessió

Utilitzar el diari
d’aprenentatge per generar
hàbits que permetin
l’assoliment
d’aprenentatges i
l’organització del
coneixement així com la
seva consolidació,
recuperació i transferència.

Transferència dels aprenentatges

Generalitza o abstreu els aprenentatges adquirits

Argumenta i analitza diferents solucions a un problema

Troba escenaris nous d’aplicació dels aprenentatges

2, 6, 9, 16,
13, 20, 22

OS2. Saber
recuperar i redactar
els coneixements
nous obtinguts durant
la sessió

Consolidació i recuperació dels coneixements

Fa servir eines de síntesi per consolidar els coneixements.

És capaç d’explicar als companys els coneixements adquirits.

OS3. Saber formular i
les estratègies
necessàries per
reforçar els
aprenentatges que no
estan prou
consolidats

Hàbits d’aprenentatge

Manifesta curiositat davant de nous reptes o situacions.

Mostra interès sostingut en els temes proposats.

És constant en la realització de les tasques encomanades.

Reconeix errors i es mostra disposat a esmenar-los.

OS4. Saber recopilar
i organitzar els
documents que fan
referència als
coneixements
apresos

Organització del coneixement

Prioritza les tasques que ha de realitzar segons els objectius.

Utilitza l’entorn personal d’aprenentatge (EPA) eficientment.

Fa servir estratègies d’aprenentatge diferents.

Vincula aprenentatges nous amb d’altres anteriors.

10
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Competència 3 OS5. Saber
organitzar-se en grup
i a repartir-se les
tasques de forma
equitativa

Treballar amb el seu grup
de manera cooperativa,
responsable i autònoma,
participant activament i
respectant la presa de
decisions.

Responsabilitat i autonomia

Es fa responsable de les tasques que li corresponen

Completa les tasques assignades

Controla el temps dedicat a cada tasca

Demana ajuda al grup quan li cal

1, 5, 7, 8,
11, 14, 17,
19,  23, 26

OS6. Saber participar
activament del grup
aportant idees i
observacions

Participació

Participa activament aportant idees i fa observacions

OS7. Saber
argumentar les
opinions i valorar les
opinions dels altres

Presa de decisions

Escolta als companys i companyes

Dona la seva opinió i accepta decisions diferents
OS8. Aprendre a
ajudar als altres
membres del grup

Cooperació

Ajuda als companys i les companyes

Intenta respondre les preguntes que tenen els companys

11
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Criteris generals d’atenció a la diversitat

- Diversitat de nivells competencials: A la classe hi ha una gran diversitat de nivells competencials de manera que es fan activitats multinivell que atenguin a aquesta
necessitat. Per altra banda la unitat aposta clarament per l’ús del diari d’aprenentatge que té una funció autoreguladora mitjançant reflexions metacognitives. El
diari també té una funció formadora en el sentit que ajuda a generar estratègies per l’aprenentatge d’aquells continguts que no han quedat prou consolidats
mitjançant la formulació de preguntes al grup cooperatiu.

- Diversitat lingüística: A la classe hi ha molta diversitat lingüística i la comprensió del català i fins i tot el castellà és molt diversa. Es tindrà en compte en termes de
gestió d’aula. D’altra banda s’incorpora un glossari de grup on els i les alumnes poden afegir paraules que no entenguin per poder ser traduïdes o definides pel
mateix grup.

Criteris generals d’avaluació sumativa

- Quadern de grup i glossari - 10% / Carpeta d’aprenentatge de grup -5% / Carpeta d’aprenentatge individual - 5 % (full d’indicadors)
- Coavaluació dels components del grup i autoavaluació (rúbrica) - 20%
- Diaris d’aprenentatge (ús i qualitat del contingut) - 35%
- Fitxa de resolució del cas (grupal) - 10%
- Frases del mapa conceptual (individual) - 15%
- Pregunta del dia, individual (addicional) - 5% extra

Connexió amb altres matèries

- Física: En aquesta unitat es treballen temes que són objecte d’estudi de la física quàntica però que ens donen una interpretació dels sistemes químics importants
pel desenvolupament de la química. D’altra banda es treballa la naturalesa de la llum.

- Ciències socials: Història de la química
- Llengües: Comprensió lectora en català

12
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Nota: Cada sessió té una durada de 55 minuts. L’horari està fixat de manera que cada setmana hi ha una sessió un dia i dues sessions seguides un altre dia.

Seqüència d’activitats
Sessió 1

Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Introducció de
procediments
Activitat per afavorir la
inclusió i les dinàmiques
de cooperació dins el
grup.

1 Dinàmica de cohesió de grup “Món de colors”
- Es disposen els alumnes en un cercle i mirant cap a fora. A cada
alumne se li col·locarà un gomet d’un color i/o forma enganxat a
l’esquena. Algun alumne tindrà un color o forma diferent. En cap
cas l’alumne sabrà quin té.
- Un cop tothom en tingui es donarà la consigna de girar-se i fer
grups. S'observa el comportament dels alumnes.
- Un cop han finalitzat, es fa una reflexió al voltant de la
discriminació i que significa treballar en grup. Com diu la dinàmica
(Lago i Pujolàs, 2011): “Quan formem grups, tendim a fer-los de
manera homogènia, agrupant-nos amb els amics o aquelles
persones iguals a nosaltres i moltes vegades, encara que de
manera involuntària, a discriminar als que són diferents. Si ens
agrupem amb els que són iguals i pensen igual, es produeix una
homogeneïtat en els discursos, empobrint l’aprenentatge.”
- Un cop finalitzada la dinàmica, formem els grups de 3.

Món de colors
Haurem d’apartar les
taules i cadires

Gomets de colors 20’

Exploració
Compartir els objectius
d'aprenentatge i
promoure la seva
apropiació.

2 Introducció del cas
Passem el vídeo del cas i tot seguit els repartim un text on
expliquem el cas que hauran de resoldre (relacionat amb l’activitat
final d’aplicació). Han d’extreure’n paraules que no coneixen i
coneixements que necessiten ampliar per ajudar a resoldre el cas.
Fem un llistat de tot el que necessitaran aprendre per resoldre’l i el
pengem a la classe en una cartolina.

Individual
Grups 3-4

1-1_Fitxa del cas (email)
1-2_Vídeo del cas
Ordinador
Cartolina

25’

Introducció de
procediments
Facilitar l’orientació de
l’alumne envers el nou
funcionament de les
sessions.

3 Explicació del funcionament de la unitat didàctica
Fem una explicació general de com funcionaran les següents
sessions. Els entreguem les carpetes d’aprenentatge que inclouen
els materials i el quadern de grup.
Posem nom als grups (que coincideixen amb els grups de la TP).

Gran grup 0_Quadern de grup
0_Coavaluació del treball en
grup

10’

Objectius
d’aprenentatge OS3. Saber formular i  les estratègies necessàries per reforçar els

aprenentatges que no estan prou consolidats

Continguts clau
CCS6. Hàbits d’aprenentatge

CCS14. Habilitats i actituds per al
treball en grup

13
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OS5. Saber organitzar-se en grup i a repartir-se les tasques de forma
equitativa
OS7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres

OS8. Aprendre a ajudar als altres membres del grup

CCS15. Dinàmiques de cohesió de
grup i col·laboratives

CCS18 Espais de participació

Atenció a la diversitat En la dinàmica de cohesió de grup es tindrà en compte les persones que
es poden sentir excloses perquè no se sentin discriminades.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

Durant la dinàmica de cohesió de grup
cal fixar-se en:
- qui condueix a la gent cap als

seus grups de diferents colors
agafant-los i portant-los

- les expressions de la persona
que té el gomet diferent als demés

- les persones que es deixen portar
- què fa la gent en començar el joc,

quins són els primers que
comencen a agrupar als altres.

- com la gent tendeix a agrupar-se
per colors.

S’avaluarà haver complert el Quadern
de grup adequadament.

Sessió 2 i 3
Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Exploració  
Reconèixer els
coneixements previs dels
alumnes i detectar idees
preconcebudes errònies.
Introduir situacions reals,
concretes i simples per
facilitar l’apropiació del
context d’aprenentatge.

4 Què és l’àtom? Quines característiques té un àtom? Què és la
taula periòdica? Per a què serveix la taula periòdica?
Han de dibuixar un àtom i assenyalar les seves parts
individualment. Un cop ho hagin fet, ho discutiran en grup. Llavors,
un per un aniran sortint a la pissarra i el dibuixaran. Així anirem fent
un dibuix complet amb totes les característiques que creiem que té.
Per acabar farem una foto.
A la part del darrere de la fitxa tenen fotos de diferents taules
periòdiques amb unes preguntes:

- Què és?
- Per què serveix?
- Per què té aquesta forma?
- Quina informació conté?

Anirem detectant les necessitats d’aprenentatge vers l’àtom i la
taula periòdica, i les anotarem. Les confrontarem amb els objectius

Individual
Grups 3-4
Dibuix col·laboratiu a la
pissarra, en gran grup

2-1_Fitxa idees prèvies àtom
i taula periòdica
Mòbil per fer fotos

35’

14
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d’aprenentatge que hem determinat per la present UD i els
revisarem si cal.
A tenir en compte que aquesta fitxa es farà servir en una activitat
d’autoregulació posteriorment.

Exploració - introducció
de conceptes

5 La caixa misteriosa
Es reparteix una caixa amb un objecte misteriós diferent a dins a
cada grup. Els alumnes hauran de fer hipòtesis del contingut de les
caixes per fases:

I. Visualització (primer no podran tocar-la)
II. Percepció (podran tocar-la i escoltar el so de l’objecte en

moure’s)
III. Instrumentació (podran fer servir instruments com la

balança, un imant, una calculadora...)
IV. Col·laboració (poden demanar ajuda a d’altres grups)

Tot plegat per simular els diferents models atòmics que es van
proposar d’acord a l’avenç de tecnologia i els coneixements del
moment.
Al final de l’activitat no s’obriran les caixes per simular com és la
ciència, on com a màxim es pot assolir un consens entre grups
científics però no la certesa absoluta.

Grups heterogenis 3-4 2-2_Fitxa caixa misteriosa
Caixes tancades amb
diferents objectes a dins.
Balança, imant, calculadora

5’ intro
+ 40’
(10’ per
fase)

Introducció de
procediments/
Estructuració

6 Autoregulació
Expliquem com funciona el diari d'aprenentatge individual, que es
fa en finalitzar les sessions dobles.
Primer l’omplen individualment, després l’intercanvien amb un
membre del grup i després el posen en comú dins el grup.
Les preguntes que no quedin contestades aniran a la Caixa de
preguntes.

1-2-3
1. Individualment
2. Intercanvi de diaris per
parelles
3. Grups heterogenis de
3-4

0_Diari d'aprenentatge
Caixa de preguntes
Post-its

30’

Objectius
d’aprenentatge

O3. Comprendre l’estructura electrònica dels àtoms i la seva influència
en les característiques de l’àtom
O5. Relacionar l’organització dels elements en la taula periòdica amb la
seva estructura.
O6. Saber desenvolupar una resposta utilitzant el raonament científic en
un problema de la vida quotidiana
OS5. Saber organitzar-se en grup i a repartir-se les tasques de forma
equitativa
OS6. Saber participar activament del grup aportant idees i observacions
OS7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres
OS8. Aprendre a ajudar als altres membres del grup

Continguts CC6. Model de càrrega i interacció
elèctrica.
CC8. Model atomicomolecular
CC16. Teories i fets experimentals
CCS6. Hàbits d’aprenentatge
CCS7. Planificació dels aprenentatges
CCS8. Organització del coneixement
CCS9. Consolidació i recuperació del
coneixement
CCS10. Transferència dels
aprenentatges
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CCS14. Habilitats i actituds per al
treball en grup
CCS15. Dinàmiques de cohesió de
grup i col·laboratives
CCS18 Espais de participació

Atenció a la diversitat L’activitat “què és l’àtom” que queda arxivada a la carpeta de grup amb
l’objectiu de recuperar-la al final de la unitat didàctica i poder observar la
progressió d’aprenentatges.
L’ús del diari d’aprenentatge ajuda a compensar la diversitat
competencial, ja que mitjançant el grup cooperatiu fomenta dinàmiques
d’ajuda mútua per resoldre dubtes i consolidar aprenentatges.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

- El diari d’aprenentatge pretén generar
reflexions metacognitives que ajudin a
l'alumnat a regular el seus processos
d’aprenentatge

Sessió 4
Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Introducció de
conceptes

7 Models atòmics (part 1): introducció
Es donaran 3 fitxes de models atòmics per cada grup. El docent ha
d’assignar cada fitxa en funció de la seva complexitat: Demòcrit i
M. Dalton > M. Thomson i M. Rutherford > M. Bohr i M. orbitals.
- Primer han de llegir individualment els textos, identificar les
paraules i conceptes que no entenen i intentar respondre les
preguntes.
- Després es faran grups homogenis per treballar conjuntament les
preguntes que hauran de respondre. Començaran a identificar quin
any, quin descobriment experimental i quin dibuix correspon a cada
model.

Individual
Puzzle/ 6 grups
homogenis de 3-4

4-1_Fitxa Models atòmics
4-1_Solucionari Fitxa Models
atòmics

15’
+
15’

Estructuració 8 Models atòmics (part 2): progressió històrica
En grup heterogeni han d’explicar-se el model els uns als altres i
posar-los en ordre cronològic, assignant un dibuix i un any a cada
model i un descobriment experimental que el va fer possible.

Puzle/ grups heterogenis
3-4

4-1_Fitxa Models atòmics
4-1_Solucionari Fitxa Models
atòmics
Tisores, pegament

25’

Objectius
d’aprenentatge O1. Identificar i caracteritzar els diferents models atòmics tractats a

classe
OS2. Saber recuperar i redactar els coneixements nous obtinguts durant
la sessió
OS5. Saber organitzar-se en grup i a repartir-se les tasques de forma
equitativa
OS6. Saber participar activament del grup aportant idees i observacions
OS7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres
OS8. Aprendre a ajudar als altres membres del grup

Continguts
CC8. Model atomicomolecular: Model
atòmics
CCS14. Habilitats i actituds per al
treball en grup

CCS18 Espais de participació
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Atenció a la diversitat La tasca sobre els models atòmics és multinivell, ja que la dificultat
augmenta entre els diferents models. El fet de combinar les tasques
multinivell amb l’estratègia de puzle, i agrupar els alumnes de manera
homogènia pel que fa al nivell d'aprenentatge en una de les tasques
grupals té per objectiu fomentar lideratges alternatius als que es donen
de manera habitual en el grup heterogeni i la participació, incrementant
alhora l’autoestima.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

Es pot avaluar la progressió del treball
individual i el treball en grup mitjançant
la 2-2_Fitxa Models atòmics.

Sessió 5 i 6
Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Estructuració 9 Pregunta del dia
Dels diaris d'aprenentatge del dia anterior seleccionem una
pregunta que han de respondre en 5’. Els alumnes que no tinguin
mòbil poden contestar en un post-it.
Un cop acabada es fa un repàs de les preguntes sense resposta
del diari d'aprenentatge del dia anterior.

