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El model cinètic de la matèria 
Complements 

 
 
Finalitat  
 
Durant el treball del model cinètic de la matèria és fonamental imaginar el moviment de les 
partícules i les seves conseqüències. Per això va bé acudir a simulacions, animacions o 
pel·lícules que es troben a la xarxa.  
 
La seva utilització sempre hauria de perseguir la resposta a una pregunta. A continuació es 
presenten alguns d’aquests recursos i es suggereixen algunes de les preguntes que podrien 
ajudar a contestar, en el ben entès que sempre caldria fer una predicció, argumentant-la, i 
posteriorment confirmar-la amb el recurs. 
 
En el primer apartat es recullen algunes pel·lícules i simulacions sobre el model cinètic, que 
poden ser útils per al seva construcció per part de l’alumnat, mentre que en la resta 
s’ofereixen algunes aplicacions del model. 
 
 
Sòlid, líquid i gas 

 
Visualització de les partícules en els tres 
estats 
 
És el que ens havíem imaginat o hi trobem 
diferències?  
 
States of matter.mov (video, parlat en an-
glès, 52s) 
 
 
 
 
 

 
Partícules en un sòlid, un líquid i un gas 
 
És el que ens havíem imaginat o hi trobem diferències? 
 
Sòlid Líquid Gas  (animacions mitjançant navegador i Shockwa-
ve, rètols en anglès) 
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http://www.youtube.com/watch?v=s-KvoVzukHo
http://www.deciencias.net/proyectos/0cientificos/Tiger/paginas/KineticEnergy-Solid.html
http://www.deciencias.net/proyectos/0cientificos/Tiger/paginas/KineticEnergy-Liquid.html
http://www.deciencias.net/proyectos/0cientificos/Tiger/paginas/KineticEnergy-Gas.html
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Difusió en un líquid 
 
(Es tracta de la modelització de l’experiment de l’exercici 9 i pot 
ajudar a contestar les preguntes sobre la safata amb les boles de 
dos colors). Per què veiem que la taca de colorant va creixent? 
Fins a on arriba al cap de 2, 4, 6s? Què veuríem des de lluny? 
 
Safata amb boles.IP (simulació IP editable) 
 
 
 

Canvis d’estat 
 
És així com els havíem imaginat? (Es poden 
marcar partícules i seguir-ne la pista) 
 
Canvis d’estat (simulació comprimida en 
format zip, rètols en català) 
 
 
 
 
 
 

 
Propietats dels gasos 
 

Comportament dels gasos 
 
Quin serà l’efecte d’augmentar una 
variable (P, V, T, n) mantenint-ne 
dues de constants? Quan hi ha gra-
vetat, com varia la pressió amb 
l’alçada? Quines partícules, les 
lleugeres o les pesades, seran les 
que es quedin més enlaire?  
 
Gas properties (simulació interacti-
va mitjançant navegador i Java, 
rètols en castellà) 
 
 
 
 

 
Efecte sobre el volum d’un gas de modifi-
car-ne la temperatura, la pressió o el nom-
bre de molècules 
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Què li passarà al volum del gas si augmentem 
o disminuïm la temperatura? I si modifiquem 
la pressió? I si variem la quantitat de partícu-
les? què hauríem de fer per compensar una 
variació en una variable? 
 
Motion of Ideal Gas Molecules in a cylinder 
(simulació interactiva mitjançant navegador i 
Java) 
 

 

http://www.iesbrugulat.net/departaments/experimentals/CiEx_web/comprimits/canvis_estat.zip
http://www.colorado.edu/physics/phet/dev/ideal-gas/3.08.00/gas-properties_es.jnlp
http://www2.biglobe.ne.jp/%7Enorimari/science/JavaApp/e-gas.html
http://www2.biglobe.ne.jp/%7Enorimari/science/JavaApp/e-gas.html
http://www2.biglobe.ne.jp/%7Enorimari/science/JavaApp/e-gas.html
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Quan es troben un gas calent i un de fred 
 

Mescla de gasos a diferent 
temperatura 

indrà cadascun dels seus trams? Com descriuries l’equilibri final? 
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(Al racó inferior esquerre de 
cada recipient hi ha el re-
compte de partícules. Cal 
clicar sobre la separació per 
obrir-la o tancar-la. Quan 
està tancada es pot canviar la 

temperatura movent l’extrem superior de la columna del termòmetre). A quina temperatura 
final estarà la mescla? Com seria la gràfica de l’evolució del nombre de partícules a cada 
recipient? Quina explicació t
 
Gas calent i gas fred (simulació interactiva mitjançant navegador i Java, rètols en anglès)  
 
 
 
El moviment de les partícules d’un gas 

 
Gas amb gravetat 
 
Quina diferència t’imagines entre les partícules d’un gas amb gravetat i un amb sen-
se? Com t’imagines la distribució de les partícules a l’atmosfera? Com explicaries el 
limbe atmosfèric tal com es veu en les fotos des de satèl·lits? 
 
gas amb gravetat.ip (simulació IP editable). A partir d’aquesta simulació, editant-la, 
es poden investigar altres coses: Com es distribuirien les partícules del gas si cessés 
de cop la gravetat? (gas sense gravetat 1.ip) Hi hauria el mateix grau de dispersió de 
les partícules si es comença amb un cert ordre que si es comença a l’atzar? (gas sen-
se gravetat2.ip) 
 
 
El gas i el pistó 
 
Què passarà quan caigui el pistó: anirà fins al fons? aturarà les partícules? quedarà 
immòbil? I què canviarà si augmentem la massa del pistó? I si variem la de les partí-
cules? Per altra banda, què passa amb la temperatura durant la compressió? i durant 
l’expansió? Correspon a algun fenomen real (vegeu video)? 
 
gas i pistó.ip (simulació IP editable) 
Making clouds in a bottle.mov (video amb rètols en anglès, 1 min 51 s) 
 
 
 

i? 

ian motion.mov

 
Predient el moviment brownià 
 
No podem veure com es mouen les partícules del 
líquid, però i si hi posem engrunes de pols que si-
guin molt petites però que puguem veure al micros-
cop
 
Brown  (video 8 s) 
 
 
 

 

http://jersey.uoregon.edu/vlab/Thermodynamics/therm1a.html
http://www.youtube.com/watch?v=E8AvfXar9zs
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ant el moviment brownià 

m s’aconseguiria que fossin més semblants?  

 Motion

 
Explic
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Per què la ruta és tan erràtica? Les partícules 
de gas i la de pols tenen la mateixa velocitat? 
Co
 
Einstein's Explanation of Brownian  
(simulació mitjançant navegador i Java) 

Moviment brownià i velocitat.ip (simulació IP editable, semblant a l’anterior però mostrant 
també la gràfica de la velocitat d’una partícula gran i la d’una de petita. No mostra la trajec-

ria) 

les partícules 

les 
e arriben més en-

 
as

tò
 
 
 

Velocitat de 
 
(A la part de sota hi ha una 
gràfica:  com més a la dreta 
més velocitat, i com més alta la 
gràfica, més molècules tenen 
aquella velocitat). Què li passa-
rà a la gràfica si l’escalfem? Si 
comencem amb dos gasos dife-
rents amb la mateixa velocitat, 
es mantindran iguals? Al barre-
jar dos gasos diferents amb la 
mateixa velocitat, seguiran 
amb la mateixa? Posant tempe-
ratura freda i gravetat alta, de 
quin color esperem veure 
partícules qu
laire? 

g  (simulació interactiva mitjançant navegador i Java, rètols en anglès)  

 
 

 

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html
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