
Seminari de QUÍMICA EN CONTEXT.   Sessió del 19  de febrer 2021

Segona sessió oberta on-line. Activitats proposades

Dinàmica de la sessió. La previsió és de combinar alguna senzilla demostració amb vídeos 
d’experiments. Aquesta vegada, provarem de fer un experiment  en directe entre tots els que 
s’hagin apuntat. 

Un primer experiment corresponent a la unitat de primer El futur del petroli: 
Separant plàstics
Un senzill experiment per diferenciar per densitat quatre dels plàstics més comuns. Adient per 
ESO i Batx.

UNITAT  de primer  RECURSOS DEL MAR I DE LA TERRA, RMT

- Activitat nova: De la malaquita al coure.
En aquesta activitat, en micro escala, es converteix el mineral malaquita, un carbonat de 
coure en el metall coure. Es posen en evidència les reaccions entre un àcid i un carbonat 
i la reducció dels ions coure (II) a metall coure.

- Reaccions del halògens. Poder oxidant
També en micro escala, es poden observar  com un halògen, el clor, oxida als ions 
bromur i iodur. El clor, que s’obté in situ, no presenta cap perill en fer-se l’experiment 
en un recipient tancat i està en micro escala

Àcids i bases. Neutralització. Una demostració molt fàcil que permet als estudiants 
veure els canvis de color d’un indicador en medi àcid  i en medi bàsic i introduir el 
concepte de neutralització. Aquesta activitat  s’ha adaptat de la unitat de segon, AS  per 
poder-la fer a primer de batx.

UNITAT de segon ATMOSFERES I OCEANS, AO

- Difusió dels gasos La unitat comença comparant les atmosferes del planetes del sistema 
solar i es planteja perquè hi ha planetes amb hidrogen a la seva atmosfera  i altres que 
no en tenen. Cal  explicar-ho a partir de la teoria cinèticomolecular. L’activitat es base 
en la difusió de dos gasos de diferents masses moleculars. L’experiment que es presenta 
és nou en el projecte, ja que es pot fer en dues dimensions

- Percentatge d’oxigen a l’aire. Encara que en el projecte no figura aquesta activitat, es 
proposa com a exercici per fer en comú simultàniament entre tots els que s’hagin 
apuntat. 
El guió es subministrarà abans per que es pugui preparar. El material que caldrà és: 
Dues xeringues de 60 ml que es puguin unir amb clau de tres vies
Una bossa de les anomenades “Calienta manos” (es troben en paquets als magatzems 
Decathlon 4,99 €,  10 unitats)



- Equilibri químic CO2(g) ⇄CO2(aq).  En la unitat AO s’explica com el CO2 es troba tant 
a l’atmosfera de la terra com dissolt en els mars. Amb això s’introdueix el que és un 
equilibri químic. Aquesta activitat  es fa com a demostració de com en u recipient 
tancat, podem variar les concentracions de CO2 gas i de CO2 dissolt.

UNITAT de segon AGRICULTURA SOSTENIBLE, AS

- Equilibri de solubilitat  amb Magnesia-Cinfa®, una sal insoluble. La unitat AS, 
continua amb l’estudi dels equilibris en fase aquosa. En aquesta activitat, a partir d’un 
fàrmac que conté una sal molt insoluble, el hidròxid de magnesi, s’estudia com varia el 
pH d’una de les seves solucions en afegir un àcid. 

Guio:

Canvis de colors del indicadors (vídeo) https://www.youtube.com/watch?v=rg_I4JnplWI