Individual Socrative
(classe: SAMANTHA2020)
Post-its

10’

Estructuració /
Aplicació

10 Repàs dels models atòmics. Model de Bohr i estructura
atòmica. Experimentació amb l’espectroscopi.
En gran grup, es fa un repàs sobre cada model atòmic. Els
alumnes podran autoavaluar-se la “2-2_Fitxa Models atòmics”.
S'aprofundeix en el Model de Bohr i l’estructura atòmica i en el
funcionament de l’espectroscopi.
Es fan servir uns espectroscopis senzills perquè els alumnes
puguin veure els espectres resultants de diferents bombetes.

Gran grup 5-1_Presentació (Models
atòmics)
Espectroscopis
Bombetes, portabombetes i
endoll, peu

25’

Estructuració /
Aplicació

11 Dinàmica “Cadena de preguntes” simultània
- Durant 5’ cada grup pensa en una pregunta sobre el model de

Bohr (han de ser preguntes que creguin fonamentals, que
podrien sortir en un examen per exemple) i la seva
corresponent resposta.

- Cada grup ha de tenir un portaveu de preguntes i un portaveu
de respostes.

- El portaveu de preguntes de cada grup planteja la pregunta al
grup veí corresponent (per exemple el grup 2 envia el
portaveu al grup 3 i rep el portaveu del grup 1).

- Cada grup consensua una resposta.
- El portaveu de resposta de cada grup retorna la pregunta al

grup que li ha fet per comprovar-la.
- Es pot repetir la cadena en sentit contrari.

Cadena de preguntes
simultània
Grup heterogeni 3-4
Gran  grup

5-2_Fitxa cadena de
preguntes (Model de Bohr)

20’
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Exploració 12 Símbol dels àtoms - llenguatge químic
Posem exemples d’àtoms d’elements coneguts (or, plata, ferro,
coure, carbó, heli) i demanem als alumnes que diguin els noms que
tenen en diferents idiomes. S’exposa la utilitat del símbol com a
llenguatge universal.

Gran grup 5-1_Presentació (El nom
dels elements químics. Els
símbols)

15’

Estructuració 13 Autoregulació
Els alumnes treballen en el diari d'aprenentatge, primer
individualment, després faran intercanvi i finalment en grup.

1-2-3 0_Diari d'aprenentatge 20’

Objectius
d’aprenentatge O1. Identificar i caracteritzar els diferents models atòmics tractats a

classe

O3. Comprendre l’estructura electrònica dels àtoms i la seva influència
en les característiques de l’àtom

O4. Comprendre la relació entre l’espectre d’emissió dels àtoms i la
seva estructura electrònica
OS.1 Saber sintetitzar i redactar els coneixements apresos durant la
sessió
OS. 2 Saber recuperar i redactar els coneixements nous obtinguts
durant la sessió
OS. 3 Saber formular i redactar i les estratègies necessàries per reforçar
els aprenentatges que no estan prou consolidats
OS. 4 Saber recopilar i organitzar els documents que fan referència als
coneixements apresos
OS 6. Saber participar activament del grup aportant idees i observacions
OS 7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres
OS 8. Aprendre a ajudar als altres membres del grup

Continguts CC8. Model atomicomolecular:
Model atòmic de Bohr
Símbols atòmics
CCS6. Hàbits d’aprenentatge
CCS7. Planificació dels aprenentatges
CCS8. Organització del coneixement
CCS9. Consolidació i recuperació del
coneixement
CCS10. Transferència dels
aprenentatges
CCS14. Habilitats i actituds per al
treball en grup

CCS18 Espais de participació

Atenció a la diversitat L’ús del diari d’aprenentatge ajuda a compensar la diversitat
competencial ja que mitjançant el grup cooperatiu fomenta dinàmiques
d’ajuda mútua per resoldre dubtes i consolidar aprenentatges.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

El diari d’aprenentatge pretén generar
reflexions metacognitives que ajudin a
l'alumnat a regular el seus processos
d’aprenentatge

Sessió 7
Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Exploració /Introducció
de conceptes

14 Simulació ‘Construeix un àtom’
Aquesta activitat es farà a la sala d’ordinadors. Consistirà en
respondre unes preguntes indagant a través de la simulació “Build
an atom”.

Fitxa individual 7-1_Fitxa A, Z ions i isòtops
7-1_Solucionaris Fitxa A, Z
ions i isòtops
Sala ordinadors

30’
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Seguidament es jugarà a un dels jocs que ofereix la simulació per
grups per consolidar els coneixements apresos.

Dinàmica de Joc
competitiu en grup
heterogeni 3-4

Simulació:
https://phet.colorado.edu/es/
simulation/build-an-atom

Introducció de
conceptes

15 Nombre atòmic Z - nombre màssic A - isòtops, ions
Es fa un repàs dels conceptes de nombre atòmic, nombre màssic
A, isòtops i ions.

Gran grup 5-1_Presentació (El nombre
atòmic i el nombre
màssic-Els ions-Els isòtops)
Vídeo:
https://youtu.be/0HAVcHcfO8
4

25’

Objectius
d’aprenentatge O2. Saber identificar el nombre atòmic, màssic, i la càrrega d’un àtom.

Entendre el concepte d’isòtop.

OD. 1 Saber identificar els diferents elements presents en una simulació
virtual i fer-los funcionar per incorporar nous aprenentatges
OS.1 Saber sintetitzar i redactar els coneixements apresos durant la
sessió
OS 5. Saber organitzar-se en grup i a repartir-se les tasques de forma
equitativa
OS 6. Saber participar activament del grup aportant idees i observacions
OS 7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres
OS 8. Aprendre a ajudar als altres membres del grup

Continguts
CC8. Model atomicomolecular:
Nombre atòmic, màssic, ió, isòtop
CCS14. Habilitats i actituds per al
treball en grup

CCS18. Espais de participació

Atenció a la diversitat L’activitat sobre nombre atòmic, massic, isòtop i ions està preparada per
fer en grups de manera que puguin ajudar-se els uns amb els altres de
forma cooperativa.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

S'avalua l’ús del simulador.

Sessió 8 i 9
Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Estructuració 16 Pregunta del dia
Dels diaris d'aprenentatge del dia anterior seleccionem una
pregunta que han de respondre en 5’. Els alumnes que no tinguin
mòbil poden contestar en un post-it.
Un cop acabada es fa un repàs de les preguntes sense resposta
del diari d'aprenentatge del dia anterior.

Individual Socrative
(classe: SAMANTHA2020)
Post-its

10’

Exploració /Introducció
de conceptes

17 Construïm la taula periòdica
Joc amb fitxes d’alguns elements que eren coneguts a l’època de
Mendeleiev (35 elements) amb dades com el nom i la massa
atòmica relativa. També té informació sobre la substància

En grups de 3-4

En gran grup

8-1_Joc taula periòdica
8-2_Solucionari Joc taula
periòdica
Tisores, colors, mòbil

30’
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https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom
https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom
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elemental com si és metall/no metall o semimetall, l’estat d’oxidació
i l’estat físic (a 273ºK). Han de seguir una pauta que els donarem
per a ordenar-los (per grups d’elements> estat d’oxidació > massa
atòmica).
En gran grup construirem una taula periòdica a la pissarra i la
compararem amb la que va fer Mendeleiev, i la seva evolució fins a
la taula periòdica actual. Els demanem que afegeixin a la fitxa el
símbol i el nombre atòmic (ho trobaran a www.ptable.com en varis
idiomes).

Còpies de la taula periòdica
(IQS)

Aplicació 18 Tasques multinivell amb la taula periòdica
Es proposen tasques d’aplicació dels coneixements adquirits i
aprofundiment en la taula periódica. Estan distribuïdes per nivells
de manera que l’alumnat pot anar veient la seva progressió.

Treball individual 8-3_Activitats taula periòdica
8-4_Solucionari Activitats
taula periòdica

25’

Introducció de
conceptes

19 Configuració electrònica, regla de l’octet, i propietats
periòdiques
- Es reparteixen àtoms d’estructura electrònica diferents
representats gràficament amb el model de Bohr.
- Es reparteixen caniques en funció del nombre d’electrons que
cada un té a la capa de valència.
- Es fan les següents preguntes:

1. De quina manera us ordenarieu?
2. Podrieu formar compostos de manera que tingueu 8

caniques? Que ha passat amb els que ja teníeu 8
electrons?

- Es reparteix un període d’elements a cada grup amb informació
associada. S’haurà d’enganxar allà on creguin d’una taula
periòdica gran que estarà buida. A continuació el/la professor/a
enganxarà altres propietats de la taula periòdica i quedarà penjada
a la classe.

Dinàmica cooperativa en
gran grup

8-5_Activitat conf electrònica
i prop. periòdiques
Caniques
Cartolina taula periòdica
gran

25’

Estructuració 20 Autoregulació
Els alumnes treballen en el diari d'aprenentatge, primer
individualment, després faran intercanvi i finalment en grup.

1-2-3 0_Diari d'aprenentatge 20’

Objectius
d’aprenentatge O3. Comprendre l’estructura electrònica dels àtoms i la seva influència

en les característiques de l’àtom

O5. Relacionar l’organització dels elements en la taula periòdica amb la
seva estructura.
OS.1 Saber sintetitzar i redactar els coneixements apresos durant la

Continguts CC8. Model atomicomolecular:
Taula periòdica
Configuració electrònica
CC16. Teories i fets experimentals
CCS6. Hàbits d’aprenentatge
CCS7. Planificació dels aprenentatges

20

http://www.ptable.com
https://www.iqs.edu/ca/campus/iqs-les-escoles/taula-peri%C3%B2dica-iqs
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sessió
OS. 2 Saber recuperar i redactar els coneixements nous obtinguts
durant la sessió
OS. 3 Saber formular i redactar i les estratègies necessàries per reforçar
els aprenentatges que no estan prou consolidats
OS. 4 Saber recopilar i organitzar els documents que fan referència als
coneixements apresos
OS 6. Saber participar activament del grup aportant idees i observacions
OS 7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres

CCS8. Organització del coneixement
CCS9. Consolidació i recuperació del
coneixement
CCS10. Transferència dels
aprenentatges
CCS14. Habilitats i actituds per al
treball en grup

CCS18. Espais de participació

Atenció a la diversitat - Es proposen tasques d’aprofundiment sobre la taula periòdica amb
preguntes multinivell de manera que puguin tenir l'oportunitat de
respondre preguntes adaptades al seu nivell.
-  L’ús del diari d’aprenentatge ajuda a compensar la diversitat
competencial, ja que mitjançant el grup cooperatiu fomenta dinàmiques
d’ajuda mútua per resoldre dubtes i consolidar aprenentatges.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

- El diari d’aprenentatge pretén generar
reflexions metacognitives que ajudin a
l'alumnat a regular el seus processos
d’aprenentatge

Sessió 10
Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Estructuració 21 Redibuixem l’àtom i redefinim la taula periòdica
Cada alumne recupera el dibuix de l’àtom de la primera sessió i el
revisa en funció del nou model construït. Hauran de millorar i
redibuixar el que calgui perquè el model compleixi amb les
característiques del model de Bohr. Un cop fet això han d’apuntar
quines característiques eren encertades i quines errònies. Després,
intercanvien el dibuix amb un/a company/a per veure si poden
afegir algun encert/error.
Revisaran també les respostes sobre la taula periòdica que van fer
a la primera sessió.

Individual
Coavaluació en parelles

2-1_Fitxa idees prèvies àtom
i taula periòdica

10’ +
20’

Estructuració 22 Revisió de la carpeta d’aprenentatge
-Els alumnes fan una recopilació de tots els aprenentatges
adquirits amb relació als objectius d’aprenentatge inicials.
- Els alumnes posen a punt la seva carpeta d’aprenentatge de grup
i el quadern d’equip.
- Els alumnes posen a punt la seva carpeta d’aprenentatge
individual i fan una revisió dels diaris d’aprenentatges.
- Recuperem les preguntes que no hagin estat resoltes i les
treballem.

Individual 0_Diari d'aprenentatge 25’
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Objectius
d’aprenentatge O1. Identificar i caracteritzar els diferents models atòmics tractats a

classe

O2. Saber identificar el nombre atòmic, màssic, i la càrrega d’un àtom.
Entendre el concepte d’isòtop.

O3. Comprendre l’estructura electrònica dels àtoms i la seva influència
en les característiques de l’àtom

O4. Comprendre la relació entre l’espectre d’emissió dels àtoms i la
seva estructura electrònica

O5. Relacionar l’organització dels elements en la taula periòdica amb la
seva estructura.

O6. Saber desenvolupar una resposta utilitzant el raonament científic en
un problema de la vida quotidiana

OD. 1 Saber identificar els diferents elements presents en una simulació
virtual i fer-los funcionar per incorporar nous aprenentatges
OS.1 Saber sintetitzar i redactar els coneixements apresos durant la
sessió
OS. 2 Saber recuperar i redactar els coneixements nous obtinguts
durant la sessió
OS. 3 Saber formular i redactar i les estratègies necessàries per reforçar
els aprenentatges que no estan prou consolidats
OS. 4 Saber recopilar i organitzar els documents que fan referència als
coneixements apresos
OS 5. Saber organitzar-se en grup i a repartir-se les tasques de forma
equitativa
OS 6. Saber participar activament del grup aportant idees i observacions
OS 7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres
OS 8. Aprendre a ajudar als altres membres del grup

Continguts CC6. Model de càrrega i interacció
elèctrica.
CC8. Model atomicomolecular:
Síntesi del model d’àtom (Model de
Bohr)
(Repàs de tots els continguts de
l’assignatura)
CCS6. Hàbits d’aprenentatge
CCS7. Planificació dels aprenentatges
CCS8. Organització del coneixement
CCS9. Consolidació i recuperació del
coneixement
CCS10. Transferència dels
aprenentatges

Atenció a la diversitat -  L’ús del diari d’aprenentatge ajuda a compensar la diversitat
competencial, ja que mitjançant el grup cooperatiu fomenta dinàmiques
d’ajuda mútua per resoldre dubtes i consolidar aprenentatges.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

- Fem una activitat de síntesi que
implica revisar les idees prèvies a la
unitat didàctica i corregir i/o afegir les
que faltin. D’aquesta manera es
consolida el model de Bohr.
- El diari d’aprenentatge pretén generar
reflexions metacognitives que ajudin a
l'alumnat a regular el seus processos
d’aprenentatge
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Sessió 11 i 12
Fase del cicle/
intencionalitat didàctica

Nº Descripció d’activitats Gestió d’aula /
estratègies didàctiques

Materials i recursos Tempo-
rització

Aplicació 23 Resolem el cas: El DNI dels elements
Es fa una pràctica demostrativa on es posen diferents sals en una
flama i s’observa com el color canvia. Hauran d’explicar per què,
segons el model de Bohr, la flama canvia de color. Un cop hagin fet
això es presentaran dos compostos diferents que fan el mateix
color de flama. Hauran d’explicar per què passa això i com es pot
saber de quin element es tracta.

