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A les profunditats de la matèria   
Datació radioactiva 
 
Nivell: GES 1  
Mòdul: FÍSICA I QUÍMICA I 

  

 

 

La tasca final es divideix en duess parts.  En primer lloc, mitjançant una taula periòdica virtual, 

han d’escollir-ne elements metàl·lics i extraure’n informació; seguidament escollir elements 

d’acord amb unes propietats que se’ls presenta. La segona part es basa en una pregunta 

sobre datació radioactiva prèviament contextualitzada, on l’alumne ha de resoldre l’activitat 

mitjançant dues simulacions. Hauran de lliurar un informe individual, que inclogui captures de 

pantalla i una explicació. Aquest informe serà l’instrument mitjançant el qual s’avaluarà a 

l’alumne.   

 

1. Objectius funcionals  

 

2. Continguts   

 

• Interpretació de l’estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons 

en nivells d’energia. 

• Valoració de la provisionalitat de les explicacions i teories com un element diferenciador 

del coneixement científic i com la base del caràcter no dogmàtic i canviant de la ciència. 

• Caracterització dels àtoms de la natura per entendre la seva abundància isotòpica natural. 

• Utilització de la taula periòdica per a l’estudi de les propietats físiques i químiques dels 

elements i els seus compostos per valorar-ne el seu ús potencial.  

• Interpretació de gràfics i/o taules de dades. 

• Identificar les partícules que formen els àtoms i les dimensions de les seves parts. 

• Aplicar el model atòmic actual per distribuir les partícules subatòmiques.  

• Comprendre que els models científics no són inalterables, que evolucionen.  

• Extraure informació dels elements de la Taula Periòdica. 

• Determinar els nombres màssic i atòmic de diferents àtoms, ions i isòtops. 

• Analitzar els fenòmens radioactius i quantificar-los per establir mesures de prevenció 

adequades i aplicacions quotidianes de la radioactivitat. 



 
 

• Classificació de les substàncies segons les seves propietats identificades. 

• Identificació de les partícules subatòmiques d’un àtom i utilització de la simbologia admesa 

per a la representació dels àtoms, dels seus ions i isòtops fent referència als conceptes de 

nombre atòmic i màssic. 

• Formulació i nomenclatura dels compostos inorgànics més senzills. 

Interpretació de la radioactivitat per entendre els seus efectes sobre la matèria viva i així 

prendre mesures preventives i protectores. 

• Caracterització dels processos de desintegració radioactius per entendre les potencials 

aplicacions i la problemàtica d’emmagatzematge de residus radioactius. 

• Cerca d’informació sobre alguna de les aplicacions dels radioisòtops, analitzant les 

mesures de seguretat implicades i comunicant les conclusions amb diferents suports. 

• Valoració de la contribució de la física i la química per donar resposta a les necessitats 

humanes positives com negatives. 

• Discussió i coherència dels resultats, tant a nivell experimental (obtinguts en el laboratori) 

com teòric (obtinguts en la resolució d’exercicis), tot valorant críticament les opinions i 

aportacions dels companys. 

• Actitud d’interrogació davant dels fenòmens i fets per buscar-ne l’explicació científica. 

 

3. Seqüència d’activitats  

 

 Activitats d’introducció  

 

 Per començar es presenta als alumnes un conjunt d’imatges relacionades amb la 

unitat, i se’ls demana, individualment, que les relacionin amb un paràgraf . Per últim, 

se’ls demana què els suggereix un determinat símbol de perillositat quotidià. 

Finalitzada l’activitat es demana als alumnes que donin a conèixer les seves 

respostes, tot portant una discussió en gran grup per qüestionar i posant en conflicte 

les idees que siguin errònies. Aquest últim pas permet al professor donar a conèixer 

als alumnes una introducció del que serà l’objecte d’aprenentatge al llarg de la unitat. 

