
RECURSOS DEL MAR I DE LA TERRA – RMT-  Química en context- 1r batxillerat 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/quimica‐en‐context/home/1r‐de‐batxillerat/unitat‐3‐‐‐recursos‐del‐mar‐i‐la‐terra 

 

  Títol dels apartats i de les activitats 

 Contextos  

Continguts conceptuals Items curriculars 

RTM 0  Recursos naturals i la seva transformació. 

Presentació d’objectius i de la unitat RMT 

  

RTM1  Sals al mar i a les mines 

L’aigua de mar i la seva composició.  Diferents 
salinitats en diferents mars i oceans. L’obtenció de 
la sal en les salines. Les mines de sal. 

Substàncies iòniques.  Estructura i formulació.  
Solucions aquoses. Concentracions. 
Corbes solubilitat de les sals.  
Procés de dissolució. Solubilitat de les sals. 
Gràfiques de solubilitat.   
Estructura dels cristalls. Ions en els sòlids. Model 
de sòlid  iònic. Les sals dobles. Les sals 
hidratades. 

 
 

1.1 CC 
 

Què hi ha a l’aigua de mar? 
 
La composició d’aigües de mars i oceans. La 
salinitat. L’obtenció de sal en les salines.  
 
 

Solut i solvent. Solucions. Concentració en massa 
(g/L). % en massa 
Composició de les solucions expressades en ions. 
Ions en solució. Dissociació iònica. 
Solubilitat. Corbes de solubilitat.  
Solució saturada, solució concentrada, solució 
diluïda. 

Expressió de la composició de les solucions: 
percentatge en massa i en volum, ppm, 
concentració en massa i concentració en 
quantitat de substància. 

1.2  TE Fem aigua de mar 
 
Preparació d’una solució simulada d’aigua de mar 
a partir de la concentració en massa dels ions. 
 

Concentracions expressades en concentració en 
massa (ions o compostos). 
Preparació de solucions d’una determinada 
concentració en massa (g/L) 
Fer el càlculs corresponents, escriure el 
procediment i preparar les solucions. 

Descripció dels tipus i estructura de les 
solucions. 

1.3  
 

TIC L’estructura dels cristalls 
 
Els cristalls de sal que es formen a les salines i 
que es troben a les mines (mina Nieves de 
Cardona) 

Relació propietats /estructura 
L’estructura dels cristalls iònics. 
 
Sòlid iònic 
Enllaç iònic.  

Investigació experimental de les propietats 
dels diferents sòlids 
(iònics). Modelització de l'estructura i de 
l'enllaç d'aquests sòlids per explicar-ne les 
propietats. 



Les mines de sal de Cardona. Sals dobles i sals 
hidratades. 
Ús de la  simulació Cristalline Solids. 

1.4 TIC Com es dissolen les sals en aigua? 
 
El procés de dissolució.  
Quantitat d’ions dissolts. 

Procés de dissolució (electròlit i no electròlit). 
Solvatació. 
Solubilitat dels compostos iònics (sal solubles i 
sals poc solubles). 
Solució saturada i sobresaturada. 
Càlculs de concentració molar. 

Descripció dels tipus i estructura de les 
solucions. 

1.5 CC/TE Or als oceans?  i als medicaments homeopàtics? 
Descobriment de la presència d’or dissolt en aigua 
de mar i cerca d’or als oceans. 
Els medicaments homeopàtics. Contenen 
realment algun principi actiu? 

Càlculs amb concentracions (molaritat) 
Dilucions. 
Càlcul de nombre de molècules utilitzant la 
concentració. 

Descripció dels tipus i estructura de les 
solucions. 

1.6 CC/TE Preparem solucions 
 
Preparació de solucions de la vida quotidiana 
 

Preparació de solucions a partir de soluts sòlids, 
soluts líquids. 
Preparar solucions a partir de solucions més 
concentrades. 

Preparació d'una solució d'una concentració 
determinada. 

1.7 TIC Formulem ions i compostos iònics Formulació de compostos iònics i ions. 
Introducció a la nomenclatura i formulació de les 
substàncies simples i dels compostos: òxids, 
hidrurs, hidròxids, àcids i sals. 