Grup heterogeni 3-4
(2 grups simultàniament
al laboratori)

11-1_Fitxa resolució del cas
11-2_Solucionari Fitxa
resolució del cas
- Àcid boric, CuSO4, KCl,
LiCl, NaCl
- càpsules de porcellana
- Alcohol etílic
- encenedors d’alcohol
- Espectroscopis

20’
pràctica
+
15’ fitxa

Estructuració -
Aplicació

24 Síntesi dels models atòmics
Es fa una activitat de síntesi per repassar els models atòmics en
què els alumnes tenen el nom del model atòmic i l’any i han de fer
un dibuix de l’àtom segons el model, fer una descripció i indicar si
el model té partícules i quines (protons, neutrons, electrons) i si té
orbitals.

- Individual 11-3_Fitxa de síntesi models
atòmics
11-4_Solucionari Fitxa de
síntesi models atòmics

25’

Aplicació 25 Mapa conceptual amb frases entre connectors
- Els alumnes han de fer frases entre connectors d’un mapa
conceptual amb els conceptes treballats durant tota la unitat
(material adaptat de Revisant la taula periòdica (Societat Catalana
Químics)). Han de fer el màxim de frases que puguin en 20 minuts.
- Es posen en comú les frases que han fet els alumnes i frases
exemplars.

- Individual
- Gran grup

11-5_Fitxa mapa conceptual
11-6_Solucionari i guia
docent mapa conceptual

20’

Estructuració 26 Autoavaluació
Els alumnes completen la carpeta de grup amb l’autoavaluació del
treball en grup i les coavaluacions dels companys i companyes de
grup.

0_Coavaluació del treball en
grup
0_Quadern de grup

20’

Objectius
d’aprenentatge O1. Identificar i caracteritzar els diferents models atòmics tractats a

classe

O2. Saber identificar el nombre atòmic, màssic, i la càrrega d’un àtom.
Entendre el concepte d’isòtop.

Continguts CC8. Model atomicomolecular
CC16. Teories i fets experimentals
CCS6. Hàbits d’aprenentatge
CCS7. Planificació dels aprenentatges
CCS8. Organització del coneixement
CCS9. Consolidació i recuperació del
coneixement
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http://blogs.iec.cat/scq/wp-content/uploads/sites/23/2012/07/5_Revisant_la_taula_perodica.pdf
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O3. Comprendre l’estructura electrònica dels àtoms i la seva influència
en les característiques de l’àtom

O4. Comprendre la relació entre l’espectre d’emissió dels àtoms i la
seva estructura electrònica

O5. Relacionar l’organització dels elements en la taula periòdica amb la
seva estructura.

O6. Saber desenvolupar una resposta utilitzant el raonament científic en
un problema de la vida quotidiana

OD. 2 Saber utilitzar el correu electrònic per enviar un missatge formal
que expliqui les conclusions d’una investigació científica
OS.1 Saber sintetitzar i redactar els coneixements apresos durant la
sessió
OS. 2 Saber recuperar i redactar els coneixements nous obtinguts
durant la sessió
OS. 3 Saber formular i redactar i les estratègies necessàries per reforçar
els aprenentatges que no estan prou consolidats
OS. 4 Saber recopilar i organitzar els documents que fan referència als
coneixements apresos
OS 5. Saber organitzar-se en grup i a repartir-se les tasques de forma
equitativa
OS 6. Saber participar activament del grup aportant idees i observacions
OS 7. Saber argumentar les opinions i valorar les opinions dels altres
OS 8. Aprendre a ajudar als altres membres del grup

CCS10. Transferència dels
aprenentatges
CCS14. Habilitats i actituds per al
treball en grup

CCS18. Espais de participació

Atenció a la diversitat L’activitat de resolució del cas es fa en grups petits per poder atendre de
manera individualitzada cada grup i poder resoldre els dubtes
adequadament.

Avaluació – regulació
(instruments i/o
processos)

- S’avalua formalment la fitxa del cas, la
síntesi dels models atòmics i les frases
del mapa conceptual.
- Es fa una recopilació de tots els
aprenentatges adquirits durant la unitat
de manera que l'alumnat pot acabar de
consolidar tot el que ha après.

Durada total prevista de la seqüència didàctica 12 sessions x 55 minuts
Nota: El nom dels documents descrits a “Materials i recursos” inclouen el número de sessió - ordre (“#-#_Nom document”).
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MATERIAL PER A L’ALUMNE

- 0_Coavaluació i autoavaluació del treball en grup
- 0_Diari d’aprenentatge
- 0_Glossari
- 0_Quadern de grup
- 1-2_Fitxa del cas (email: Re_ Material estrany trobat)
- 2-1_Fitxa idees prèvies
- 2-2_Fitxa Caixa Misteriosa
- 4-1_Fitxa Models atòmics
- 5-2_Cadena de preguntes
- 7-1_Fitxa A, Z, ions i isòtops
- 8-1_Joc taula periòdica
- 8-3_Activitats taula periòdica
- 8-5_Activitat conf electrònica i prop. periòdiques
- 11-1_Fitxa de resolució del cas
- 11-3_Fitxa de síntesi models atòmics
- 11-5_Fitxa mapa conceptual

MATERIAL PER AL PROFESSORAT

- 1-1_Vídeo del cas
- 4-2_Solucionari Fitxa Models atòmics
- 5-1_Presentació
- 7-2_Solucionari Fitxa A, Z, ions i isòtops
- 8-2_Solucionari Joc taula periòdica
- 8-4_Solucionari Activitats taula periòdica
- 11-2_Solucionari Fitxa de resolució del cas
- 11-4_Solucionari Fitxa de síntesi models atòmics
- 11-6_Solucionari i guia docent mapa conceptual
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Nota: La descripció de les activitats inclou indicacions detallades per als docents.
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Com ajudaré la Samantha?  
Què he d’aprendre? 

Grup: Nom del component:   
 
 
Aspecte 

Coavaluació pels components del grup 
Valoreu els altres components del grup. Encercleu l’opció que creieu que més els defineix. 

Autoavaluació 

Cal millorar  Bé  Molt bé  Hi estàs d’acord?  
Què podries millorar? 

Responsabilitat 
i autonomia 

Cal recordar-te sovint les 
tasques que has de fer.  
Molt poques vegades ho fas 
de manera autònoma. 
No demanes mai ajuda al 
grup. 

Normalment fas la feina que 
et pertoca.  
Poques vegades cal 
recordar-t'ho. 
Algunes vegades demanes 
ajuda al grup. 

Sempre fas la part de la feina 
que tens assignada.  
Mai cal recordar-t'ho. 
Demanes ajuda al grup quan 
et cal. 

 

Participació 
 

Has participat poc. 
No has aportat gaires idees. 

Has participat aportant idees. 
Has fet observacions 
oportunes. 

Has participat molt 
activament aportant idees. 
Has fet observacions molt 
interessants i hem après 
molt. 

 

Presa de 
decisions 
 

No escoltes el que diuen els 
companys i les companyes. 
A vegades no dones la teva 
opinió i/o et costa acceptar 
opinions diferent a les teves. 

Escoltes els companys i les 
companyes. 
Dones la teva opinió. 
Acceptes decisions 
diferents. 

Demanes les opinions dels 
companys i les companyes. 
Argumentes bé les teves 
opinions. 
Valores les opinions 
diferents. 

 

Cooperació  No has col·laborat ni has 
mostrat interès en ajudar els 
companys i les companyes. 

Ajudes els companys i les 
companyes si t’ho demanen. 
Has intentat respondre 
algunes preguntes que 
teníem. 

T’ofereixes sovint a ajudar els 
companys i les companyes. 
Has respost moltes 
preguntes que teníem. 
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Com ajudaré la Samantha?  Nom: 
Què he d’aprendre? Data: 

 
DIARI D’APRENENTATGE 

 
 

Què hem fet a classe avui? 
 
 
 
 

 

Què he après de nou? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Què no he entès? Què necessito entendre millor? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quines preguntes tens? 
Fes preguntes amb el que no hagis entès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quines respostes has trobat? 
Què faràs per trobar la resposta? On pots trobar 
la informació? Hi ha algun/a company/a que 
sàpiga la resposta? 

Tens preguntes sense resposta?  
Escriu la pregunta en un post-it i afegeix-la a la Caixa de les preguntes. 
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Com ajudaré la Samantha?  Grup: 
Què he d’aprendre?  
 

GLOSSARI 
- Aquí anirem afegint les paraules o conceptes que algun membre del grup no entén. 
- Entre tots i totes mirarem de traduir-les, definir-les, explicar-les i/o buscar informació. 
- Les que no en sapiguem res o necessitem més informació les apuntarem a la pissarra (a l’espai 

reservat). 
 
Paraules, conceptes  Traduccions, definicions, explicacions, informació 
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Com ajudaré la Samantha?   
Què he d’aprendre?  
 

QUADERN DE GRUP 

 
Qui som? 
Nom del grup: Curs: 

 

 
Nom dels components de l’equip:   

 

 

 

 
Distribució dels càrrecs Com ens organitzem? 
Alumne:  Càrrec 1:  Càrrec 2:  Càrrec 3: 
   

 
   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

Proposta de càrrecs i tasques: 
● Portaveu: responsable de comunicar-se amb professors, altres grups, classe... 
● Carpeta de grup: responsable del manteniment, que estigui ordenada i no falti res. 
● Preguntes i Glossari: responsable de que totes les preguntes estiguin respostes a nivell 

grupal, o bé, posades a la Caixa de les preguntes, i que les paraules estiguin definides al 
Glossari,  o bé, apuntades a la pissarra. Els grups de 4 tenen un/a responsable de 
Preguntes i un/a de Glossari. 

 
Normes de funcionament del grup, compromisos i mesures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normes i compromisos que feu per assegurar el bon funcionament de l’equip (relacions socials, 
respecte, ajuda, participació, escolta, compromís…) i què fareu en cas d’incompliment. 
 

1 
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Com ajudaré la Samantha?   
Què he d’aprendre?  
 

 
 

Objectius d'aprenentatge Què volem aprendre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres observacions del grup: 
   

2 
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Com ajudaré la Samantha?   
Què he d’aprendre?  
 

 
AUTOAVALUACIÓ del treball en grup 

 
Com ha funcionat el nostre grup: 
 

Cal millorar  Bé  Molt bé 

Hem aconseguit els objectius 
 

     

Ens hem organitzat bé i hem 
aprofitat el temps 

     

Ens hem ajudat 
 

     

Ens hem escoltat 
 

     

Hem treballat i hem fet les tasques 
 

     

Altres: 
 

     

 
 

Què fem especialment bé? 
 
 
 
 
 
 
 
Què no ha funcionat tan bé? 
 
 
 
 
 
 
 
Com ho milloraríem? 
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6/2/2020 Gmail - Re: Material extrany trobat

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0004b5330a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1657811331527953569&simpl=msg-f%3A1657811… 1/1

<info.pct@upc.edu>

Re: Material extrany trobat
1 missatge

<info.pct@upc.edu> 6 de febrer de 2020 a les 19:01
Per a: Samantha <smnth20@gmail.com>

Hola Samantha!

Moltes gràcies per contactar amb nosaltres!

Segurament es tracta d’una sal d’un metall de trancisió, és a dir, d’un compost iònic.
Per caracteritzar aquest tipus de materials nosaltres utilitzem una tècnica analítica anomenada espectroscopia
d'emissió de flama. El funcionament és senzill. Tal com ens diu el model de Bohr, una mostra de la substància que és
escalfada a molta temperatura fa que els seus electrons aprofitin aquesta energia per passar a orbitals de més
energia. Un cop aquests electrons es relaxen i tornen al seu orbital inicial emeten energia en forma d'espectre d'ones
electromagnètiques. Aquesta ona emesa canvia en funció de cada element de la taula periòdica i per tant comparant
els espectres podem saber de quin element es tracta. 

També hi ha la possiblitat de que el material estigui format per isòtops radioactius.

Tot i que nosaltres comptem amb espectròmetres sofisticats per dur a terme aquests tipus d'anàlisis el cert és que es
poden fer anàlisis qualitatius amb materials més quotidians. 

Esperem que t'hagi sigut d'ajuda!

Cordialment,

Grup de Recerca en Caracterització de Materials

    Serveis Científicotècnics de la Universitat  Politècnica de Catalunya
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Com ajudaré la Samantha?   
Què he d’aprendre? Tasca individual 2-1 

Nom: 
Grup:  

 

Què és un àtom? Com és un àtom? Quines característiques té? 
 

Activitat inicial: Què en saps de l’estructura atòmica?  
Fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Indica el nom de les diferents parts que 
creus que té. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitat final: Es pot millorar? Com?  
Revisa el dibuix de l’àtom que vas realitzar a l’activitat inicial d’aquest tema. Amb tot el que has après                                     
sobre els diferents models atòmics, quins aspectes de la teva idea inicial eren encertats i quins eren                                 
erronis? Anota els teus comentaris en la taula següent: 
 

Encerts  Errors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demana-li a un/a company/a que t’ajudi a trobar més encerts i errors. 
 
Nom coavaluador/a: 

1 
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Com ajudaré la Samantha?   
Què he d’aprendre? Tasca individual 2-1 

Què és la taula periòdica ? Per a què serveix la taula periòdica? 

 
 
 
Què és una taula periòdica? 

 
 

 
 
 
Per a què serveix? 

 
 

 
 
 
Quina informació conté? 

 
 

 
 
 
Per què té aquesta forma? 

 
 

 
 
 
Per què té aquest nom? 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 2-2 
Què he d’aprendre? La Caixa Misteriosa Grup:   

FASE I: IMAGINACIÓ 
Sense tocar la caixa, feu hipòtesis del que hi ha a dins.  
De què està feta? Està buida? Què hi ha a dins?  
Podeu fer diferents hipòtesis i ajudar-vos amb dibuixos. 

Observacions:  
 
 
 
 

Conclusions: 
 
 
 
 

 
FASE II: PERCEPCIÓ 
Ara ja podeu utilitzar els sentits (ja podeu tocar la caixa). 
De què està fet l’objecte? Quina forma creus que té? Quant d’espai ocupa 
dins de la caixa? Com es mou a dins de la caixa? Pots dibuixar-lo?  

Observacions:  
 
 
 
 

Conclusions: 
 
 
 
 

FASE III: INSTRUMENTACIÓ 
Ara, a més, podeu fer servir instruments (una balança, un imant...) 
Quant pesa? Quin altre objecte té el mateix pes? Quins materials són 
atrets per un iman? 

Observacions:  
 
 
 
 

Conclusions: 
 
 
 
 

 
FASE IV: COL·LABORACIÓ  
Podeu demanar l’ajuda d’altres grups per afinar les vostres hipòtesis.  
Què hi ha dins les altres caixes? Tenen el mateix a dins? Els altres grups 
han fet observacions i conclusions diferents a les vostres? 