 

 Comunicació dels objectius que els alumnes han d’assolir en finalitzar la unitat 

didàctica. Per fer-ho, amb l’ajut del professor, es demana aprofundir, en gran grup, la 

interpretació de l’activitat exploratòria. A partir d’aquí el professor demana als alumnes, 

què creuen o volen aprendre al llarg de la unitat tot allistant-ho a la pissarra. El 

professor comenta cada punt, donant a conèixer els objectius, el material que 

s’utilitzarà per assolir-los i els criteris d’avaluació. 



 
 

 

 Introducció de nova informació mitjançant una exposició oral del professor, on els 

alumnes han de prendre apunts, sintetitzar, organitzar i discutir en gran grup les idees 

fonamentals de la exposició; el professor, si s’escau, resoldrà els dubtes que sorgeixin 

de l’explicació fent especial èmfasi en corregir les concepcions alternatives detectades 

en l’activitat d’exploració. Les exposicions es combinaran simultàniament amb la 

resolució de diferents activitats (activitats individuals, en petit grup i en gran grup). Per 

introduir els diferents models atòmics s’utilitzaran vídeos web, una central nuclear 

(simulació) i pels efectes de la radiació sobre l’ésser humà, s’utilitzarà la lectura del 

article sobre l’accident de Txernòbil i es presentaran diferents substàncies metàl·liques 

i no-metàl·liques a l’aula. 

 

 Activitats d’estructuració 

 

 Es proporciona, mitjançant diapositives, una sèrie de figures que corresponen a la 

representació simbòlica d’un model atòmic corresponent. Es demana que, per 

parelles, identifiquin cadascuna d’elles i justifiquin la seva elecció. El professor 

corregeix en gran grup l’activitat i la utilitza per a fer preguntes obertes sobre cadascun 

dels models representats, tot aclarint els possibles dubtes. 

 

 Donada una taula de dades relacionada amb el nombre de neutrons, protons, nom i 

símbol del element representat (neutre/ió/isòtop), es demana , individualment que 

omplin la taula. Posteriorment es discuteix en gran grup, tot aclarint els possibles 

dubtes generats. 

 

 En grups heterogenis, es demana que a partir d’un conjunt de símbols de nuclis, en 

primer lloc, se’n faci una representació esquemàtica de l’àtom i posteriorment que 

s’identifiquin quins d’ells són isòtops/ions. L’activitat es coavalua, el professor dóna a 

conèixer els criteris d’avaluació. L’alumne/a disposa de la taula periòdica. 

 

 Amb l’ajut de la taula periòdica es demana, individualment, que es busquin 6 elements 

que siguin no-metalls. D’aquests, n’han d’extraure informació sobre les seves 

propietats i justificar-ne la possible gradació del caràcter metàl·lic observat. El 

professor resol l’activitat en gran grup i demana que busquin, en gran grup, tres 

parelles d’elements que tinguin propietats químiques similars. 

 Donat el temps de semidesintegració d’un isòtop, dades relatives a la massa; es 

demana individualment que trobin: les partícules subatòmiques, en facin un esquema, 



 
 

discerneixin el procés nuclear que té lloc, càlcul de la abundància relativa i trobar l’edat 

del material analitzat. Finalitzada l’activitat contextualitzada, el professor demana a un 

alumne que la resolgui a la pissarra, tot justificant i explicitant al gran grup el 

procediment emprat. 

 

 A cada grup 3 heterogeni es demana que facin una recerca d’una aplicació de la 

radioactivitat i les corresponents mesures de seguretat. Cada grup realitzarà una 

exposició oral utilitzant suports digitals. EL gran grup haurà de prendre apunts i discutir 

les idees fonamentals del discurs. Les aportacions seran discutides en gran grup. 

 

 Per parelles heterogènies es demana que indiquin quins avantatges i inconvenients 

tenen les centrals nuclears davant d’altres centrals tèrmiques, com les de petroli. 

Finalitzada l’activitat, es resol amb ajut de professor tot fent una discussió dels punts 

més rellevants de l’activitat. 

 

 A partir d’un article sobre “l’accident nuclear a Txernòbil”, es demana en gran grup, fer 

una lectura i una posterior interpretació del article posant especial èmfasi en els 

aspectes dels efectes sobre la societat. 

