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Per què suem? 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
• Estudiar que li passa a la temperatura d’un cos quan s’evapora un líquid 

que el mulla. 
• Comparar la variació de temperatura en el cas que el líquid sigui alcohol o 

aigua. 
• Donar una explicació als fets observats a partir de la teoria 

cinèticomolecular. 
• Explicar la funció biològica de la suor en l’homeòstasi (manteniment de la 

constància del medi intern)  
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnat de primer d’ESO 
 
Temporització 
 
1 sessió de classe 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Possiblement faran una predicció sobre la variació de temperatura dient que 
aquesta augmenta perquè ells tenen la sensació de calor. Caldrà que després 
de realitzar l’activitat modifiquin aquesta idea. 
També es pot ampliar l’activitat prenent la temperatura d’un alumne abans i 
després de fer exercici físic i comprovant que es manté constant. 
Es pot introduir aquí el concepte d’homeòstasi (manteniment de la constància 
del medi intern dels organismes) com a una condició d’equilibri en el medi 
intern deguda a una contínua interrelació dels múltiples processos de 
regulació corporal. És important que l’alumnat es quedi amb la idea que 
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l’estat d’equilibri dels organismes només pot alterar-se dins d’uns estrets 
marges compatibles amb la vida. 
 
En aquest cas concret estem tractant d’explicar com els mamífers podem 
mantenir constant la temperatura del nostre cos. No cal entrar en molts 
detalls, serà suficient que l’alumnat pugui explicar que, en realitzar un 
exercici físic important, les transferències d’energia que tenen lloc en el seu 
organisme podrien augmentar la temperatura d’aquest. Tanmateix, com pels 
organismes és molt important mantenir les condicions del seu medi intern 
constants o amb poques variacions, existeixen mecanismes per evitar que la 
temperatura augmenti. A l’organisme hi ha receptors de temperatura que 
envien senyals al cervell per tal que aquest posi en marxa mecanismes com la 
producció de suor per part de les glàndules sudorípares o la dilatació dels 
vasos sanguinis de la pell. Per evaporar-se la suor de la superfície del cos es 
requereix  energia i així contribuirà a la pèrdua de calor de l’organisme. 
 
 

Regulació de la temperatura en els 
mamífers 
http://iescarin.educa.aragon.es/est
atica/depart/biogeo/varios/Biologia
Curtis/Seccion%207/7%20‐
%20Capitulo%2044.htm
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El fet de dilatar els vasos sanguinis determinarà que el volum de sang que 
passa per la perifèria del cos augmenti i així es perd calor per conducció, 
convecció i radiació. Aquesta dilatació es pot relacionar també amb el color 
més vermell de la pell que moltes persones manifesten després de fer un 
exercici físic. 
 
S’observa en diversos fenòmens (la roba estesa que s’asseca, l’evaporació de 
l’aigua en les salines...) que cal aportació de calor per què tingui lloc 
l’evaporació. Aquesta calor (energia tèrmica) es pot agafar del medi. Per 
aquest motiu, en l’evaporació de l’alcohol o de l’aigua disminueix la 
temperatura del sensor que està en contacte amb el líquid a evaporar.  
Les partícules (molècules d’aigua) que formen l’aigua líquida estan en 
moviment (model de líquid) i perquè es produeixi el canvi d’estat líquid-gas, 
es necessita energia que permeti vèncer forces d’interacció entre elles. En 
l’aigua en estat gasós, les partícules (molècules d’aigua) es mouen a gran 
velocitat i estan més separades entre elles (model de gas). 
 
En el cas del sensor de temperatura embolicat amb un cotó amb alcohol, la 
temperatura baixa més que en el cas de l’aigua perquè l’alcohol és més 
volàtil que l’aigua, de manera que les forces d’interacció entre les seves 
molècules són més febles i cal menys energia per passar de l’estat líquid al 
gasós. 
 
Per a treballar els diferents estats de la matèria i els canvis d’estat es pot 
utilitzar alguna animació com per exemple la que podeu trobar a 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/c
urso/materiales/estados/cambios.htm
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Cal envoltar cadascuna  de les puntes  dels sensors de la mateixa quantitat de 
coto flux i subjectar-lo amb una goma elàstica. S’ha de tenir en el tub 
d’assaig durant un petit temps per tal que les temperatures dels dos sensors 
siguin aproximadament les mateixes, es pot ajudar escalfant, si cal, amb la 
mà. Quan les temperatures siguin iguals (diferències d’1ºC no són importants) 
es treuen els sensors dels tubs d’assaig i sense agitar-los molt es col·loquen en 
posició vertical. Es poden subjectar amb pinces de laboratori per tal de 
mantenir-los verticalment. El tercer sensor (sense cotó fluix) serveix per 
indicar la temperatura ambient i s’utilitza com a control. 
 
L’activitat està dissenyada per a treballar amb els sensors i software Multilab, 
però es pot realitzar també amb termòmetres i sense cap equipament 
informàtic. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
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