Observacions:  
 
 
 
 

Conclusions: 
 
 
 
 

 

36



Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 2-2 
Què he d’aprendre? La Caixa Misteriosa Grup:   
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-1 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

HISTÒRIA DELS MODELS ATÒMICS   
A. Individual  
1. Llegiu detingudament els dos textos que teniu a continuació.  
Llegiu-lo amb atenció perquè desprès ho haureu d’explicar a la resta de companys i companyes del                               
grup. Ho enteneu tot? Subratlleu les paraules que no enteneu i afegiu-les al glossari.  
 

LA TEORIA D’ATOMISME DE DEMÒCRIT.  
Què en pensaven abans de la matèria? 

 
Demòcrit era un filòsof que va néixer a Abdera         

(Tràcia) uns 400 anys abans de Crist i va passar a la            

història per les seves idees sobre la matèria.        

Demòcrit afirmava que la matèria està constituïda per        

partícules molt i molt petites. Unes partícules que        

ja no poden dividir-se en partícules més petites i         

que va anomenar “àtoms”(ἄτομο), que son dues paraules        

gregues que signifiquen “sense”(ἄ) i “divisió”      

(τομο), és a dir, “indivisible”. Va descriure els        

àtoms com a “eterns, inmutables i indivisibles”, que es mouen en el buit i              

xoquen i es combinen per atzar. Pensava per exemple que els àtoms d’aigua             

eren rodons i suaus, els de foc punxeguts i els de terra aspres i dentats. 

Tot i això, les seves idees sobre la matèria no van ser acceptades per              

altres filòsofs com Aristòtil i va caure en l’oblit durant uns 2200 anys... 

 
2. Contesteu les següents preguntes: 

● Creus que Demòcrit tenia raó? Per què? 
 
 
 
 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-1 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

Teoria atòmica de DALTON 
 
Dalton va recuperar la idea de Demòcrit de que els          

àtoms eren indivisibles, i els va descriure com a         

partícules amb forma esfèrica. Es va basar en les         

lleis fonamentals de la química per formular el seu         

model d’àtom: 

● Els elements estan formats per àtoms iguals       

en massa i en totes les altres propietats 

● Els àtoms d’elements diferents tenen massa,      

mida i propietats diferents. 

● Els compostos es formen per unió d’àtoms en        

relació numèrica senzilla, per exemple 12 g de        

carboni, poden reaccionar amb 32 g d'oxigen per        

formar diòxid de carboni (CO
2). 

 

Dalton va representar els àtoms dels elements       

químics i algunes combinacions de compostos químics       

com a la imatge de l’esquerra. 

 
● Creus que l’àtom està compost per altres partícules sub-atòmiques? O bé, és                       

indivisible com afirmaven Demòcrit i Dalton?  
 
 
 
 
 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dibuix del model 

 
 
 

 
HISTÒRIA DELS MODELS ATÒMICS   
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-1 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 
A. Individual  
1. Llegiu detingudament els dos textos que teniu a continuació.  
Llegiu-lo amb atenció perquè desprès ho haureu d’explicar a la resta de companys i companyes del                               
grup. Ho enteneu tot? Subratlleu les paraules que no enteneu i afegiu-les al glossari.  
  

Model de THOMSON 
Joseph J. Thomson estava d’acord amb      

les teories anteriors sobre la     

indivisibilitat de l’àtom. Però els     

experiments que va fer estudiant els      

raigs catòdics li van fer pensar que       

l’àtom està format per matèria     

carregada positivament i per    

partícules de càrrega negativa que va      

anomenar electrons.  

 

El seu  

model s’assembla una mica a a un       

Panettone, on els trossos de     

xocolata serien els electrons, que     

estan incrustats en una massa     

esfèrica uniforme de càrrega    

positiva (la massa). 

En conjunt, però l’àtom és neutre. 

 
2. Contesteu les següents preguntes: 

● Quan Thomson diu que l’àtom és neutre, a què creus que es refereix?  
 
 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-1 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

RUTHERFORD i el nucli atòmic 
Ernest Rutherford era un físic que      

estava molt interessat en la     

radioactivitat, un fenònem   

recentment descobert.  

Va viatjar a Londres per fer uns       

experiments: volia bombardejar   

radiació alfa contra una làmina     

d’or. Com la radiació alfa està      

composta per partícules que tenen     

una massa molt petita però estan      

carregades positivament, l’Ernest   

esperava que les desviacions    

observades serien causades només    

per forces elèctriques, però no va      

ser així. La majoría de les      

partícules alfa atravessaven la    

làmina d’or menys algunes que es      

desviaven molt, i això volia dir      

que xocaven contra un nucli petit, carregat positivament i amb gairebé tota            

la massa de l’àtom! I en canvi, els electrons debien estar donant voltes             

entorn el nucli describint unes òrbites. És com si fossin els planetes            

donant voltes al voltant del Sol. Llavors, entre l’escorça de l’àtom on            

circulen els electrons i el nucli hi devia haver el buit... 

 
● Aquestes partícules que va fer servir Rutherford i que formen la radiació alfa, quines                           

partícules subatòmiques els hi deuen faltar per a que estiguin carregades                     
positivament?  

 
 
 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dibuix del model 

 
 
 

A. Individual  
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-1 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 
1. Llegiu detingudament els dos textos que teniu a continuació.  
Llegiu-lo amb atenció perquè desprès ho haureu d’explicar a la resta de companys i companyes del                               
grup. Ho enteneu tot? Subratlleu les paraules que no enteneu i afegiu-les al glossari.  
 
Model quàntic de BOHR 

Quan Niels Bohr es va unir al grup        

d'investigació de Rutherford va veure que el       

seu model d’àtom no podia explicar els       

“espectres atòmics”, ni perquè els electrons      

quan donen voltes no perden energia i no        

cauen cap al nucli.  

Llavors va conèixer la hipòtesi de Planck       

sobre que l’energia s’emet en forma de       

“paquets” (quàntums). Després, Albert    

Einstein ho va explicar gràcies a l'efecte       

fotoelèctric, ja que en fer incidir llum       

sobre la superfície d’un metall s’emeten      

electrons, que va anomenar fotons (quàntums      

de llum). 

Finalment Bohr va fer uns postulats sobre       

l’àtom que li van donar el Nobel: les        

òrbites que fan els electrons tenen una       

energia determinada, i quan els electrons      

passen d’una òrbita a una altra emeten o        

absorbeixen energia (com els fotons). 

 
2. Contesteu les següents preguntes: 

● Si els electrons tenen càrrega negativa i es repel·leixen entre ells, llavors per què                           
creus que els electrons no marxen de l’àtom?  

 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-1 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

Model d’ORBITALS 
 
De Broglie era duc i va poder dedicar molt de temps           

a la física. Va proposar que tots els objectes de          

l’Univers es poden comportar simultàniament de dues       

maneres diferents, com a ona i com a partícula,         

depèn de com ho miris... 

Llavors, Heisenberg (el físic) va proposar que no es         

pot saber, alhora i amb total precisió, quan i on          

està un partícula (quàntica), pots saber quan però        

no on, i a l'inrevés...quina incertesa!  

Tot plegat va permetre descriure uns orbitals com si         

fossin un “núvols” que s’agrupen al voltant del        

nucli i que ens indiquen la probabilitat de trobar         

els electrons. Sort que en tenim de l’equació de         

Schrödinger, i que ens permet conèixer com són        

aquests orbitals i quins nivells d’energia tenen. 

Aquesta va ser l’excusa per començar una guerra        

científica entre partidaris de la mecànica quàntica       

i la teoria de la relativitat i que encara no ha           

acabat. 

 
● Quines creus que son les característiques dels electrons que els fa comportar-se                       

d’aquesta manera tan especial?  
 

 
 
 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-1 
Què he d’aprendre?  

B. Tasca grupal 
B.1. A continuació es mostren uns dibuixos que corresponen a  cada model atòmic.  
Retalleu-los i assigneu-los als models corresponents. 
 

 
 

   

 

 

 
 
B.2. Assigneu també quin any creieu que es van proposar: 
 

1808  1911  1926 

1897  1913  460 -370 a.C. 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-1 
Què he d’aprendre?  

B.3. Ara assigneu quins son els descobriments experimentals que van permetre els científics                         
arribar a les seves conclusions sobre l’àtom: 
 

Descobriment experimental  Explicació 

El bombardeig de radiació alfa contra 
làmines d’or va demostrar que els àtoms 
no eren massissos, com es creia, sinó que 
estan buits en la seva major part i en el 
centre hi ha un nucli diminut. 

 
 

Uns científics van fer uns experiments que van 
modificar les idees existents sobre la naturalesa 
de l'àtom. Van bombardejar una fina làmina d'or 
amb partícules alfa (nuclis d'heli) procedents 
d'un element radioactiu. Observaven, mitjançant 
una pantalla fluorescent, en quina mesura eren 
dispersades les partícules. La majoria d'elles 
travessava la làmina metàl·lica sense canviar de 
direcció; però, unes poques eren reflectides cap 
enrere amb angles petits. Aquest era un resultat 
completament inesperat, incompatible amb el 
model de àtom massís existent. 
Mitjançant una anàlisi matemàtica de les forces 
involucrades, els científics van demostrar que la 
dispersió era causada per un petit nucli carregat 
positivament, situat al centre de l'àtom d'or. 
D'aquesta manera va deduir que la major part 
de l'àtom és espai buit, el que explicava per què 
la majoria de les partícules que bombardejaven 
la làmina d'or, passesin a través d'ella sense 
desviar-se. 

Els estudis amb els raigs catòdics van 
demostrar que dins dels àtoms hi ha unes 
partícules diminutes, amb càrrega 
elèctrica negativa, anomenats electrons. 
 

 
 
 

La primera evidència de l'existència de 
partícules subatòmiques i per tant que els 
àtoms no eren indivisibles com postulava la 
teoria atòmica de Dalton, es va obtenir dels 
estudis de la conductivitat elèctrica de gasos a 
baixes pressions. 
Els gasos són aïllants per voltatges baixos, però, 
enfront de voltatges elevats es tornen 
conductors. Quan en un tub de vidre que conté 
un gas es fa parcialment el buit i s'aplica un 
voltatge de diversos milers de volts, flueix un 
corrent elèctric a través d'ell. Associat a aquest 
flux elèctric, el gas tancat en el tub emet uns 
raigs de llum de colors, anomenats “raigs 
catòdics”, que són desviats per l'acció dels 
camps elèctrics i magnètics. 
Mitjançant un estudi acurat d'aquesta desviació, 
un científic va demostrar que els rajos estaven 
formats per un corrent de partícules carregades 
negativament, que va anomenar electrons. 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-1 
Què he d’aprendre?  

Les investigacions sobre les reaccions 
químiques van permetre formular les 
“Lleis clàssiques de la Química”. Els 
elements químics devien estar formats per 
partícules esfèriques iguals entre sí. 

 

 

 

Es pot dir que la química va néixer com a ciència 
entre els segles XVIII-XIX, mitjançant 
l’experimentació quantitativa de nombrosos 
processos químics: 
1. Al segle XVIII, Antoine Lavoisier, va establir la 
“Llei de la conservació de la massa” que diu que 
en les reaccions químiques no es produeix un 
canvi apreciable de la massa. 
2. La “Llei de la composició definida o constant”. 
va ser establerta en 1801 per Joseph Proust, i 
ens diu que un compost conté sempre els 
mateixos elements en la mateixa proporció de 
masses. És a dir, que quan dos elements es 
combinen per donar un determinat compost ho 
fan sempre en la mateixa relació de masses. 
3. La “Llei de les proporcions múltiples” que va 
formular Dalton, s'aplica a dos elements que 
formen més d'un compost. Estableix que les 
masses del primer element que es combinen 
amb una massa fixa del segon element, estan 
en una relació de nombres enters senzills. 

Els àtoms excitats dels elements en estat 
gasós emeten una radiació que originen 
uns espectres atòmics discontinus. Per 
explicar aquest comportament es van 
determinar uns nivells quàntics ben 
definits per on circulen els electrons. 

 

 
 
 
 
 

Al segle XVII, Isaac Newton va demostrar que la 
llum blanca visible procedent de el sol pot 
descompondre en els seus diferents colors 
mitjançant un prisma. L'espectre que s'obté és 
continu; conté totes les longituds d'ona des del 
vermell al violeta, és a dir, entre uns 400 i 700 
nm (1 nm -nanómetro- = 10-9 m). 
En canvi la llum emesa per un gas incandescent 
no és blanca sinó acolorida i l'espectre que 
s'obté en fer-la passar a través d'un prisma és 
força diferent. És un espectre discontinu que 
consta de línies o ratlles emeses a longituds 
d'ona específiques. Cada element (és a dir cada 
tipus d'àtoms) posseeix un espectre 
característic que pot utilitzar-se per 
identificar-lo. Per exemple, en el del sodi, hi ha 
dues línies intenses a la regió groga a 589 nm i 
589,6 nm. 
Un dels espectres atòmics més senzills, i que 
més importància va tenir des d'un punt de vista 
teòric, és el de l'hidrogen. Quan els àtoms de 
gas hidrogen absorbeixen energia per mitjà 
d'una descàrrega d'alt voltatge, emeten 
radiacions que donen lloc a 5 línies a la regió 
visible de l'espectre. 
El model atòmic de Rutherford no podia explicar 
aquestes emissions discretes de radiació pels 
àtoms. A més presentava l'inconvenient de ser 
inestable. Segons la física clàssica una càrrega 
en moviment emet contínuament energia pel 
que els electrons radiarien energia 
contínuament fins a "caure" en el nucli, de 
manera que l'àtom es destruiria. 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-1 
Què he d’aprendre?  

Diferents experiments científics van 
demostrar la “dualitat ona-partícula” i el 
“principi d’incertesa” i van permetre 
conèixer els orbitals i els nivells d’energia 
de l’àtom mitjançant l’equació 
d’Schrödinger. 
 

 

El model de Bohr explica perfectament les línies 
de l’espectre atòmic de l’hidrogen, però no 
permet explicar l’origen de les línies dels 
espectres de la resta d’elements, i a més barreja 
la mecànica clàssica i la mecànica quàntica. 
Gràcies a l’avanç de la tecnologia es van 
comprovar els següents fonaments: 
● Dualitat ona-partícula: El 1924 L. De 

Broglie va demostrar que l’electró és una 
partícula però es comporta com una ona.  

● Principi d’incertesa: W. Heisenberg el 1927 
va postular que no es pot conèixer 
simultàniament i amb precisió la posició i la 
velocitat d’un electró. 

● Schrödinger va proposar una equació que 
descriu l’electró amb una “funció d’ona” i la 
seva resolució permet conèixer els orbitals i 
els nivells d’energia de l’àtom.  

Cap experiment 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-2 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

HISTÒRIA DELS MODELS ATÒMICS   
A. Individual  
1. Llegiu detingudament els dos textos que teniu a continuació.  
Llegiu-lo amb atenció perquè desprès ho haureu d’explicar a la resta de companys i companyes del                               
grup. Ho enteneu tot? Subratlleu les paraules que no enteneu i afegiu-les al glossari.  
 

