
Classificació de la matèria
TEMA 3



Com i de què està feta la matèria?



CONTINUISTES

Com i de què està feta la matèria?

ATOMISTES

● La matèria és feta d’àtoms

● La matèria nomès es pot dividir fins 
arribar al àtom

● Les propietats de la matèria varien 
segons com s’agrupin els atoms

● Els atoms son tan petits que son 
invisibles per a l’ull humà

● La matèria es pot dividir infinitament

● L’àtom no existeix, perquè no es pot 
veure. 

● Tota la matèria està composta per 
uns elements bàsics: Aire, Aigua, Foc 
i Terra



CONTINUISTES

Com i de què està feta la matèria?

ATOMISTES

● La matèria és feta d’àtoms

● La matèria nomès es pot dividir fins 
arribar al àtom

● Les propietats de la matèria varien 
segons com s’agrupin els atoms

● Els àtoms són tan petits que són 
invisibles per a l’ull humà

● La matèria es pot dividir infinitament

● L’àtom no existeix, perquè no es pot 
veure. 

● Tota la matèria està composta per 
uns elements bàsics: Aire, Aigua, Foc 
i Terra

Això no era Ciència



Com i de què està feta la matèria? 

“La matèria està formada per unes partícules 
indivisibles anomenades àtoms”

“No tots els àtoms son iguals, tenen diferent 
massa i volum”

“Nomès els atoms d’un mateix element son 
iguals”
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Experimental

Model Atòmic

Dalton
● La matèria està formada 

per àtoms
● Els àtoms tenen diferent 

massa i volum



Com i de què està feta la matèria? 

“Tot sembla indicar que l’àtom NO 
és la partícula més petita!”

“Algunes d’aquestes partícules més 
petites han de tenir càrrega”

 

H
ipòtesi

Comprovació 
Experimental

Model Atòmic

Dalton
● La matèria està formada per àtoms
● Els àtoms tenen diferent massa i 

volum
Thomson i Chadwick

● L’àtom està format per partícules 
més petites, algunes amb 
càrrega(Electró (-), Protó (+) i 
Neutró



Com i de què està feta la matèria? 

“És possible que la major part de l’
àtom estigui buida i que la major 

part de la massa estigui 
concentrada al centre de l’àtom, 

on hi han els protons i els 
neutrons”

 

H
ipòtesi

Comprovació 
Experimental

Model AtòmicDalton
● La matèria està formada per àtoms
● Els àtoms tenen diferent massa i volum

Thomson i Chadwick
● L’àtom està format per partícules més petites, 

algunes amb càrrega(Electró (-), Protó (+) i 
Neutró

Rutherford
● La major part dels àtoms és espai buit
● La massa es concentra al centre de l’àtom (nucli 

atòmic).
● El nucli dels àtoms té càrrega elèctrica positiva.



MODEL ATÒMIC 

La matèria 

Està 
formada 

per...

Àtoms 

Protons (+) Neutrons Electrons (-) 

Massa

Volum

Buit

Nucli 

On la 
major 

part és

Formats per..

Amb 
diferent

Es concentren en el

On hi ha més



Substànices pures 



Substànices pures 

Com li diem a les substàncies que estan formades per un únic 
component?

SUBSTÀNCIES PURES



Substànices pures 
Les dues son substàncies pures però, veieu alguna 

diferència?

Mateixos 
àtoms 

àtoms 
diferents 

ELEMENTS

COMPOSTOS



Substànices pures 
Què és això dels elements?



Substànices pures 
I els compostos, es poden separar?

NO PER MÈTODES FÍSICS

● Per quins elements està 
formada?

● Com podem separar 
aquests elements?

https://www.youtube.com/watch?v=HQ9Fhd7P_HA


Substànices pures 
I els compostos, es poden separar?

NO PER MÈTODES FÍSICS

● Per quins elements està 
formada?

● Com podem separar 
aquests elements?

https://www.youtube.com/watch?v=HQ9Fhd7P_HA


Substànices pures 
Com les podem identificar?

Fixant-nos en les PROPIETATS 

CARACTERÍSTIQUES

03

02

01 DENSITAT

Tª FUSIÓ I 
EBULLICIÓ

ALTRES COLOR, OLOR, GUST, 
TEXTURA, LLUÏSSOR, ETC.



Substànices pures 



TREBALL COMPETENCIAL 1 

● GRUPS DE TRES
● FAREU EL TREBALL EN UN ÚNIC 

FULL
● EN ACABAR FAREU UNA 

FOTOGRAFIA I HO PENJAREU AL 
PADLET

La companyia SmartWater demana al seu laboratori de 
qualitat si l’aigua destil·lada que està produïnt és pura. 

Quines proves realitzareu per tal de veure si l’aigua és 
pura o no? Com ho fareu? SEGUIU EL MÈTODE 
CIENTÍFIC



LES MESCLES 



LES MESCLES 

Es poden distingir els 

components que la 

formen a ULL o AL 

MICROSCÒPI

NO es poden distingir els 

components que la 

formen

 MESCLES 
HETEROGÈNIES

 MESCLES 
HOMOGÈNIES



LES MESCLES 

LES PROPIETATS DE LES MESCLES 
VARIEN SEGONS LA SEVA 

COMPOSICIÓ!

DEMOSTREM-HO 

AMB UNA CATA DE 

XOCOLATES!



CONSOLIDEM EL QUE HEM FET! 



Activitat de Repàs! 



Les dispersions col·loïdals: un cas especial de M. 
Heterogènia

Aigua amb 
farina

LLET Aigua de 
l’aixeta

Podem 
diferenciar els 
components a 
simple vista?

NO NO NO

Quan hi 
projectem un 
laser, VEIEM 
EL SEU RAIG?

SI SI NO

DISPERSIONS 
COL·LOÏDALS

DISSOLUCIÓ

https://edpuzzle.com/media/5c17f3ba5568e540e59cdb4e
https://edpuzzle.com/media/5c17f3ba5568e540e59cdb4e
https://www.youtube.com/watch?v=UDj7BXA1CHU
https://www.youtube.com/watch?v=UDj7BXA1CHU


Les dispersions col·loïdals: un cas especial de M. 
Heterogènia

FASE DISPERSA

EL COMPONENT MINORITARI DE 
LA DISPERSIÓ

mEDI DE DISPERSIÓ 

O fASE CONTINUA

EL COMPONENT MAJORITARI DE 
LA DISPERSIÓ



CONSOLIDEM EL QUE HEM FET



Kahoot de Repàs

https://play.kahoot.it/#/k/ea07a87c-080a-41d4-b108-a91e84d80e80


Activitats competencials
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Activitats competencials



Tècniques de separació de mescles heterogènies

Què he de 
fer?

Escollir una tècnica de separació i explicar:
● En què consisteix
● Quin tipus de mescles ens permet separar (Homogènies o 

heterogènies) 
● Indicar 2 o 3 exemples de mescles en que es pugui aplicar 

aquesta separació
● Acompanyar-ho amb un video demostratiu de youtube o fet per 

vosaltres mateixos

Com ho he 
de fer?

● Per parelles
● Amb l’ajuda d’una diapositiva “google” o “power point”
● L’exposició no podrà durar més de dos minuts

Per quan ho 
de fer?

Pel dimecres 23 de Gener

On puc 
trobar la 

informació?

Al llibre de text o a internet

Treball Expositiu


