
UNIVERS I VIDA  - UV -  Química en context- 1r batxillerat 

  Títol dels apartats i de les activitats 

 Contextos  

Continguts conceptuals Items curriculars 

UV 0  Una mirada química de l’Univers i la vida 

Presentació d’objectius i de la unitat UV 

  

UV1  De què estem fets? Els elements i el nostre cos 

Proporció d’elements i oligoelements en el cos 
humà. El paper del ferro al cos humà. Els casos 
del calci, del ferro, del seleni i del iode. 
Osteoporosis Funció dels ultraoligoelements. 
 

Diferenciació entre substància elemental i 
compost. 
Conceptes de quantitat de substància, de mol i de 
massa molar. 
Determinació de fórmules empíriques i de la 
composició centesimal d'un compost. 
Determinació experimental de la massa atòmica 
relativa d'un metall. 
Estimació de la mida d'una molècula i de la 
constant d'Avogadro pel mètode de la pel·lícula 
superficial. 

 

 

UV1.1 TE 
 

Història d’un os 
 
 
 

Identificació experimental dels components 
majoritaris d’un os. 
Disseny d’experiments. 
Com diferenciar una mescla homogènia d’un 
col·loide. 

Caracterització de les dispersions col·loïdals. 

UV1.2  TIC Comptant àtoms 
Els elements del cos humà. 
Full de càlcul per passar de % en massa a % en 
àtoms. 

Relació % en massa i % en àtoms. 
Massa atòmica relativa dels àtoms i les 
molècules.  Mol i massa molar. 
Quantitat de substància massa molar. 
 

Definició de massa atòmica relativa, massa 
molecular relativa i massa fórmula relativa. 
Utilitat dels conceptes de quantitat de 
substància, de mol i de massa molar. 
Càlculs amb magnituds molars i amb 
magnituds atòmiques i moleculars. 
Determinació de fórmules empíriques i de la 
composició centesimal d'un compost. 

UV1.3  
 

CC Els elements i el nostre cos 
Proporció d’elements en el cos humà. La funció 
de ferro, calci, seleni i iode. 
 
 

Relació % en massa i % en àtoms 
 

Diferenciació entre substància elemental i 
compost. 

 



UV1.4 TIC Quin gel més estrany! 
Glaçó fer amb aigua deuterada, que en lloc de 
surar, s’enfonsa. 

Isòtops. Nombre atòmic, del nombre màssic, 
isòtop i massa atòmica relativa. 

 

UV1.5 TE Com es pot trobar la fórmula empírica de l’aigua? 
 

Electròlisi de l’aigua 
Importància d’un bon disseny experimental. 
Hipòtesi d’Avogadro 
Determinació experimental de la fórmula de 
l’aigua. 

Valoració de les evidències experimentals 
que van permetre l'establiment de la teoria 
atomicomolecular de la matèria 
Determinació de fórmules empíriques i de la 
composició centesimal d'un compost. 

UV1.6 TE Com es pot determinar la massa atòmica relativa 
del magnesi? 
 

 Determinació experimental de la massa 
atòmica relativa d'un metall. 

UV1.7 TE Estimació experimental de la mida d’una molècula Nombre Avogadro. 
Estimació de la mida d’una molècula. 

Estimació de la mida d'una molècula i de la 
constant d'Avogadro pel mètode de la 
pel·lícula superficial. 

UV1.8  Síntesi-Conceptes. 
Què he après? 
 

  

UV 2 
 

 Buscant la periodicitat  
 
Periodicitat. Els primers intents d’ordenació i el 
perfil històric del desenvolupament de la taula 
periòdica. Les propietats i aplicacions d’alguns 
grups d’elements. 
 

  

UV2.1  CC Construcció de les primeres taules periòdiques 
utilitzant cartes o fitxes per als diferents elements. 
Intents d’ordenació dels elements atenent al seu 
atòmic i diverses propietats. 
 