LA TEORIA D’ATOMISME DE DEMÒCRIT.  
Què en pensaven abans de la matèria? 

 
Demòcrit era un filòsof que va néixer a Abdera         

(Tràcia) uns 400 anys abans de Crist i va passar a la            

història per les seves idees sobre la matèria.        

Demòcrit afirmava que la matèria està constituïda per        

partícules molt i molt petites. Unes partícules que        

ja no poden dividir-se en partícules més petites i         

que va anomenar “àtoms”(ἄτομο), que son dues paraules        

gregues que signifiquen “sense”(ἄ) i “divisió”      

(τομο), és a dir, “indivisible”. Va descriure els        

àtoms com a “eterns, inmutables i indivisibles”, que es mouen en el buit i              

xoquen i es combinen per atzar. Pensava per exemple que els àtoms d’aigua             

eren rodons i suaus, els de foc punxeguts i els de terra aspres i dentats. 

Tot i això, les seves idees sobre la matèria no van ser acceptades per              

altres filòsofs com Aristòtil i va caure en l’oblit durant uns 2200 anys... 

 
2. Contesteu les següents preguntes: 

● Creus que Demòcrit tenia raó? Per què? 
No, Demòcrit no tenia raó perquè ara sabem que l’àtom es pot dividir. A més, no existeixen                                 
àtoms d’aigua (és un compost format per varis àtoms de diferents elements) o de foc (no és                                 
una substància) ni terra (és una substància composta).  
Però sí que va encertar en què els àtoms es mouen en el buit i xoquen i es combinen per                                       
atzar, com descriu el Model partícules. 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

Cap experiment 

 
 

460 -370 a.C. 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-2 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

Teoria atòmica de DALTON 
 
Dalton va recuperar la idea de Demòcrit de que els          

àtoms eren indivisibles, i els va descriure com a         

partícules amb forma esfèrica. Es va basar en les         

lleis fonamentals de la química per formular el seu         

model d’àtom: 

● Els elements estan formats per àtoms iguals       

en massa i en totes les altres propietats 

● Els àtoms d’elements diferents tenen massa,      

mida i propietats diferents. 

● Els compostos es formen per unió d’àtoms en        

relació numèrica senzilla, per exemple 12 g de        

carboni, poden reaccionar amb 32 g d'oxigen per        

formar diòxid de carboni (CO
2). 

 

Dalton va representar els àtoms dels elements       

químics i algunes combinacions de compostos químics       

com a la imatge de l’esquerra. 

 
● Creus que l’àtom està compost per altres partícules sub-atòmiques? O bé, és                       

indivisible com afirmaven Demòcrit i Dalton?  
No, Demòcrit i Dalton no tenien raó perquè ara sabem que l’àtom es pot dividir i està format                                   
per partícules subatòmiques com els protons, neutrons i electrons. 
 
 
 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

Les investigacions sobre les reaccions químiques 
van permetre formular les “Lleis clàssiques de la 
Química”. Els elements químics devien estar 
formats per  partícules esfèriques iguals entre sí. 

 

 

 

1808 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-2 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

HISTÒRIA DELS MODELS ATÒMICS   
A. Individual  
1. Llegiu detingudament els dos textos que teniu a continuació.  
Llegiu-lo amb atenció perquè desprès ho haureu d’explicar a la resta de companys i companyes del                               
grup. Ho enteneu tot? Subratlleu les paraules que no enteneu i afegiu-les al glossari.  
  

Model de THOMSON 
Joseph J. Thomson estava d’acord amb      

les teories anteriors sobre la     

indivisibilitat de l’àtom. Però els     

experiments que va fer estudiant els      

raigs catòdics li van fer pensar que       

l’àtom està format per matèria     

carregada positivament i per    

partícules de càrrega negativa que va      

anomenar electrons.  

 

El seu  

model s’assembla una mica a a un       

Panettone, on els trossos de     

xocolata serien els electrons, que     

estan incrustats en una massa     

esfèrica uniforme de càrrega    

positiva (la massa). 

En conjunt, però l’àtom és neutre. 

 
2. Contesteu les següents preguntes: 

● Quan Thomson diu que l’àtom és neutre, a què creus que es refereix?  
A que de forma global, l’àtom no té càrrega, és a dir, la suma de les càrregues positives i les                                       
càrregues negatives és igual a zero. 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

Els estudis amb els raigs catòdics van 
demostrar que dins dels àtoms hi ha 
unes partícules diminutes, amb càrrega 
elèctrica negativa, anomenats electrons. 
 

 
 

1897 

Dibuix del model 

 

 

 

50



Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-2 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

RUTHERFORD i el nucli atòmic 
Ernest Rutherford era un físic que      

estava molt interessat en la     

radioactivitat, un fenònem   

recentment descobert.  

Va viatjar a Londres per fer uns       

experiments: volia bombardejar   

radiació alfa contra una làmina     

d’or. Com la radiació alfa està      

composta per partícules que tenen     

una massa molt petita però estan      

carregades positivament, l’Ernest   

esperava que les desviacions    

observades serien causades només    

per forces elèctriques, però no va      

ser així. La majoría de les      

partícules alfa atravessaven la    

làmina d’or menys algunes que es      

desviaven molt, i això volia dir      

que xocaven contra un nucli petit, carregat positivament i amb gairebé tota            

la massa de l’àtom! I en canvi, els electrons debien estar donant voltes             

entorn el nucli describint unes òrbites. És com si fossin els planetes            

donant voltes al voltant del Sol. Llavors, entre l’escorça de l’àtom on            

circulen els electrons i el nucli hi devia haver el buit... 

 
● Aquestes partícules que va fer servir Rutherford i que formen la radiació alfa, quines                           

partícules subatòmiques els hi deuen faltar per a que estiguin carregades                     
positivament?  

A causa de la manca d'electrons, la càrrega elèctrica de les partícules alfa és positiva.  
[Són nuclis d’heli (heli-4, 4He2+) de +2qᵢ de càrrega, que tenen 2 protons i 2 neutrons al nucli.                                   
Es produeixen per la desintegració radioactiva d'alguns isòtops. La massa d'una partícula                       
alfa és de 4 uma, que equival a 6,644656 × 10⁻²⁷ kg.] 
 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

El bombardeig de radiació alfa contra 
làmines d’or va demostrar que els àtoms 
no eren massissos, com es creia, sinó 
que estan buits en la seva major part i en 
el centre hi ha un nucli diminut. 

 
 

 

1911 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-2 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 
A. Individual  
1. Llegiu detingudament els dos textos que teniu a continuació.  
Llegiu-lo amb atenció perquè desprès ho haureu d’explicar a la resta de companys i companyes del                               
grup. Ho enteneu tot? Subratlleu les paraules que no enteneu i afegiu-les al glossari.  
 
Model quàntic de BOHR 

Quan Niels Bohr es va unir al grup        

d'investigació de Rutherford va veure que el       

seu model d’àtom no podia explicar els       

“espectres atòmics”, ni perquè els electrons      

quan donen voltes no perden energia i no        

cauen cap al nucli.  

Llavors va conèixer la hipòtesi de Planck       

sobre que l’energia s’emet en forma de       

“paquets” (quàntums). Després, Albert    

Einstein ho va explicar gràcies a l'efecte       

fotoelèctric, ja que en fer incidir llum       

sobre la superfície d’un metall s’emeten      

electrons, que va anomenar fotons (quàntums      

de llum). 

Finalment Bohr va fer uns postulats sobre       

l’àtom que li van donar el Nobel: les        

òrbites que fan els electrons tenen una       

energia determinada, i quan els electrons      

passen d’una òrbita a una altra emeten o        

absorbeixen energia (com els fotons). 

2. Contesteu les següents preguntes: 
● Si els electrons tenen càrrega negativa i es repel·leixen entre ells, llavors per què                           

creus que els electrons no marxen de l’àtom?  
Perquè els atreu el nucli que té càrrega positiva. Els electrons es mantenen en una estructura atòmica de nivells                                     
d’energia (com una mena de bloc de pisos on cada pis és un nivell d’energia). Però els electrons no cauen cap el                                           
nucli atrets pels protons, perquè l’estructura de nivells d’energia els manté en el seu lloc impedint que caiguin                                   
cap el nucli (de la mateixa manera que, en un bloc de pisos, els pisos mantenen les persones en el seu interior                                           
sense que caiguin daltabaix). 
B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

Els àtoms excitats dels elements en estat 
gasós emeten una radiació que originen 
uns espectres atòmics discontinus. Per 
explicar aquest comportament es van 
determinar uns nivells quàntics ben 
definits per on circulen els electrons. 

 

1913 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 4-2 
Què he d’aprendre? Nom:  

Grup: 

Model d’ORBITALS 
 
De Broglie era duc i va poder dedicar molt de temps           

a la física. Va proposar que tots els objectes de          

l’Univers es poden comportar simultàniament de dues       

maneres diferents, com a ona i com a partícula,         

depèn de com ho miris... 

Llavors, Heisenberg (el físic) va proposar que no es         

pot saber, alhora i amb total precisió, quan i on          

està un partícula (quàntica), pots saber quan però        

no on, i a l'inrevés...quina incertesa!  

Tot plegat va permetre descriure uns orbitals com si         

fossin un “núvols” que s’agrupen al voltant del        

nucli i que ens indiquen la probabilitat de trobar         

els electrons. Sort que en tenim de l’equació de         

Schrödinger, i que ens permet conèixer com són        

aquests orbitals i quins nivells d’energia tenen. 

Aquesta va ser l’excusa per començar una guerra        

científica entre partidaris de la mecànica quàntica       

i la teoria de la relativitat i que encara no ha           

acabat. 

 
● Quines creus que son les característiques dels electrons que els fa comportar-se                       

d’aquesta manera tan especial?  
Els electrons tenen una massa ínfima, molt petita (9,10938291×10−31 kg que és un                         
un 0,06% de la massa total d’un àtom) i estan carregades negativament. Per això                           
tenen un propietats mecánico-quàntiques; es comporten simultàniament com a                 
partícules (poden col·lisionar amb d’altres partícules) i com a ones (poden difractar la                         
llum). 

B. Tasca grupal 

Descobriment experimental  Any 

Diferents experiments científics van 
demostrar la “dualitat ona-partícula” i el 
“principi d’incertesa” i van permetre 
conèixer els orbitals i els nivells d’energia 
de l’àtom mitjançant l’equació 
d’Schrödinger. 
 

 

1926 

Dibuix del model 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-2 
Què he d’aprendre?  

B. Tasca grupal 
B.1. A continuació es mostren uns dibuixos que corresponen a  cada model atòmic.  
Retalleu-los i assigneu-los als models corresponents. 
 

 
 

   

 

 

 
 
B.2. Assigneu també quin any creieu que es van proposar: 
 

1808  1911  1926 

1897  1913  460 -370 a.C. 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-2 
Què he d’aprendre?  

B.3. Ara assigneu quins son els descobriments experimentals que van permetre els científics                         
arribar a les seves conclusions sobre l’àtom: 
 

Descobriment experimental  Explicació 

El bombardeig de radiació alfa contra 
làmines d’or va demostrar que els àtoms 
no eren massissos, com es creia, sinó que 
estan buits en la seva major part i en el 
centre hi ha un nucli diminut. 

 
 

Uns científics van fer uns experiments que van 
modificar les idees existents sobre la naturalesa 
de l'àtom. Van bombardejar una fina làmina d'or 
amb partícules alfa (nuclis d'heli) procedents 
d'un element radioactiu. Observaven, mitjançant 
una pantalla fluorescent, en quina mesura eren 
dispersades les partícules. La majoria d'elles 
travessava la làmina metàl·lica sense canviar de 
direcció; però, unes poques eren reflectides cap 
enrere amb angles petits. Aquest era un resultat 
completament inesperat, incompatible amb el 
model de àtom massís existent. 
Mitjançant una anàlisi matemàtica de les forces 
involucrades, els científics van demostrar que la 
dispersió era causada per un petit nucli carregat 
positivament, situat al centre de l'àtom d'or. 
D'aquesta manera va deduir que la major part 
de l'àtom és espai buit, el que explicava per què 
la majoria de les partícules que bombardejaven 
la làmina d'or, passesin a través d'ella sense 
desviar-se. 

Els estudis amb els raigs catòdics van 
demostrar que dins dels àtoms hi ha unes 
partícules diminutes, amb càrrega 
elèctrica negativa, anomenats electrons. 
 

 
 
 

La primera evidència de l'existència de 
partícules subatòmiques i per tant que els 
àtoms no eren indivisibles com postulava la 
teoria atòmica de Dalton, es va obtenir dels 
estudis de la conductivitat elèctrica de gasos a 
baixes pressions. 
Els gasos són aïllants per voltatges baixos, però, 
enfront de voltatges elevats es tornen 
conductors. Quan en un tub de vidre que conté 
un gas es fa parcialment el buit i s'aplica un 
voltatge de diversos milers de volts, flueix un 
corrent elèctric a través d'ell. Associat a aquest 
flux elèctric, el gas tancat en el tub emet uns 
raigs de llum de colors, anomenats “raigs 
catòdics”, que són desviats per l'acció dels 
camps elèctrics i magnètics. 
Mitjançant un estudi acurat d'aquesta desviació, 
un científic va demostrar que els rajos estaven 
formats per un corrent de partícules carregades 
negativament, que va anomenar electrons. 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-2 
Què he d’aprendre?  

Les investigacions sobre les reaccions 
químiques van permetre formular les 
“Lleis clàssiques de la Química”. Els 
elements químics devien estar formats per 
partícules esfèriques iguals entre sí. 

 

 

 

Es pot dir que la química va néixer com a ciència 
entre els segles XVIII-XIX, mitjançant 
l’experimentació quantitativa de nombrosos 
processos químics: 
1. Al segle XVIII, Antoine Lavoisier, va establir la 
“Llei de la conservació de la massa” que diu que 
en les reaccions químiques no es produeix un 
canvi apreciable de la massa. 
2. La “Llei de la composició definida o constant”. 
va ser establerta en 1801 per Joseph Proust, i 
ens diu que un compost conté sempre els 
mateixos elements en la mateixa proporció de 
masses. És a dir, que quan dos elements es 
combinen per donar un determinat compost ho 
fan sempre en la mateixa relació de masses. 
3. La “Llei de les proporcions múltiples” que va 
formular Dalton, s'aplica a dos elements que 
formen més d'un compost. Estableix que les 
masses del primer element que es combinen 
amb una massa fixa del segon element, estan 
en una relació de nombres enters senzills. 

Els àtoms excitats dels elements en estat 
gasós emeten una radiació que originen 
uns espectres atòmics discontinus. Per 
explicar aquest comportament es van 
determinar uns nivells quàntics ben 
definits per on circulen els electrons. 