 

 Com a activitat de síntesi es proposa en grups de 3-4 alumnes, que interpretin un 

conjunt de diagrames que es proporcionen als grups mitjançant un paràgraf que 

interrelacioni els conceptes implicats. Les propostes es posen en comú mitjançant una 

discussió en gran grup, tot fent èmfasi en els punts més significatius de l’activitat. 

 

 Síntesi o resum al final de cada sessió fent èmfasi en els continguts més rellevants 

treballats. La síntesi es construirà amb ajut d’una discussió en gran grup mitjançant 

preguntes obertes, quadres conceptuals, etc. 

 

 Activitats d’aplicació (tasca final) 

 

En grups de 2-3 alumnes heterogenis. L’activitat es divideix en dues parts. En primer lloc, 

mitjançant una taula periòdica virtual, han d’escollir elements metàl·lics i extraure’n informació, 

seguidament escollir elements d’acord amb unes propietats que se’ls presenta. La segona 

part es basa, en plantejar una pregunta sobre datació radioactiva, prèviament 

contextualitzada, on l’alumne ha de resoldre l’activitat mitjançant dues simulacions. S’entrega 

un informe individual, que inclogui captures de pantalla i una explicació. (vegeu annex 

material per l’alumne) 



 
 

 

5: Criteris i indicadors d’avaluació  
 
• Identificar els àtoms com els constituents elementals de la matèria: 
 

- Relaciona substàncies i materials quotidians amb els àtoms. 
- Fa referencia als àtoms per explicar un fenomen. 
 

• Utilitzar esquemes per mostrar la composició dels àtoms*. Aplicar-ho al cas dels isòtops i 
ions: 

 
- Utilitza un esquema gràfic per a representar un àtom. 
- Utilitza la simbologia per representar el nombre màssic i atòmic d’un element químic. 
- Utilitza la simbologia per a representar un ió i un isòtop. 

 
• Determinar el número atòmic i el número màssic a partir de les partícules que constitueixen 

l’àtom i viceversa, d’àtoms neutres,* dels ions i isòtops. 
 

- Troba el nombre atòmic i màssic a partir d’una representació esquemàtica d’un àtom. 
- Dedueix el nombre de partícules subatòmiques que formen part d’un àtom. 
- Dedueix el nombre de partícules subatòmiques que formen part d’un isòtop /ió. 

 
• Relacionar els símbols de la taula periòdica amb els elements que representen. 
 

- Coneix els símbols dels elements químics més representatius. 
 

• Classificar els elements del sistema periòdic tenint present el criteri de classificació, i 
ordenar propietats periòdiques. 
 
- Determina el caràcter metàl·lic d’un element químic. 
- Ordena elements químics en funció de les propietats periòdiques. 

 
• Determinar el nombre de protons i neutrons d'un isòtop a partir de la notació isotòpica i 

calcular-ne la seva abundància. 
 
- Troba el nombre de partícules subatòmiques a partir de la notació d’un isòtop. 
- Calcula l’abundància d’un isòtop. 
- Relaciona l’abundància amb el pes atòmic del element químic dins la TP. 
- Calcular la massa atòmica d’un element coneixent la massa dels isòtops que el 

formen i la seva abundància en la natura. 
 

• Entendre la radioactivitat com un fenomen perillós alhora pràctic en moltes aplicacions i fer-
ne càlculs relatius a temps de desintegració. 
 
- Enumera aplicacions quotidianes de la radioactivitat. 
- Extreu informació del temps de desintegració d’un element. 
- Analitza una desintegració i dedueix quina mesura de protecció caldria aplicar. 

 
• Diferenciar la fissió nuclear de fusió nuclear* i identificar el tipus de desintegració que es 

produeix en una reacció nuclear. 
 
- Coneix la diferència entre fusió i fissió nuclear. 
- Donada una reacció nuclear, classifica el tipus de desintegració que ha succeït. 


