
Els estats de la matèria
TEMA 2



Quants estats coneixem?



Quines característiques tenen?



Què son els canvis d’estat?

https://www.youtube.com/watch?v=IrAzfNvkwMs


Consolidem el que hem fet!



Els Gasos

Com n e  m èri   
no   v i ?

Per grups penseu un 
mètode per demostrar que 

tenen Volum i Massa i 
que, per tant, els gasos 

son matèria

8 
min



Els Gasos - Teoria Cinètica molecular

Quin d’aquests recipients diries 
que té un gas?

A B C

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_en.html


Ja hem vist que la Tª influeix en 
l’estat de la matèria. I ha algo 

més que influeixi?

Els Gasos - Teoria Cinètica molecular



Els Gasos - Teoria Cinètica molecular



Les Propietats dels Gasos
Primera 

Propietat
 Els gasos són poc densos i fàcilment 

compressibles

Evidència 
2

Evidència 
1



Les Propietats dels Gasos
Segona 

Propietat
 Els gasos no tenen un volum fix, sinó que 

ocupen tot l’espai disponible

Evidència 
1

Perquè podem sentir l’olor d’un 
company a distància quan es 

posa colonia?

Les partícules d’un 
gas es mouen molt 

com hem vist
DIFONEN



Les Propietats dels Gasos
Tercera 

Propietat
 Els gasos exerceixen pressió sobre el recipient 

que els conté

Evidència 
1

Quan reduïm 
el volum d’un 

gas
Quan 

augmentem 
la quantitat 

de gas

Augmenta la pressió



Les Propietats dels Gasos
Quarta 

Propietat
 Els gasos es dilaten quan s’escalfen

Evidència 
1

https://www.youtube.com/watch?v=ZPErStqSSMk


Consolidem el que hem fet!



Els líquids

Creieu que en aquest cas podrem moure l’
èmbol de la xeringa?

PER 
TANT 

PODEM 
DIR 

QUE..

NO SÓN 

COMPRESSIBLES

Com ho explica la 
teoría cinètico 

molecular?

LES PARTÍCULES ES 
MOUEN MENYS

 Primera 
Propietat



Els líquids

Quina forma adapta el 
líquid en cada cas?

Els líquids no 

tenen forma pròpia
LA DEL RECIPIENTPer tant podem 

dir que...



Els líquids

En cada cas hi ha 
20cL. El volum és fix?

Els líquids mantenen el 

volum

Si, A diferència dels 
gasos

Per tant podem 
dir que...

Com ho explica la 

teoria cinètica 

molecular?

 Segona 
Propietat



Els líquids

I que passa quan un 
líquid no es troba en 

un recipient?

Els liquids flueixen en 

favor de la gravetat

 Tercera 
Propietat



Els líquids

Els líquids s’expandeixen 

quan s’escalfen i 

augmenten el volum

 Quarta 
Propietat

https://www.youtube.com/watch?v=SgWtdXLqCYU


Consolidem el que hem fet!



Els sòlids

Si apretem amb la mà aquest dau, 
podem reduïr el seu volum?

NO
Els sòlids tenen 

un volum fix i una 

forma constant

 Primera 
Propietat

Com ho explica la teoria cinètica 
molecular?



Els sòlids

Els SÒLIDS 

augmenten 

lleugerament de 

volum quan 

s’escalfen. Per tant 

es dilaten

 Segona 
Propietat

Com ho explica la teoria cinètica 
molecular?



Els sòlids

Els SÒLIDS són 

més densos que 

els GASOS i els 

LÍQUIDS

 Tercera 
Propietat

Com ho explica la teoria cinètica 
molecular?

Densitat (Kg/L)
Ferro 7,8

Coure 8,96

Estany 7,36



Els sòlids



Kahoot de Repàs

PROPIETATS DELS 
DIFERENTS ESTATS DE LA 

MATÈRIA

https://create.kahoot.it/details/les-propietats-de-la-materia/8a07d4c2-8c80-4320-aa48-469719707525


Els canvis d’estat
Quins canvis d’estat veiem aquí?



Els canvis d’estat



Els canvis d’estat
Resumint...

Moviment de 
les Partícules

Temperatura Pressió

Depenen 
del...

Depen de...



Temperatura de fusió i ebullició

A quina temperatura passa 
això?

A 100ºC

I això?

A 0ºC

Temperatura 
d’ebullició

Temperatura de 
fusió



Temperatura de fusió i ebullició

Sòlid Liquid

Líquid Gas

Tª de Fusió

Tª d’ebullició

Tª de 
Solidificació

Tª de 
Condensació



Temperatura de fusió i ebullició

Les Temperatures de fusió i 
ebullició són una PROPIETAT 

CARACTERÍSTICA DE LA 
MATÈRIA



Evaporació i Ebullició

Però.... com es pot eixugar la roba que estenem 
al sol si no arriba a 100ºC?

Evaporació Es produeix a 
qualsevol Tª



Evaporació i Ebullició



Canvis d’estat i Teoria Cinètica Molecular



Consolidem el que hem fet!