 

 
 
 
 
 

Al segle XVII, Isaac Newton va demostrar que la 
llum blanca visible procedent de el sol pot 
descompondre en els seus diferents colors 
mitjançant un prisma. L'espectre que s'obté és 
continu; conté totes les longituds d'ona des del 
vermell al violeta, és a dir, entre uns 400 i 700 
nm (1 nm -nanómetro- = 10-9 m). 
En canvi la llum emesa per un gas incandescent 
no és blanca sinó acolorida i l'espectre que 
s'obté en fer-la passar a través d'un prisma és 
força diferent. És un espectre discontinu que 
consta de línies o ratlles emeses a longituds 
d'ona específiques. Cada element (és a dir cada 
tipus d'àtoms) posseeix un espectre 
característic que pot utilitzar-se per 
identificar-lo. Per exemple, en el del sodi, hi ha 
dues línies intenses a la regió groga a 589 nm i 
589,6 nm. 
Un dels espectres atòmics més senzills, i que 
més importància va tenir des d'un punt de vista 
teòric, és el de l'hidrogen. Quan els àtoms de 
gas hidrogen absorbeixen energia per mitjà 
d'una descàrrega d'alt voltatge, emeten 
radiacions que donen lloc a 5 línies a la regió 
visible de l'espectre. 
El model atòmic de Rutherford no podia explicar 
aquestes emissions discretes de radiació pels 
àtoms. A més presentava l'inconvenient de ser 
inestable. Segons la física clàssica una càrrega 
en moviment emet contínuament energia pel 
que els electrons radiarien energia 
contínuament fins a "caure" en el nucli, de 
manera que l'àtom es destruiria. 

 

56



Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 4-2 
Què he d’aprendre?  

Diferents experiments científics van 
demostrar la “dualitat ona-partícula” i el 
“principi d’incertesa” i van permetre 
conèixer els orbitals i els nivells d’energia 
de l’àtom mitjançant l’equació 
d’Schrödinger. 
 

 

El model de Bohr explica perfectament les línies 
de l’espectre atòmic de l’hidrogen, però no 
permet explicar l’origen de les línies dels 
espectres de la resta d’elements, i a més barreja 
la mecànica clàssica i la mecànica quàntica. 
Gràcies a l’avanç de la tecnologia es van 
comprovar els següents fonaments: 
● Dualitat ona-partícula: El 1924 L. De 

Broglie va demostrar que l’electró és una 
partícula però es comporta com una ona.  

● Principi d’incertesa: W. Heisenberg el 1927 
va postular que no es pot conèixer 
simultàniament i amb precisió la posició i la 
velocitat d’un electró. 

● Schrödinger va proposar una equació que 
descriu l’electró amb una “funció d’ona” i la 
seva resolució permet conèixer els orbitals i 
els nivells d’energia de l’àtom.  

Cap experiment 
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L’àtom i la taula 
periòdica

Com ajudaré la Samantha? 
Què he d’aprendre?
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Els models atòmics
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Teoria d’atomisme de Demòcrit
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Dalton
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Dalton
- Àtom indivisible

- Elements formats per àtoms iguals en 
massa i propietats
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Thomson
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Thomson
- Àtom no indivisible i neutre

- Àtom format per una massa esfèrica 
uniforme de matèria carregada 
positivament i partícules de càrrega 
negativa (electrons) incrustades
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Rutherford
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Rutherford
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Rutherford
- Àtoms neutres formats pel  protons (p+), 
neutrons (n) i electrons (e-)

- La major part de la massa i la càrrega 
positiva estan al nucli.

- Els electrons orbiten circularment al 
voltant del nucli a la regió de l’escorça 
electrònica.

- Àtom és neutre (p+ = e-)
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Bohr
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic de Bohr
- L’electró es mou fent òrbites circulars al 
voltant del nucli sense emetre energia.

- L’energia de l’electró dins l’àtom està 
quantificada (els electrons ocupen òrbites 
o nivells de determinats valors d’energia)

- Els electrons emeten o absorbeixen 
energia en forma de radiació 
electromagnètica
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic d’orbitals

70



Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Model atòmic d’orbitals
Com el model de Bohr però:

- L’electró és una partícula però es 
comporta com una ona.

- Principi d’incertesa: on és l’electró? i en 
quin moment?

- Orbital: regió al voltant del nucli on és 
probable trobar l’electró
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

El model atòmic de Bohr

Nucli:
- Protons (+)
- Neutrons

Nivells 
orbitals

Electrons (-)

n = 1

n = 2
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Del model del Bohr al espectroscopi
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Espectres de les bombetes
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

El nom dels elements químics
Or / Oro / Gold Plata / Plata / Silver Coure / Cobre / Cooper

Ferro / Hierro / Iron Heli / Helio / Helium Carbó / Carbón / Carbon
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Els símbols
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Or / Oro / Gold Plata / Plata / Silver Coure / Cobre / Cooper

Ferro / Hierro / Iron Heli / Helio / Helium Carbó / Carbón / Carbon

Els símbols

77



Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

El nombre atòmic i el nombre màssic

Z:
A:

Z:
A:

Z:
A:

Z:
A:
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

● Nombre atòmic (Z): Nombre de protons del nucli de l’àtom
● Nombre màssic (A): Nombre de protons + neutrons de l’àtom

El nombre atòmic i el nombre màssic

Z: 3 

A: 6
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Els ions
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Els isòtops
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Els isòtops

82

http://www.youtube.com/watch?v=0HAVcHcfO84


Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Propietats periòdiques

Dynamic Periodic Table

83

https://ptable.com


Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Configuració electrònica
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Com ajudaré la Samantha? Què he d’aprendre?

Propietats periòdiques

Alcalins i 
alcalinoterris

Metalls de transició Semi-Metalls

No metalls

Gasos nobles
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 5-2 
Què he d’aprendre?          Grup: 

Cadena de preguntes simultànies 
 
Com funciona? 
 
● Assigneu un/a portaveu de preguntes i un/a portaveu de respostes (haurà de ser rotatiu) 
 
● Teniu 5 minuts per preparar una pregunta i la seva resposta sobre el que acabem de treballar a                                   

classe. Han de ser preguntes que creieu que podrien sortir en un examen i que haurieu de saber.  
 
● Comencem!  

1. El portaveu de preguntes fa la pregunta al grup veí.  
2. Quan torni el portaveu, rebreu la pregunta del portaveu de l’altre                     

grup veí. 
3. Teniu 5 minuts per consensuar la resposta.  
4. Envieu el portaveu de respostes a comprovar si heu encertat! 

 
 

Pregunta (grup     ) : 
 
 
 
 
Resposta: 
 
 
 
 

 

Pregunta (grup     ) : 
 
 
 
 
Resposta: 
 
 
 
 

 

Pregunta (grup     ) : 
 
 
 
 
Resposta: 
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Tasca grupal 5-2 
 

Pregunta (grup     ) : 
 
 
 
 
Resposta: 
 
 
 
 

 
 

Pregunta (grup     ) : 
 
 
 
 
Resposta: 
 
 
 
 

 
 

Pregunta (grup     ) : 
 
 
 
 
Resposta: 
 
 
 
 

 
 

Pregunta (grup     ) : 
 
 
 
 
Resposta: 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 7-1 

Què he d’aprendre?           Grup: 

   
 

Etiquetem els àtoms i descobrim els ions 
 

Per etiquetar els diferents àtoms fem servir dues coses. El nombre atòmic que el representem amb el 
símbol (Z) i el nombre màssic que el representem amb el símbol (A). Aquests símbols es troben situats 
en la casella de cada element de la taula periòdica de la següent manera: 
 

   
 

 
 
 
 

D’altra banda hi ha un altre número que representa la “càrrega elèctrica” i que normalment es 
representa en el costat dret: 
 

  
A continuació obriu el simulador: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_en.html i contesteu a les següents preguntes: 

 

 

PREGUNTA RESPOSTA 

Què representa el nombre atòmic (Z)? 
 
 

 

Què representa el nombre màssic (A)? 
 
 

 

Què representa la càrrega elèctrica? 
 
 

 

A 

Z 

Càrrega de l’àtom 
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https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 7-1 

Què he d’aprendre?           Grup: 

PREGUNTA RESPOSTA 

Quina característica diferencia a un 
àtom d’un ió? 
 
 

 

Quina de les tres partícules (nombre 
de protons, neutrons o electrons) 
dona nom a l’àtom? 
 
 

 

Un mateix àtom pot tenir un número 
diferent de neutrons? 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 7-2 

Què he d’aprendre?           Grup: 

 

 Nom: 
 Grup:  
 

Etiquetem els àtoms i descobrim els ions 
 

Per etiquetar els diferents àtoms fem servir dues coses. El nombre atòmic que el representem amb el símbol (Z) i 
el nombre màssic que el representem amb el símbol (A). Aquests símbols es troben situats en la casella de cada 
element de la taula periòdica de la següent manera: 

 
   
 

 
 
 
 
 

 
D’altra banda hi ha un altre número que representa la “càrrega elèctrica” i que 

Normalment es representa en el costat dret: 
 

  
A continuació obriu el simulador: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-

an-atom_en.html i contesteu a les següents preguntes: 

 
 

PREGUNTA RESPOSTA 

Què representa el nombre atòmic (Z)? 
 
 

El nombre de protons que té un àtom 

Què representa el nombre màssic (A)? 
 
 

El nombre de neutrons + protons que té un àtom 

Què representa la càrrega elèctrica? 
 
 

Els protons tenen càrrega positiva, els electrons tenen 
càrrega negativa. La càrrega elèctrica és la suma de la 
càrrega dels protons més la dels electrons. 

Quina característica diferencia a un àtom d’un 
ió? 
 
 

Que té una càrrega diferent de 0 

A 

Z 

Càrrega de l’àtom 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 7-2 

Què he d’aprendre?           Grup: 

 

Quina de les tres partícules (nombre de 
protons, neutrons o electrons) dona nom a 
l’àtom? 
 
 

El nombre de protons 

Un mateix àtom pot tenir un número diferent 
de neutrons? 
 

Sí, llavors són isòtops diferents 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-1 
Què he d’aprendre?   Grup: 

Grup:  
 

EL JOC DE LA TAULA PERIÒDICA 
 

Introducció 
Una manera que té la ciència de fer nous descobriments és 
fer classificacions i buscar relacions entre fets per a poder 
fer prediccions. Això mateix van fer els científics Meyer i 
Mendeleiev, van intentar ordenar els elements químics que 
es coneixien en aquella època (1869) basant-se en les 
seves propietats. Ara intentarem fer de científics i 
científiques, i buscarem com podem ordenar els elements 
químics. 

  
Comencem! 

1. Exploreu les targetes. Intenteu ordenar-les. Quina informació contenen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Retalleu-les i poseu el símbol de l’element darrera (consulteu la taula del final). 

 
3. Feu-ne 3 grups:  

- Metalls (poseu-los a l’esquerra) 
- No metalls (poseu-los a la dreta) 
- Aparteu els semimetalls (o metaloides) 

 
4. Pinteu la part superior de diferent color segons si son metalls, no metalls o 

semimetalls. 
 

5. De cada grup de metalls i no-metalls, feu columnes amb els elements que 
presentin el mateix estat d’oxidació. Doneu més importància a aquells estats 
d’oxidació més freqüents, alguns marcats en negreta. 

 
6. Ara afegiu els semimetalls a la columna de metalls o no metalls on coincideixi 

més el seu estat d’oxidació 
Com ho teniu? Ompliu la taula de sota. 

1 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-1 
Què he d’aprendre?   Grup: 

 

Metalls  Semimetalls  
 

No metalls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
7. Ordeneu els elements dins de cada columna de menor a major massa atòmica 

relativa (Ar). 
 

8. També podeu intercanviar les columnes si cal, de manera que els elements de 
cada fila estiguin en ordre creixent de les seves masses atòmiques relatives 
(Ar). 
 

Ara ja podeu representar la vostra taula periòdica! 
 

9. Anoteu el nombre atòmic a la part del darrera de la fitxa (a dalt a l’esquerra 
del símbol).  
 

10.Feu una foto i envieu-la per email al professor o la professora. 
 
 
 
 
 
Llista d’elements químics  

2 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-1 
Què he d’aprendre?   Grup: 

 
Z Nom Símbol Z Nom Símbol Z Nom Símbol Z Nom Sí

mb
ol 

1 Hidrogen H 34 Seleni Se 67 Holmi Ho 100 Fermi Fm 

2 Heli He 35 Brom Br 68 Erbi Er 101 Mendelevi Md 

3 Liti Li 36 Criptó Kr 69 Tuli Tm 102 Nobeli No 

4 Beril·li Be 37 Rubidi Rb 70 Iterbi Yb 103 Lawrenci Lr 

5 Bor B 38 Estronci Sr 71 Luteci Lu 104 Rutherfordi Rf 

6 Carboni C 39 Itri Y 72 Hafni Hf 105 Dubni Db 

7 Nitrogen N 40 Zirconi Zr 73 Tàntal Ta 106 Seaborgi Sg 

8 Oxigen O 41 Niobi Nb 74 Tungstè W 107 Bohri Bh 

9 Fluor F 42 Molibdè Mo 75 Reni Re 108 Hassi Hs 

10 Neó Ne 43 Tecneci Tc 76 Osmi Os 109 Meitneri Mt 

11 Sodi Na 44 Ruteni Ru 77 Iridi Ir 110 Darmstadti Ds 

12 Magnesi Mg 45 Rodi Rh 78 Platí Pt 111 Roentgeni Rg 

13 Alumini Al 46 Pal·ladi Pd 79 Or Au 112 Copernici Cn 

14 Silici Si 47 Argent Ag 80 Mercuri Hg 113 Nihoni Uut 

15 Fòsfor P 48 Cadmi Cd 81 Tal·li Tl 114 Flerovi Fl 

16 Sofre S 49 Indi In 82 Plom Pb 115 Moscovi Uup 

17 Clor Cl 50 Estany Sn 83 Bismut Bi 116 Livermori Lv 

18 Argó Ar 51 Antimoni Sb 84 Poloni Po 117 Tennes Uus 

19 Potassi K 52 Tel·luri Te 85 Àstat At 118 Oganessó Uuo 

20 Calci Ca 53 Iode I 86 Radó Rn    

21 Escandi Sc 54 Xenó Xe 87 Franci Fr    

22 Titani Ti 55 Cesi Cs 88 Radi Ra    

23 Vanadi V 56 Bari Ba 89 Actini Ac    

24 Crom Cr 57 Lantani La 90 Tori T    

25 Manganès Mn 58 Ceri Ce 91 Protoactini Pa    

26 Ferro Fe 59 Praseodimi Pr 92 Urani U    

27 Cobalt Co 60 Neodimi Nd 93 Neptuni Np    

28 Níquel Ni 61 Prometi Pm 94 Plutoni Pu    

29 Coure Cu 62 Samari Sm 95 Americi Am    

30 Zinc Zn 63 Europi Eu 96 Curi Cm    

31 Gal·li Ga 64 Gadolini Gd 97 Berkeli Bk    

32 Germani Ge 65 Terbi Tb 98 Californi Cf    

33 Arsènic As 66 Disprosi Di 99 Einsteini Es    

 
Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27elements_qu%C3%ADmics  
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-1 
Què he d’aprendre?   Grup: 

