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Dilatació tèrmica 
Guia didàctica 

 
Al principi hi ha una petita introducció sobre el model cinètic de la matèria i 
l’energia cinètica, que permet interpretar el que passa a les pràctiques. 
Són pràctiques senzilles de realitzar, però cal anar amb compte perquè 
s’utilitza aigua i calenta i una esfera metàl•lica, que també s’escalfa. En la 
dilatació del sòlid es fan servir una esfera i una anella metàl•liques, malgrat 
que als dibuixos no ho sembli. Al mercat hi ha diversos models que poden 
servir per fer aquesta pràctica. Es recomana que aquesta primera pràctica, la 
faci el professor o la professora, de manera demostrativa, perquè és difícil 
controlar que ningú no es faci mal.  
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En el cas del gas poden fer-ho en grups, però cal vigilar també que els 
alumnes estiguin apartats de la placa tèrmica o del recipient amb aigua 
calenta on es posi el matràs amb el globus. Com que el que passa és molt 
visual no hi ha cap problema per fer-ho en una zona on el professorat ho 
controli. I el mateix passa amb la dilatació del líquid. 
És molt important que els alumnes vegin que el que passa en els tres casos és 
el mateix i que relacionin la dilatació del líquid, del sòlid i del gas amb 
l’augment de l’energia cinètica produït per l’escalfor rebuda, que determina 
l’augment de volum, ja que les partícules es mouen més ràpidament i es 
separen. I que interpretin també la contracció dels objectes fent servir el 
model cinètic de la matèria. És fàcil trobar les semblances entre els tres 
processos estudiats. Trobar les diferències serà més complex i dependrà dels 
coneixements que tinguin els alumnes sobre les propietats dels sòlids, dels 
líquids i dels gasos. Cal fixar-se en què l’augment de volum al sòlid és molt 
poc aparent, perquè els sòlids tenen les partícules unides amb forces 
d’atracció elevades, que l’expansió produïda en el cas dels gasos és molt 
elevada, ja que aquests tenen forces d’atracció molt dèbils i quan s’escalfen 
tendeixen a ocupar el màxim volum. Els líquids ocupen una posició intermèdia 
i per fer més aparent l’augment de volum s’utilitza el tub de diàmetre petit 
que augmenta la pressió i fa que el líquid surti amb força. Cal vigilar que no 
s’escalfi massa i no surti amb massa pressió de manera que sigui perillós. 
Com sempre, cal provar les pràctiques abans de realitzar-les. 
S’aconsella fer en una mateixa sessió les activitats introductòries, la dilatació 
del sòlid de forma demostrativa (fet pel professorat) i la interpretació del que 
ha passat. Dedicar una sessió pràctica a la dilatació del gas i del líquid. Es pot 
fer de manera demostrativa, però s’aconsella que almenys la dilatació del gas 
es faci de manera participativa, ja que es senzill escalfar en una mateixa 
placa tèrmica diversos matrassos amb globus de diferents grups d’alumnes. Es 
pot dedicar una última sessió, probablement no en caldrà una de sencera, a 
acabar de posar en comú els resultats i les interpretacions del que ha passat. 

  1/2 

http://www.3bscientific.es/Expansion-termica,pg_83_111_594.html


 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en Ciències   

Aquestes activitats es poden realitzar per separat o formant part de l’itinerari 
Calor, temperatura i adaptacions dels animals. Si es fa tot l’itinerari, les 
activitats de dilatació tèrmica haurien de ser les primeres. 
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