 

1.8  Síntesi-Conceptes. Què hem  après?    

RTM2 
 

 Usos de la sal 
Sal a les carreters. La conservació dels aliments. 
Els anticongelants. Els gelats. Les mescles 
frigorífiques. 
 

Propietats col·ligatives: augment ebullioscòpic, 
descens crioscòpic, osmosi. Congelació de les 
mescles. Diferències entre mescles i substàncies 
pures. 

 

2.1  CC Què tenen en comú?  Usos de la sal. 
Descens crioscòpic 
La sal com a conservants aliments. 

Caracterització de les propietats col·ligatives 
de les solucions i interpretació mitjançant el 
model cineticocorpuscular.  

2.2 TE L’aigua destil·lada i l’aigua del mar, bullen a la 
mateixa temperatura? 

Augment ebullioscòpic. Caracterització de les propietats col·ligatives 
de les solucions i interpretació mitjançant el 
model cineticocorpuscular. 

2.3 TE Com prepararíeu un glaçó salat? Solidificació mescles. Descens crioscòpic. 
Eutèctic 

Caracterització de les propietats col·ligatives 
de les solucions i interpretació mitjançant el 
model cineticocorpuscular. 

2.4  TE Fem gelats  Descens crioscòpic. Mescles frigorífiques. 
Concentració solucions. 

Caracterització de les propietats col·ligatives 
de les solucions i interpretació mitjançant el 
model cineticocorpuscular. 



2.5  Síntesi-Conceptes. Què hem  après? 
 
 

  

RMT3  Aigua de mar per beure 
 
La sequera. L’accés a l’aigua potable. Les 
dessaladores i el seu funcionament. La qualitat de 
l’aigua dessalinitzada. Filtres per a tractaments de 
l’aigua, bescanvi iònic. 
L’osmosi en la conservació dels aliments. 
 

Concentració de les solucions. L’osmosi i l’osmosi 
inversa. Sals solubles i insolubles en aigua. 
Reaccions de precipitació. Resines bescanvi iònic. 

 

3.1  CC L’aigua un compost controvertit. 
 
 

Valoració de l’aigua com a recurs.  

3.2 TIC Quins processos tenen lloc a les plantes 
dessaladores? 
 
  

Valoració de l’accés a l’aigua potable. 
Processos físico-químics de tractament de les 
aigües. Filtres membranes, osmosi inversa 

 

3.3 TIC L’osmosi i l’osmosi inversa. 
 

Osmosi i osmosi inversa. Caracterització de les propietats col·ligatives 
de les solucions i interpretació mitjançant el 
model cineticocorpuscular. 
Valoració de la importància de l'osmosi en les 
cèl·lules, la conservació d'aliments i en les 
centrals dessaladores. 

3.4 CC La qualitat de l’aigua dessalinitzada. 
 
 

Càlculs de concentració solucions. Expressió de la composició de les solucions: 
percentatge en massa i en volum, ppm, 
concentració en massa i concentració en 
quantitat de substància. 

3.5 CC Aigües dures i aigües blanes 
 
Filtres d’aigua per a tractament casolà. 
Sal al rentavaixelles. 
 

Bescanvi iònic. 
Precipitació. Sals solubles i sals insolubles. 

Caracterització de la duresa de les aigües i 
aplicació de mètodes d'eliminació de la duresa 
per mitjà de reaccions de precipitació o resines 
bescanviadores d'ions. 

3.6 TE Sals solubles i insolubles. Es forma precipitat? 
 

Solubilitat de les sals. 
Inici a les reaccions de precipitació 
 

Predicció i observació de reaccions de 
precipitació. 
 
 

3.7 TE Migració dels ions. 
 
 

Ions en solució. Desplaçament en un camp 
elèctric. 

Descripció dels tipus i estructura de les 
solucions. 



3.8  Síntesi-Conceptes. Què hem après?   

RMT4  Dels minerals als metalls 
 
La història dels metalls. L’extracció de metalls a 
partir de minerals de la terra. La metal·lúrgia del 
ferro, del plom, del magnesi, del coure i de 
l’alumini. Els lantànids verds: noves aplicacions 
tecnològiques dels metalls. 
 