ALUMINI  FLÚOR  SODI  OR 

Ar = 27,0  Ar= 19,0  Ar = 23,0  Ar = 197,0 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Metall  No metall  Metall  Metall 

Sòlid  Gas  Sòlid   Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +3  Estat d’oxidació: -1  Estat d’oxidació: +1  Estat d’oxidació: +1, +3 

SOFRE  HIDROGEN  ZINC  PLATA 

Ar=32,1  Ar=1,0  Ar = 65,4  Ar = 107,9 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  No metall  Metall  Metall 

Sòlid groc  Gas  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -2, +4, 
+6 

Estat d’oxidació: -1, +1  Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: +1 

ARSÈNIC  IODE  COBALT  PLOM 

Ar= 74,9  Ar = 126,9  Ar = 58,9  Ar = 207,2 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  No metall  Metall  Metall 

Sòlid gris  Sòlid violeta  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -3, +3, 
+5 

Estat d’oxidació: -1, +1, 
+5, +7 

Estat d’oxidació: +2, +3  Estat d’oxidació: +2, +4 

BERIL·LI  LITI  COURE  VANADI 

Ar=9,01  Ar = 6,94  Ar= 63,5  Ar =50,9 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Metall  Metall  Metall  Metall 

Sòlid  Sòlid  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: +1  Estat d’oxidació: +1, +2  Estat d’oxidació: +2, +3, 
+4 , +5 

BOR  MAGNESI  CROM  TITANI 

Ar=10,8  Ar =24,3  Ar= 52,0  Ar =47,9 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Semimetall  Metall  Metall  Metall 

Sòlid  Sòlid  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +3  Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: +2, +3, 
+6 

Estat d’oxidació: +3, +4 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-1 
Què he d’aprendre?   Grup: 

 

BROM  NITROGEN  ESTANY  FÓSFOR 

Ar= 79,7  Ar = 14,0  Ar = 118,9  Ar = 31,0 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  No metall  Metall  No metall 

Líquid vermellós  Gas  Sòlid gris  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -1, +1, 
+3, +5 

Estat d’oxidació: -3, +3, 
+5 

Estat d’oxidació: +2, +4  Estat d’oxidació: -3, +3, 
+5 

       

CALCI  OXIGEN  FERRO  SILICI 

Ar = 40,1  Ar = 16,0  Ar = 55,8  Ar = 28,1 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Metall  No metall  Metall  Semimetall 

Sòlid  Gas  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: -2, -1  Estat d’oxidació: +2, +3  Estat d’oxidació: -4, +4 

CARBONI  POTASSI  MANGANÈS  NÍQUEL 

Ar=12,0  Ar = 39,1  Ar = 54,9  Ar = 58,7 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  Metall  Metall  Metall 

Sòlid  Sòlid  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -4, +2, 
+4 

Estat d’oxidació: +1  Estat d’oxidació: +2, 
+3, +4, +6, +7 

Estat d’oxidació: +2, +3 

CLOR  SELENI  MERCURI   

Ar = 35,5  Ar = 79,0  Ar =200,6   

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:   

No metall  No metall  Metall   

Gas groc verdós  Sòlid  Líquid   

Compostos:  Compostos:  Compostos:   

Estat d’oxidació:-1, +1, 
+3, +5, +7 

Estat d’oxidació: -2, +4, 
+6 

Estat d’oxidació: +1, +2   

 
Font: 
http://cesire.cat.mialias.net/.../uv2_buscant_la_periodicitat_en_les_propietats_dels_elements.html 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-2 
Què he d’aprendre?   Grup: 

Grup:  
 

EL JOC DE LA TAULA PERIÒDICA 
 

Introducció 
Una manera que té la ciència de fer nous descobriments és 
fer classificacions i buscar relacions entre fets per a poder 
fer prediccions. Això mateix van fer els científics Meyer i 
Mendeleiev, van intentar ordenar els elements químics que 
es coneixien en aquella època (1869) basant-se en les 
seves propietats. Ara intentarem fer de científics i 
científiques, i buscarem com podem ordenar els elements 
químics. 

  
Comencem! 

1. Exploreu les targetes. Intenteu ordenar-les. Quina informació contenen? 
- El nom de l’element químic 
- La massa atòmica relativa(Ar) 
- La propietat metàl·lica de la substància elemental (metall, un semimetall o un 

no metall) 
- L’estat físic de la substància elemental (sòlid, líquid o gas) 
- L’estat d’oxidació dels seus compostos 

 
 
 
2. Retalleu-les i poseu el símbol de l’element darrera (consulteu la taula del final). 

 
3. Feu-ne 3 grups:  

- Metalls (poseu-los a l’esquerra) 
- No metalls (poseu-los a la dreta) 
- Aparteu els semimetalls (o metaloides) 

 
4. Pinteu la part superior de diferent color segons si son metalls, no metalls o 

semimetalls. 
 

5. De cada grup de metalls i no-metalls, feu columnes amb els elements que 
presentin el mateix estat d’oxidació. Doneu més importància a aquells estats 
d’oxidació més freqüents (en negreta). 

 
6. Ara afegiu els semimetalls a la columna de metalls o no metalls on coincideixi 

més el seu estat d’oxidació 
Com ho teniu? Ompliu la taula de sota. 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-2 
Què he d’aprendre?   Grup: 

 

Metalls  Semimetalls  
 

No metalls 

liti 
sodi 
potassi 
plata 
beril·li 
magnesi 
calci 
zinc 
alumini 
titani 
vanadi 
crom 
manganès 
ferro 
níquel 
cobalt 
plata 
or 
mercuri 
coure 
estany 
plom 
 
 
 
 

bor 
silici 

hidrogen 
carboni 
oxigen 
sofre 
seleni 

nitrogen 
fòsfor 
arsènic 

flúor 
clor 

brom 
iode 

 
 
 
 
 
 

 
7. Ordeneu els elements dins de cada columna de menor a major massa atòmica 

relativa (Ar). 
 

8. També podeu intercanviar les columnes si cal, de manera que els elements de 
cada fila estiguin en ordre creixent de les seves masses atòmiques relatives 
(Ar). 
 

Ara ja podeu representar la vostra taula periòdica! 
 

9. Anoteu el nombre atòmic a la part del darrera de la fitxa (a dalt a l’esquerra 
del símbol).  
 

10.Feu una foto i envieu-la per email al professor o la professora. 
 

2 

98



Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-2 
Què he d’aprendre?   Grup: 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-2 
Què he d’aprendre?   Grup: 

 
Llista d’elements químics  
 

Z Nom Símbol Z Nom Símbol Z Nom Símbol Z Nom Sí
mb
ol 

1 Hidrogen H 34 Seleni Se 67 Holmi Ho 100 Fermi Fm 

2 Heli He 35 Brom Br 68 Erbi Er 101 Mendelevi Md 

3 Liti Li 36 Criptó Kr 69 Tuli Tm 102 Nobeli No 

4 Beril·li Be 37 Rubidi Rb 70 Iterbi Yb 103 Lawrenci Lr 

5 Bor B 38 Estronci Sr 71 Luteci Lu 104 Rutherfordi Rf 

6 Carboni C 39 Itri Y 72 Hafni Hf 105 Dubni Db 

7 Nitrogen N 40 Zirconi Zr 73 Tàntal Ta 106 Seaborgi Sg 

8 Oxigen O 41 Niobi Nb 74 Tungstè W 107 Bohri Bh 

9 Fluor F 42 Molibdè Mo 75 Reni Re 108 Hassi Hs 

10 Neó Ne 43 Tecneci Tc 76 Osmi Os 109 Meitneri Mt 

11 Sodi Na 44 Ruteni Ru 77 Iridi Ir 110 Darmstadti Ds 

12 Magnesi Mg 45 Rodi Rh 78 Platí Pt 111 Roentgeni Rg 

13 Alumini Al 46 Pal·ladi Pd 79 Or Au 112 Copernici Cn 

14 Silici Si 47 Argent Ag 80 Mercuri Hg 113 Nihoni Uut 

15 Fòsfor P 48 Cadmi Cd 81 Tal·li Tl 114 Flerovi Fl 

16 Sofre S 49 Indi In 82 Plom Pb 115 Moscovi Uup 

17 Clor Cl 50 Estany Sn 83 Bismut Bi 116 Livermori Lv 

18 Argó Ar 51 Antimoni Sb 84 Poloni Po 117 Tennes Uus 

19 Potassi K 52 Tel·luri Te 85 Àstat At 118 Oganessó Uuo 

20 Calci Ca 53 Iode I 86 Radó Rn    

21 Escandi Sc 54 Xenó Xe 87 Franci Fr    

22 Titani Ti 55 Cesi Cs 88 Radi Ra    

23 Vanadi V 56 Bari Ba 89 Actini Ac    

24 Crom Cr 57 Lantani La 90 Tori T    

25 Manganès Mn 58 Ceri Ce 91 Protoactini Pa    

26 Ferro Fe 59 Praseodimi Pr 92 Urani U    

27 Cobalt Co 60 Neodimi Nd 93 Neptuni Np    

28 Níquel Ni 61 Prometi Pm 94 Plutoni Pu    

29 Coure Cu 62 Samari Sm 95 Americi Am    

30 Zinc Zn 63 Europi Eu 96 Curi Cm    

31 Gal·li Ga 64 Gadolini Gd 97 Berkeli Bk    

32 Germani Ge 65 Terbi Tb 98 Californi Cf    

33 Arsènic As 66 Disprosi Di 99 Einsteini Es    

 
Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27elements_qu%C3%ADmics  
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-2 
Què he d’aprendre?   Grup: 

ALUMINI  FLÚOR  SODI  OR 

Ar = 27,0  Ar= 19,0  Ar = 23,0  Ar = 197,0 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Metall  No metall  Metall  Metall 

Sòlid  Gas  Sòlid   Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +3  Estat d’oxidació: -1  Estat d’oxidació: +1  Estat d’oxidació: +1, +3 

SOFRE  HIDROGEN  ZINC  PLATA 

Ar=32,1  Ar=1,0  Ar = 65,4  Ar = 107,9 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  No metall  Metall  Metall 

Sòlid groc  Gas  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -2, +4, 
+6 

Estat d’oxidació: -1, +1  Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: +1 

ARSÈNIC  IODE  COBALT  PLOM 

Ar= 74,9  Ar = 126,9  Ar = 58,9  Ar = 207,2 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  No metall  Metall  Metall 

Sòlid gris  Sòlid violeta  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -3, +3, 
+5 

Estat d’oxidació: -1, +1, 
+5, +7 

Estat d’oxidació: +2, +3  Estat d’oxidació: +2, +4 

BERIL·LI  LITI  COURE  VANADI 

Ar=9,01  Ar = 6,94  Ar= 63,5  Ar =50,9 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Metall  Metall  Metall  Metall 

Sòlid  Sòlid  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: +1  Estat d’oxidació: +1, +2  Estat d’oxidació: +2, +3, 
+4 , +5 

BOR  MAGNESI  CROM  TITANI 

Ar=10,8  Ar =24,3  Ar= 52,0  Ar =47,9 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Semimetall  Metall  Metall  Metall 

Sòlid  Sòlid  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +3  Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: +2, +3, 
+6 

Estat d’oxidació: +3, +4 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca grupal 8-2 
Què he d’aprendre?   Grup: 

 

BROM  NITROGEN  ESTANY  FÓSFOR 

Ar= 79,7  Ar = 14,0  Ar = 118,9  Ar = 31,0 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  No metall  Metall  No metall 

Líquid vermellós  Gas  Sòlid gris  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -1, +1, 
+3, +5 

Estat d’oxidació: -3, +3, 
+5 

Estat d’oxidació: +2, +4  Estat d’oxidació: -3, +3, 
+5 

       

CALCI  OXIGEN  FERRO  SILICI 

Ar = 40,1  Ar = 16,0  Ar = 55,8  Ar = 28,1 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

Metall  No metall  Metall  Semimetall 

Sòlid  Gas  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: +2  Estat d’oxidació: -2, -1  Estat d’oxidació: +2, +3  Estat d’oxidació: -4, +4 

CARBONI  POTASSI  MANGANÈS  NÍQUEL 

Ar=12,0  Ar = 39,1  Ar = 54,9  Ar = 58,7 

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental: 

No metall  Metall  Metall  Metall 

Sòlid  Sòlid  Sòlid  Sòlid 

Compostos:  Compostos:  Compostos:  Compostos: 

Estat d’oxidació: -4, +2, 
+4 

Estat d’oxidació: +1  Estat d’oxidació: +2, 
+3, +4, +6, +7 

Estat d’oxidació: +2, +3 

CLOR  SELENI  MERCURI   

Ar = 35,5  Ar = 79,0  Ar =200,6   

Substància elemental:  Substància elemental:  Substància elemental:   

No metall  No metall  Metall   

Gas groc verdós  Sòlid  Líquid   

Compostos:  Compostos:  Compostos:   

Estat d’oxidació:-1, +1, 
+3, +5, +7 

Estat d’oxidació: -2, +4, 
+6 

Estat d’oxidació: +1, +2   

 
Font: 
http://cesire.cat.mialias.net/.../uv2_buscant_la_periodicitat_en_les_propietats_dels_elements.html 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 8-3 
Què he d’aprendre?   Nom: 

 
 

Preguntes “Thomson”  
1. Els àtoms formen part de substàncies però no els podem veure gairebé mai sols. Per 

això a les fitxes de cada element hi ha informació respecte a la “substància elemental” 
com per exemple si és un metall, semi-metall o no metàl·lic, o en quin estat físic es troba 
(sòlid, líquid o gas). També trobem informació dels estats d’oxidació que té l’element 
quan està formant part d’un compost.  
Podries dir quina és la diferència entre element, substància elemental i compost? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Fixat en la taula periòdica que heu construït. Veus alguna relació entre el número de 
grup dels elements i els seus estats d’oxidació característics? 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ara fixeu-vos en la taula periòdica actual. La major part de les substàncies elementals 

són metalls, com ara el ferro. Normalment els metalls són lluents, i solen ser sòlids perquè 
tenen punts de fusió variables però punts d’ebullició molt elevats. Els metalls es 
caracteritzen per ser bons conductors del corrent elèctric. Com ha de ser una estructura 
metàl·lica per a que pugui conduir el corrent elèctric?   
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 8-3 
Què he d’aprendre?   Nom: 

Pregunta “Rutherford” 
4. Fixat en la taula periòdica que heu construït.  

Quants elements hi ha entre un element d’un grup i el següent element del mateix 
grup? Tingueu en compte ambdós elements (el primer d’un grup i el primer del grup 
següent). 
 

 
 
 
Aquesta periodicitat també va ser observada per un altre químic l’any 1864. Per la seva 
similitud amb l’escala musical es va anomenar la Llei de les octaves. “L’octau element, 
partint d’un element donat és una espècie de repetició del primer, com l’octava d’una nota 
musical” va dir J. Newlands. 
 

