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Dilatació tèrmica 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
-Conèixer el model cinètic de la matèria per tal de fer-lo servir en la 
interpretació de fenòmens.  
 
-Conèixer les característiques de  l’energia cinètica. 
 
-Relacionar els canvis de volum dels sòlids, líquids i gasos durant la dilatació 
tèrmica amb els canvis en l’energia cinètica. 
 
-Treballar en base a predir-observar i explicar. 
 
-Interpretar els resultats obtinguts en els treballs pràctics utilitzant el model 
cinètic de la matèria. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
La dilatació tèrmica de sòlids, líquids i gasos interpretada amb el model 
cinètic de la matèria. Treball experimental. Interpretació i comparació dels 
resultats obtinguts. 
 
Competències treballades: comunicativa lingüística, aprendre aprendre, 
autonomia i iniciativa personal i coneixement i interacció amb el món físic. 
  
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnes de segon d’ESO. 
 
Recursos emprats 
 
Material de laboratori, que es detalla a la fitxa de l’alumne i a la guia 
didàctica. 
 
Temporització 
 
Entre dues i tres sessions, depenent del ritme de treball de l’alumnat. Es 
donen indicacions de la temporització a la guia didàctica. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Cal iniciar les activitats amb la introducció on es treballa el model cinètic  de 
la matèria les característiques de l’energia cinètica que ens permetran, més 
endavant, interpretar els resultats dels experiments.  
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Després del treball pràctic en què s’observa la dilatació del sòlid hi ha un 
activitat per aprendre a interpretar el que ha passat. La interpretació dels 
resultats de les activitats de la dilatació d’un gas i d’un líquid cal fer-la tenint 
en compte el que s’ha treballat en aquesta primera part. Per acabar es 
compara el que ha passat en els tres casos, buscant les semblances i 
diferències. 
 
Com s’explica a la guia didàctica els experiments són senzills, però cal anar 
amb compte en fer-los, perquè es treballa amb objectes calents, 
potencialment perillosos. Es poden fer de manera demostrativa (fets només 
pel professor), participativa (fets pels alumnes) o combinant les dues 
metodologies. A la guia didàctica es donen suggeriments sobre com fer-ho. 
  
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Cal comprar les boles metàl·liques i les anelles per fer-les passar. La resta de 
material és d’ús quotidià als laboratoris. Cal vigilar amb l’aigua calenta. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat i guia didàctica. 
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