
 
Curs 2008-09   Codi :21907     Assignatura : QUIMICA  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
 Mestre d'Ed. Primària: Optativa , 2on sem, 1er curs, 4 crèdits  
 Mestre d'Ed. Infantil: Optativa , 2on sem, 2on curs, 4 crèdits 
 
 
Departament: Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals 
  
Professors: Mercè Izquierdo, Cristian Merino 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 
*Veure química en el món que ens envolta 
* Poder intervenir en alguns fenomens químics 
*Seguir la pista dels materials al llarg de les seves transformacions 
* Comprendre millor el funcionament químic dels organismes 
i del món natural 
* Valorar la funció de la química en la societat 
* Poder fer servir el llenguatge de la química 
* Fer balanços de matèria i d’energia 
* Identificar substàncies invisibles 
* Identificar processos 
* Intervenir en els canvis  
* Reconeixer la Química com una ciència experimental que recull i busca els models que millor 
descriuen, expliquen i prediuen els fenòmens que pertanyen al seu camp d'actuació: el canvi químic 
* Conèixer alguna indústria química 
*Adquirir un hàbit de treball autònom i cooperatiu davant de les tasques d'argumentació teòrica,  
resolució de problemes i experimentals. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Es pot transformar la fusta en  carbó?  
Descompondre' no és 'cremar'!  
'D'on no n'hi ha no en raja' 
S'ha foradat la mosquitera…però pesa més 
Invisibles, però mesurables: elements, àtoms, molècules i mols 
 
2. L'aigua i 'les aigües' 
El poder d'una gota d'aigua 
Interaccions 'gota a gota', amb conseqüències 
De l'aigua a l'hidrogen, de l'hidrogen a l'aigua: passat i futur de la química 
Viure en l'aigua, jugar dins de l'aigua 
 
 
3. L'electricitat  transforma els materials, els materials que es transformen 'fan' electricitat 
Obtenir plata a partir de les radiografies….fer cristalls d'estany 
L'aprofitament de les interaccions espontànies: les piles electroquímiques 
Electrons i ions. Una primera aproximació als enllaços químics 
Una nova manera d'escriure 
 
 
4. Tot reacciona  amb tot? 
La Taula Periòdica dels elements (que no són les 'substàncies simples') 
Una breu excursió per la història de la química: de l'or a l'urani 
Els isòtops i les reaccions nuclears 
Un 'sistema' de la química per donar suport a la feina del químic 
Situar els elements dels aliments i els elements del cos humà 
 
5. El manteniment de la vida: els aliments 



Cremar un cacauet, menjar un cacauet 
Escalfar, bullir, rostir, coure a la planxa, fregir: interaccions i transformacions a la cuina 
Els éssers vius :  cèl·lules que cooperen en la gestió de l'energia i de la matèria. 
L'itinerari dels elements: transformacions impossibles, transformacions en cadena, catalitzadors 
 
6. El sol i  la vida: la fotosíntesi 
Els cicles dels elements: són oberts o tancats? 
La regulació del CO2. Les estalagtites i les estalagmites 
Processos irreversibles i la 'sostenibilitat' 
Un àtom fet de llum 
 
7. Els condicionants  econòmics i socials de la química 
Assegurar que sempre surt igual 
Assegurar que es guanyen diners 
Assegurar que s'aprofiten els residus 
Assegurar que no es malbarata l'energia 
Un salt cap al futur: nous materials, nanotecnologia,  
       
 
 
3. Avaluació 
 
L'avaluació serà continuada i caldrà entregar, a final de curs,  un portafoli que reculli les tasques 
realitzades (problemes resolts, argumentacions, informes de les pràctiques i altres activitats que 
requereixin  cerca d'informació a la xarxa 
El portafoli s'entregarà i es comentarà en una entrevista individuall 
Es valorarà el treball en grup 
Hi haurà un treball experimental individual 
És imprescindible l'assistència a un mínim del 80% de les sessions per ser avaluat. 
   
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L’assignatura està disponible al Campus Virtual i es treballarà sovint mitjançant aquesta plataforma, així 
com en una Web (Modle) de l'assignatura.  
En aquest espai els estudiants trobaran els materials que es facin servir durant el curs, com ara lectures, 
guions d'activitats i treballs experimentals, presentacions, fulls de problemes i fulls de qüestions 
teòriques. També es penjarà material de suport com ara problemes resolts, exemples d'argumentacions 
científiques, texts complementaris, simulacions i/o exemples de proves d'avaluació.  
 
 
Bibliografia recomanada 
 
1.  Pimentel. Química razonada. Barcelona:  Reverté  
2. Chemistry in context 
3. Chemistry in the Community 
 
 