Pregunta “Bohr” 
5. Fixat en la taula periòdica que heu construït. Observeu la relació que hi ha entre 

entre les masses atòmiques dels elements contigus situats en un mateix grup 
(columna):  

 

Clor  Brom  Iode 

Ar= 35,5  Ar=79,9  Ar=126,9 

 
En sumar les masses atòmiques del clor i del iode i dividir el resultat per 2, el resultat és 
similar a la massa atòmica de l’element del mig (el brom en aquest cas). Comproveu-ho. 
 
 
 
Trobeu aquesta mateixa relació en altres “trios” d’elements? Quins? 
 
 
 
 
 
 
Aquesta relació ja va ser observada també per un químic l’any 1839, que va trobar que 
aquests trios d’elements tenien un comportament similar.  
Es coneixen com a tríades de Döbereiner. 
 
Font: http://cesire.cat.mialias.net/.../uv2_buscant_la_periodicitat_en_les_propietats_dels_elements.html 
https://formacio.cesire.cat/ciencies1215/..../8-que-es-mante-inalterat... 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 8-4 
Què he d’aprendre?   Nom: 

 
 

Preguntes “Thomson”  
1. Els àtoms formen part de substàncies però no els podem veure gairebé mai sols. Per 

això a les fitxes de cada element hi ha informació respecte a la “substància elemental” 
com per exemple si és un metall, semi-metall o no metàl·lic, o en quin estat físic es troba 
(sòlid, líquid o gas). També trobem informació dels estats d’oxidació que té l’element 
quan està formant part d’un compost.  
Podries dir quina és la diferència entre element, substància elemental i compost? 

Una substància elemental és una substància que no es pot descompondre en altres, en 
canvi un compost sí. Un element és l'àtom associat a aquesta substància elemental.  
 

 
 
 
 
 

2. Fixat en la taula periòdica que heu construït. Veus alguna relació entre el número de 
grup dels elements i els seus estats d’oxidació característics? 

Sí, en general en el mateix grup tenen estats d’oxidació semblants. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ara fixeu-vos en la taula periòdica actual. La major part de les substàncies elementals 

són metalls, com ara el ferro. Normalment els metalls són lluents, i solen ser sòlids perquè 
tenen punts de fusió variables però punts d’ebullició molt elevats. Els metalls es 
caracteritzen per ser bons conductors del corrent elèctric. Com ha de ser una estructura 
metàl·lica per a que pugui conduir el corrent elèctric? 

Ha de permetre que els electrons puguin viatjar per la seva estructura.    
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 8-4 
Què he d’aprendre?   Nom: 

Pregunta “Rutherford” 
4. Fixat en la taula periòdica que heu construït.  

Quants elements hi ha entre un element d’un grup i el següent element del mateix 
grup? Tingueu en compte ambdós elements (el primer d’un grup i el primer del grup 
següent). 
8 elements, ja que d’aquesta manera els elements del mateix grup tenen els 
mateixos electrons a la capa de valència. 

 
 
 
Aquesta periodicitat també va ser observada per un altre químic l’any 1864. Per la seva 
similitud amb l’escala musical es va anomenar la Llei de les octaves. “L’octau element, 
partint d’un element donat és una espècie de repetició del primer, com l’octava d’una nota 
musical” va dir J. Newlands. 
 

Pregunta “Bohr” 
5. Fixat en la taula periòdica que heu construït. Observeu la relació que hi ha entre 

entre les masses atòmiques dels elements contigus situats en un mateix grup 
(columna):  

 

Clor  Brom  Iode 

Ar= 35,5  Ar=79,9  Ar=126,9 

 
En sumar les masses atòmiques del clor i del iode i dividir el resultat per 2, el resultat és 
similar a la massa atòmica de l’element del mig (el brom en aquest cas). Comproveu-ho. 
35,5 + 126,9 = 81,2 
          2 
Trobeu aquesta mateixa relació en altres “trios” d’elements? Quins? 
Exemple: 
Liti (Ar = 6,94), sodi (Ar = 23,0) i potassi (Ar = 39,1) 
Sofre (Ar=32,1), seleni (Ar = 79,0) i tel·luri (Ar= 127,6) - el tel·luri no surt a les fitxes- 
Existeixen més de 20 tríades. 
 
Aquesta relació ja va ser observada també per un químic l’any 1839, que va trobar que 
aquests trios d’elements tenien un comportament similar.  
Es coneixen com a tríades de Döbereiner. 
 
Font: http://cesire.cat.mialias.net/.../uv2_buscant_la_periodicitat_en_les_propietats_dels_elements.html 
https://formacio.cesire.cat/ciencies1215/..../8-que-es-mante-inalterat... 
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Com ajudaré la Samantha?      Tasca individual 11-1 
Què he d’aprendre?      Nom: 

 

RESOLEM EL CAS: El DNI dels elements 
 

 
Ha arribat el dia. La Samantha necessita saber els resultats i hem d’actuar. Gràcies als 
coneixements que ens dona el model de Bohr hem pogut dissenyar un experiment per 
resoldre el cas: 
 
 
Com s’explica que les flames tinguin diferents colors en funció dels àtoms de la mostra 
segons el model de Bohr? 
 
 
 
 
 
 
 
Quin és el funcionament de l’espectroscopi? Com és que la flama del B(OH)3 i el la del 
CuSO4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quines conclusions has extret del teu experiment? Escriu la teva resposta en format 
“email” per la Samantha. 
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Com ajudaré la Samantha?      Tasca individual 11-1 
Què he d’aprendre? 
 

 
 
  Nom: 
 

RESOLEM EL CAS: El DNI dels elements 
 

 
Ha arribat el dia. La Samantha necessita saber els resultats i hem d’actuar. Gràcies als 
coneixements que ens dona el model de Bohr hem pogut dissenyar un experiment per 
resoldre el cas: 
 
 
Com s’explica que les flames tinguin diferents colors en funció dels àtoms de la mostra 
segons el model de Bohr? 
 
Perquè segons el model de Bohr els electrons de l’àtom estan situats en òrbites amb 
diferents nivells energètics que varien segons l’àtom. Quan aquests electrons reben 
l’energia de l’entorn adequada poden saltar d’una òrbita de menys energia a una de més 
energia. Quan passa això i l’electró es relaxa (torna al seu nivell inicial) emet llum amb 
una energia determinada. El color dependrà de l’energia de cada emissió de llum 
causada per aquest fenomen 
 
Quin és el funcionament de l’espectroscopi? Com és que la flama del B(OH)3 i el la del 
CuSO4 

 
La llum es difracta a través d’una xarxa de difracció de manera que les diferents ones de 
llum varien de forma diferent la seva trajectòria. Quan això passa podem veure 
projectades en un espectre quins tipus de llum emet aquesta substància a causa de 
l’excitació dels electrons. 
 
 
 
 
Quines conclusions has extret del teu experiment? Escriu la teva resposta en format 
“email” per la Samantha. 
 
Hola Samantha, 
 
La teva pedra blava en cap cas pertany a un meteorit, ja que està feta de Sulfat de Coure 
(II). Ho hem pogut comprovar gràcies a una prova que hem fet amb l’espectroscopi que 
ens ha confirmat que l’espectre de línies coincideix amb el del Coure. Així doncs, 
segurament es tracti d’un fungicida molt utilitzat per protegir a les plantes de plagues 
diverses.  
 
Gràcies, 
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Com ajudaré la Samantha?      Tasca individual 11-1 
Què he d’aprendre? 
 

 
 
  Nom: 
 
Alumne. 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 11-5 
Què he d’aprendre?   Nom: 

 
 

Activitats de repàs dels models atòmics 
Completa la taula següent amb el que saps sobre els diferents models atòmics. 

 

Model atòmic 
(Any) 

Dibuix de l’àtom 
segons el model 

Descripció  El model 
té…  Si   No 

DALTON 
(1808) 

    protons?     

electrons?     

neutrons?     

òrbites?     

THOMSON 
(1897) 

    protons?     

electrons?     

neutrons?     

òrbites?     

RUTHERFORD 
(1911) 

    protons?     

electrons?     

neutrons?     

òrbites?     

BOHR 
(1913) 

    protons?     

electrons?     

neutrons?     

òrbites?     

ORBITALS 
(1926) 

    protons?     

electrons?     

neutrons?     

òrbites?     
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 11-4 
Què he d’aprendre?   Nom: 

 
 

Activitats de repàs dels models atòmics 
Completa la taula següent amb el que saps sobre els diferents models atòmics. 

 

Model atòmic 
(Any) 

Dibuix de l’àtom 
segons el model 

Descripció  El model 
té…  Si   No 

DALTON 
(1808) 

 

- Àtom indivisible 
- Elements formats per àtoms iguals 
en massa i propietats 

protons?    X 

electrons?    X 

neutrons?    X 

òrbites?    X 

THOMSON 
(1897) 

 

- Àtom no indivisible i neutre 
- Àtom format per una massa 
esfèrica uniforme de matèria 
carregada positivament i partícules 
de càrrega negativa (electrons) 
incrustades 

protons?    X 

electrons?  X   

neutrons?    X 

òrbites?    X 

RUTHERFORD 
(1911) 

 
 

- Àtoms neutres formats pel 
protons (p+), neutrons (n) i electrons 
(e-) 
- La major part de la massa i la 
càrrega positiva estan al nucli 
- Els electrons orbiten circularment 
al voltant del nucli a la regió de 
l’escorça electrònica 
- Àtom neutre perquè el número de 
protons és igual al d’electrons 
- Àtoms del mateix element tenen el 
mateix nombre de protons (nombre 
atòmic Z) però amb massa diferent 
(isòtops). 

protons?  X   

electrons?  X   

neutrons?  X   

òrbites?  X   

BOHR 
(1913) 

 

Com el model de Rutherford però: 
- L’electró es mou fent òrbites 
circulars al voltant del nucli sense 
emetre energia. 
- L’energia de l’electró dins l’àtom 
està quantificada (els electrons 
ocupen òrbites o nivells de 
determinats valors d’energia) 
- Els electrons emeten o 
absorbeixen energia en forma de 
radiació electromagnètica 

protons?  X   

electrons?  X   

neutrons?  X   

òrbites?  X   

ORBITALS 
(1926) 

Com el model de Bohr però: 
- No es pot saber la posició exacta 
d’un electró en l’espai ja que es 
comporta dualment com a 
partícula-ona, sinó que es defineix 
una regió on és probable trobar-lo 
(orbital). 

protons?  X   

electrons?  X   

neutrons?  X   

òrbites?    X 

 
Font: https://slideshare.net/joseangelb7/models-atmics-ies-badalona-vii 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 11-4 
Què he d’aprendre?   Nom: 
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 11-5 
Què he d’aprendre?   Nom: 

 
 

Mapa conceptual de la taula periòdica 
El mapa conceptual que et donem és un diagrama amb requadres, que contenen diverses 
paraules utilitzades en aquesta unitat, unides per línies amb números. Et demanem que 
pensis una frase per cada número per mostrar com es poden relacionar les paraules que hi ha 
als requadres.  
Assegura’t que escrius cada frase en la casella correcta dels espais que tens a continuació. 
(Hem escrit una de les frases, per ajudar-te a començar). Omple el màxim nombre de 
caselles però no et preocupis si no les pots completar totes. 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 11-5 
Què he d’aprendre?   Nom: 

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   
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Com ajudaré la Samantha?  Tasca individual 11-5 
Què he d’aprendre?   Nom: 
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Solucionari i guia docent mapa conceptual 
 

Algunes de les frases que relacionen les paraules del diagrama. 
1. La taula periòdica és una manera d’ordenar el que es coneix dels elements químics. 
2. Cada element de la taula periòdica té un tipus d’àtom diferent. 
3. Cada element té un nombre atòmic diferent. 
4. La taula periòdica està ordenada per ordre de nombre atòmic. 
5. Cada àtom té determinat un nombre atòmic. 
6. Un element és una substància química pura. 
7. Un compost és una substància química pura. 
8. Els compostos es formen quan reaccionen dos o més elements químics. 
9. Un àtom té un nucli central 
10. Un nucli conté un o més protons. 
11. El nombre de protons en el nucli atòmic ens dóna el nombre atòmic. 
12. Un àtom conté un o més electrons. 
13. Els ions són àtoms que han guanyat o perdut electrons de valència. 
14. Els ions han guanyat o perdut electrons de la capa més externa de l’àtom, que 
s’anomena capa de valència. 
15. Els electrons de la capa de valència s’anomenen electrons de valència. 
16. Cada àtom té un o més electrons de valència. 
17. Els isòtops són àtoms neutres i els ions són partícules carregades elèctricament. 
18. Els isòtops són àtoms d'un mateix element amb diferent nombre de neutrons al nucli. 
19. El nucli forma part del cor de l’àtom. 
20. Els elements estan ordenats en files a la taula periòdica. 
21. Les files d’elements s’anomenen períodes. 
22. Com més gran és el nombre atòmic d’un element, més gran és el període. 
23. El nombre de capes d’electrons determina el període de l’element. 
24. La taula periòdica està ordenada en diversos blocs: metalls, semimetalls i no metalls. 
25. A la taula periòdica els elements estan ordenats en columnes. 
26. La taula periòdica conté vàries columnes de metalls, semimetalls i no metalls. 
27. Les columnes d’elements s’anomenen grups. 
28. Les propietats físiques dels elements generalment varien seguint un pauta en 
sentit descendent dins un grup. 
29. Els elements d’un grup acostumen a tenir propietats químiques semblants. 
30. Els elements d’un grup tenen el mateix nombre d’electrons en la capa de valència. 
31. Les propietats químiques d’un element estan relacionades amb el nombre 
d’electrons de valència en els seus àtoms. 
 
Font: http://blogs.iec.cat/scq/wp-content/uploads/sites/23/2012/07/5_Revisant_la_taula_perodica.pdf 
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Guia del professor. 
La taula periòdica és un dels temes centrals en la química. Permet relacionar els conceptes                             
sobre el món macroscòpic (com per exemple, les propietats dels elements) i el model                           
microscòpic (com per exemple les configuracions electròniques) i aquestes relacions sovint                     
porten als alumnes a moltes confusions.  
Aquesta activitat es basa en un mapa conceptual, una bona eina per explorar les idees dels                               
alumnes i una tècnica d’estudi i de revisió molt útil.  
No és necessari tenir experiència prèvia en fer mapes conceptuals per realitzar aquesta                         
activitat.  
 
 
Instruccions: 

- L’activitat proporciona un mapa conceptual de la taula periòdica amb les unions                       
entre els requadres numerades.  

- Els estudiants han de substituir els nombres per frases (31) que relacionin els                         
requadres.  

- Cada estudiant necessita una còpia del mapa conceptual de la taula periòdica i de la                             
graella per escriure les frases a partir del mapa conceptual.  

- En acabar es pot repartir el full de respostes. 
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