La ordenació dels elements: construcció de les 
primeres taules periòdiques. Periodicitat. 
Importància de les prediccions de Mendeleiev. 
Evolució de la taula periòdica al llarg de la 
història. 
El concepte de cor de l’àtom i d’electronegativitat 
per fer prediccions de la polaritat d’un enllaç 
covalent. 

Descripció dels primers intents de 
classificació periòdica dels elements i 
establiment de la taula periòdica de 
Mendeleiev i del concepte de periodicitat 
dels elements a partir de les seves 
propietats. 

UV2.2 TIC Com són, on són? 
Video Metalls Alcalins / 
Taula periòdica on line. 
Després de visualitzar la diferent reactivitat dels 
alcalins, cercar explicacions i informació en una 
taula periòdica on line. 
Ús d’una taula periòdica on line per cercar 
algunes propietats. 

Relació propietats i situació en la taula periòdica. 
Els elements en la taula periòdica en funció del 
seu nombre atòmic i de les seves propietats. 
Gradació de les propietats dels elements a la TP i 
com s’utilitza la TP per a predir propietats. 
Periodicitat en les propietats dels alcalins. 
Propietats periòdiques i la seva variació  (energia 
d’ionització, volum atòmic, etc) al llarg d’un 

 



 període i d’un grup. 

UV 2.3 TP La química dels elements del bloc s El bloc s 
Propietats i reaccions dels elements del grup s i 
els seus compostos. 

 

UV 2.4  Síntesi-Conceptes. Què he après? 
 
 

  

UV 3  D’on procedeixen els elements? 
 
Com hem pogut saber què i com són els 
elements?  
L’Univers. Teoria de formació dels estels . 
Atraccions gravitatòries i reaccions de fusió. 
Gasos a l’espai. Els núvols de gas. El 
descobriment d’elements radioactius, les 
aplicacions inicials i els usos actuals. Experiments 
històrics. 
 

  

UV 3.1  CC Els elements de l’Univers 
L’Univers. Teoria de formació dels estels. Gasos a 
l’espai. Els núvols de gas. Reaccions nuclears. 
Fusió. Formació de planetes per condensació de 
núvols de gas i pols des d’un estel.  
 

Un model per a l’àtom. Partícules a l’interior de 
l’àtom. 
 

Interpretació de les experiències que van 
portar a l'elaboració dels primers models 
atòmics i al descobriment de les partícules 
subatòmiques 

 

UV 3.2 TIC La història de les partícules 
Simulacions d’experiments històrics (Thomson i 
Rutherford) 
 

Models atòmics de Thomson i Rutherford. 
Utilització dels experiments de descobriment 
partícules atòmiques (Rutherford, raigs catòdics...) 
per a la construcció del model de l’àtom. 
 

Interpretació de les experiències que van 
portar a l'elaboració dels primers models 
atòmics i al descobriment de les partícules 
subatòmiques 

 
UV 3.3 CC Anàlisi isotòpica. Espectroscòpia de masses Isòtops. Espectroscòpia de masses. Anàlisi 

isotòpica. Aplicacions. 
Ions 
Espectroscòpia de masses per diferenciar isòtops. 

 Evidenciació experimental dels isòtops a 
través de l'espectroscòpia de masses. 
Caracterització del nombre atòmic com a 
criteri identificatiu dels elements. 

UV 3.4  Síntesi-Conceptes. Què hem après?   



UV 4  Com podem conèixer l’espai exterior? 
 
Absorció de radiació solar pels elements de la 
cromosfera. 
Espectres d’absorció de la llum que arriba de 
l’estel beta de la constel·lació del centaure. Els 
espectres atòmics: eina clau per a la identificació.  
 

  

UV 4.1 
 

CC Què ens aporta informació de l’espai exterior? 
 
Absorció de radiació solar pels elements de la 
cromosfera. 
Espectres d’absorció de la llum que arriba de 
l’estel beta de la constel·lació del centaure. 
 