 

 
Concepte d’oxidació i de reducció. Nombre 
d’oxidació. Reaccions redox.  
 
 

 

4.1 
 

CC La conquesta dels metalls. Concepte oxidació-reducció. Oxidant i reductor. 
Reaccions redox. 

Descripció del procés d'obtenció d'algunes 
substàncies elementals a partir de minerals.  
Caracterització de l'evolució del concepte 
d'oxidació des de la combinació amb l'oxigen 
fins a la pèrdua o separació parcial 
d'electrons. 

4.2 CC Què tenen en comú les reaccions d’extracció de 
metalls i les combustions? 

Nombre d’oxidació. Reaccions redox Elaboració del concepte d'estat d'oxidació i 
identificació de les reaccions redox per 
observació de la variació dels estats 
d'oxidació. 

4.3 CC Els forats més grans del món. Aplicació dels conceptes d’oxidació-reducció i de 
les reaccions redox. 

Descripció del procés d'obtenció d'algunes 
substàncies elementals a partir de minerals.  
 
Modelització de l'estructura i de l'enllaç 
d'aquests sòlids per explicar-ne les propietats. 

4.4 CC Els lantànids verds: metalls del món tecnològic 
actual:  

Aplicació dels conceptes d’oxidació-reducció i de 
les reaccions redox. 

Investigació experimental de les propietats 
dels diferents sòlids  metàl·lics.   

4.5 TE Quina quantitat de ferro (II) hi ha en un comprimit? 
 

Valoració redox Realització experimental d'una valoració redox 
per determinar la quantitat d'una espècie 
química present en un producte químic o un 
fàrmac. 

4.6 TE Una reacció d’obtenció de coure. Reactiu limitant   
 

Reacció redox Observació experimental de diferents 
reaccions redox. 

4.7 TE Reaccions dels halògens Reacció redox. Oxidant-reductor. 
 

Identificació dels oxidants i reductors més 
comuns. 



4.8  Síntesi-conceptes. Què hem  après?   

  Impactes ambientals de la mineria i la 
metal·lúrgia  
 
Els impactes dels vessaments de basses mineres 
en les aigües. Vessaments i abocament àcids i de 
pH bàsic. La reacció de neutralització per 
minimitzar els efectes 

Àcids i bases. 
Teoria d’Arrenhius i de Bronsted-Lowry.  
Dissociació iònica. 
Àcids fort i àcids febles. 
pH. Indicadors. 
Reaccions àcid-base. Neutralització. 
Valoracions àcid-base. 

 

5.1 CC Fums tòxics de la metal·lúrgia. 
 

Àcids i bases. 
Propietats dels àcids i dels bases. 
Teories d’Arrenhius i de Bronsted-Lowry. 
Reacció de neutralització. 
 

Caracterització i determinació experimental de 
les propietats dels àcids i de les bases, i 
interpretació mitjançant la teoria d'Arrhenius. 
 

5.2 CC Vessaments de residus àcids d’explotacions 
mineres. 

Àcids forts i àcids febles. Caracterització i determinació experimental de 
les propietats dels àcids i de les bases, i 
interpretació mitjançant la teoria d'Arrhenius. 

5.3 CC Com minimitzar l’impacte dels abocaments pH i indicadors. 
Reacció de neutralització  

Definició i aplicació del concepte de pH. 

5.4 TIC Emissions de gasos i pluja àcida.  
Obtenció de SO2

  i les seves propietats. 
 

Propietats dels àcids. Caracterització i determinació experimental de 
les propietats dels àcids i de les bases, i 
interpretació mitjançant la teoria d'Arrhenius. 

5.5 TIC Obtenció i propietats del diòxid de carboni. Propietats dels àcids. Reaccions de precipitació. Reconeixement dels àcids i bases més 
comuns al laboratori i en la vida quotidiana.    

5.6 TE Quina acidesa té la pluja àcida ? 
Valoració d’una aigua de pluja. 
 

Valoració àcid-base Determinació experimental de la quantitat d'un 
àcid o una base que conté un producte 
quotidià. Caracterització i valoració dels 
efectes de la pluja àcida. 

5.7  Síntesi- Conceptes. Què hem après?   

 