Espectres atòmics (Interacció matèria radiació 
electromagnètica). 
Espectres d’absorció i d’emissió 

Interpretació qualitativa de l'espectre atòmic 
d'emissió de l'hidrogen mitjançant el model 
atòmic de Bohr. 

4.2 TE Assaig a la flama. Observació d’espectres 
 
Espectres atòmics a internet. 

Estructura atòmica: capes 
Estructura electrònica: subnivells i orbitals. 
 

 

4.3 TIC Focs de colors. 
Vídeo per observar les coloracions a la flama. 

Coloració a la flama  

4.4 PL/TIC Identificació substàncies a partir del seu espectre 
 
Comparació espectres. 
Llibreria d’espectres a internet. 
 

Observació d'espectres atòmics d'emissió. 
Justificació del model atòmic de capes de Lewis 

 

4.5 TIC Espectres d’emissió Observació d'espectres atòmics d'emissió Observació d'espectres atòmics d'emissió. 
Descripció del model ondulatori i corpuscular 
de la llum. Representació de la 
deslocalització dels electrons mitjançant el 
model de núvol electrònic. 

4.6 TE Extraient més informació dels espectres Nivells de energia. La interpretació de l’espectre 
d’emissió de l’hidrogen en termes de variacions 
de nivells d’energia atòmica. 
El model atòmic de Bohr i l’equació de Planck 
El concepte d’orbital atòmic 
L’ampliació del model de Bohr amb el concepte de 
subnivells d’energia, basat en els diferents 
increments de les successives energies 
d’ionització. 
 

Interpretació qualitativa de l'espectre atòmic 
d'emissió de l'hidrogen mitjançant el model 
atòmic de Bohr. Justificació del model atòmic 
de capes de Lewis. Evidència experimental 
de l'existència de subnivells d'energia en els 
àtoms a partir de la variació de les 
successives energies d'ionització. Relació 
entre la distribució dels electrons per nivells i 
subnivells i la posició dels elements 



representatius en la taula periòdica. 

4.7  Síntesi-Conceptes. Què hem après?   

UV 5  Química a partir dels estels 
 
Formació de planetes per condensació de núvols 
de gas i pols des d’un estel.  
Evolució de  la composició dels planetes en base 
a la seva formació. L’origen de la vida. Canvis en 
la composició de l’atmosfera de la terra. Les 
molècules de la vida. 
 

  

5.1 CC Un viatge químic pel sistema solar 
Similituds i diferències entre la composició dels 
planetes en base a la seva formació. 
Evolució de la composició. 
Formació de la terra. Les roques, el quars... 

Estructures gegants covalents  
Relació estructura propietats. 
Propietats estructures gegants covalents 
Enllaç covalent. Molècules. 
Caracterització de l'enllaç covalent a través del 
model de Lewis. 

Diferenciació entre estructura molecular i 
estructura gegant. 
Introducció a la nomenclatura i formulació de 
les substàncies simples i dels compostos: 
 

5.2 CC Com va aparèixer la vida? 
Reaccions a l’espai interestel·lar. 
Energia de formació de les molècules de la vida 
(UV, raigs X, radiació còsmica) 
Els monòmers de les biomolècules (glúcid, 
proteïnes, lípids) 
Les molècules de la vida.  
D’on provenen les molècules de la vida? 
 

Formació de molècues senzilles i més complexes 
 
Els exemples de l’aigua, l’amoníac i el metà. 
 

Caracterització de l'enllaç covalent a través 
del model de Lewis. 

Caracterització de macromolècules naturals 
d'interès biològic. 

5.3 TIC Visualització de geometries moleculars Geometria molècules aigua, amoníac i metà  

5.4  Síntesi-Conceptes. Què he après? Utilització de diagrames simples de Lewis per 
descriure enllaços iònics, covalents i covalents 
datius 

 

Propietats estructures gegants covalents 
 

   Investigació experimental de les propietats dels diferents sòlids (moleculars, covalents 
reticulars)Modelització de l'estructura i de l'enllaç d'aquests sòlids per explicar‐ne les propietats.  

 


