
 

 

A continuació tens un seguit d’activitats corresponents a alguns dels temes tractats durant aquest 

curs a la matèria de ciències de la naturalesa de 2n d’ESO. Tant si has de recuperar la matèria com 

si fas les activitats per reforçar els aprenentatges, et recomano que intentis buscar una estona en 

què puguis estar tranquil, que abandonis mòbils i altres distraccions i dediquis les sessions que et 

calguin a realitzar les activitats sense presses. No estiguis més de 45-50 minuts seguits treballant, 

fes pauses i reparteix l’activitat en diversos dies. Les vacances d’estiu tenen moltes hores, aprofita-

les!! 

 

1.LA MATÈRIA DE L’UNIVERS 

 

1- Agrupa els conceptes següents en matèria i no-matèria: 

gel – intel·ligència – alegria – mitjons – aigua – gas butà – calor – música – entrepà 

 

 

2- Classifica les propietats de la matèria següents en generals i característiques:  

temperatura – color – duresa – volum – brillantor – sabor – elasticitat – massa  

 

 

3- Identifica a quina magnitud es refereixen les quantitats següents. Expressa-les en unitats 

del sistema internacional.  

a) 250 g 

b)  1 km 

c)  1,5 dm3  

d) 1 h  

e)  125 hm2  

 

4- Indica quin tipus d’aparell utilitzaries per mesurar les magnituds següents: 

a) La quantitat d’aigua que hi ha en un vas. 

b) La massa d’una pilota de suro. 

c) La temperatura de l’aigua en un recipient. 

d) L’altura d’una taula.  

 

5- Calcula el volum d’un dipòsit d’aigua que fa 10 m × 10 m × 5 m. Quants litres d’aigua 

necessitarem per omplir-lo? 
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6- Calcula la densitat d’una substància que té una massa de 20 g i que ocupa un volum de 7 

cm3. Expressa’n el resultat en unitats del SI.  

 

 

 

 

LES PROPIETATS GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA 

Els Jocs Olímpics d'estiu de 2012, oficialment Jocs de la XXX Olimpíada, es van celebrar entre el 

27 de juliol i el 12 d'agost de 2012 a Londres (Anglaterra). Els Estats Units va ser el país que va 

guanyar més medalles: 48 d’or, 28 de plata i 30 de bronze. En realitat, la majoria de medalles són 

xapades. Només en alguns casos són fetes de metalls valuosos, com les condecoracions d’or sòlid 

dels Premis Nobel. 

a) Suposant que les medalles fossin d’or pur, plata pura i bronze, respectivament, i sabent que el 

volum és el mateix, creus que les tres peces tindrien la mateixa massa? Justifica la resposta. 

 

b) Per què la massa i el volum són propietats generals de la matèria? Escull les respostes 

correctes. 

A. Són presents en algun tipus de matèria i en altres no. 

B. Aporten els trets que defineixen cada tipus de matèria. 

C. No proporcionen cap tret particular de les substàncies. 

D. Són comunes a tota la matèria. 

 

c) Quines propietats de la matèria caldria analitzar per assegurar-nos que la medalla d’or conté 

només la substància pura or? Anomena'n com a mínim cinc. 

 

 

d) Completa el text que descriu el procediment per mesurar la densitat d’una medalla d’or.  

El primer que s’ha de fer és mesurar la massa i el volum de la medalla, i després dividir-los aplicant 

la fórmula: ..............................  

1. Per mesurar la massa utilitzem una ..........................  

2. Per determinar el ......................... de la medalla podem seguir dos mètodes. 

A. Amb una proveta. 

a.1 Omplim una proveta d'aigua i mesurem .................................................................. 



a.2 Introduïm la medalla dins la proveta i ...................................................................... 

a.3 Sabrem el volum de la medalla .................................................................................  

B. Amb l’aplicació de la fórmula del volum d'un cilindre.  

b.1 Mesurem el ....................... de la medalla amb un regle i dividim .................................. 

..............................................................................  

b.2 Fem servir un ............................................. per conèixer el gruix de la medalla. 

b.3 Apliquem la fórmula ........................................................  

3. Dividim ..................................................................................  

 

e) La densitat de l’or és 19,3 g/cm3 . Expressa-ho en kg/m3 . 

 

f) La densitat és una bona propietat per identificar substàncies? Justifica la resposta. 

 

g) Sabem que la densitat de la medalla és 19,3 g/cm3 i que la seva massa és de 400 g. Quin és el 

volum de la peça? 

 

 

UNITATS DE LONGITUD, DE MASSA I DE VOLUM 

A la nostra vida diària utilitzem constantment unitats de mesura diferents. Algunes són de longitud, 

de massa i de volum, entre altres. Amb uns quants exemples quotidians comprovaràs la utilitat de 

conèixer bé el sistema internacional de mesures. 

a) En una recepta de cuina llegim «afegiu mig litre d’aigua». Podem assolir aquesta quantitat 

utilitzant un vas mesurador amb una capacitat de 25 cL? Explica com. 

 

b) Has comprat un bric de llet. En l’envàs indica que conté 1 L. 

b.1 Quants mil·lilitres hi ha? 

b.2 Quants cm3 són? 

b.3 Calcula la superfície de la cara frontal del tetrabric. 

b.4 Calcula quant de cartró necessitaries per fer el tetrabric (superfície total). Expressa el 

resultat final en m2 . 

 



 Superfície cara frontal =  

 Superfície cara lateral =  

 Superfície de la base =  

 Superfície total = 

c) El nostre televisor és de 25 polzades. 

c.1 Quina magnitud mesurem? 

c.2 Quina unitat emprem? 

c.3 Si 1 polzada = 2,5 cm, a quants centímetres equivalen 30 polzades?  

 

d) Realitza els següents canvis d’unitats amb factors de conversió: 

d.1 Un cotxe té una massa de 1.100 kg. Expressa aquesta dada en hg. 

 

d.2 El volum d'una capsa és de 1.400 cm3 . Expressa el resultat en dm3 . 

 

 

2.ELS ESTATS DE LA MATÈRIA 

 

1. Com s’explica que els tres estats de la matèria tinguin propietats diferents? 

 

 

 

 



2. Quines d’aquestes característiques pertanyen als sòlids? 

a) Tenen forma pròpia. 

b) El seu volum disminueix en escalfar-los.  

c) S’expandeixen per tot l’espai lliure.  

d) No es comprimeixen.  

e) Les seves partícules estan en constant moviment.  

f) Es dilaten en escalfar-los.  

g) Ocupen tot l’espai del recipient que els conté.  

h) Són viscosos. 

 

3. Pensa en un líquid dins d’un recipient. Anomena quines propietats ens permeten classificar-lo 

com una substància líquida i explica per què. 

 

 

 

4. Assenyala quina o quines d’aquestes característiques són pròpies dels gasos: 

a) Tenen forma variable.  

b) Tenen volum constant. 

c) Són compressibles.  

d) S’expandeixen.  

e) No es contreuen. 

f) Es difonen quan els barregem amb altres substàncies.  

 

5. Què s’entén per canvi d’estat? Què cal perquè es produeixi?  

 

 

 



6. Completa aquest esquema amb el nom dels canvis d’estat:  

 

7. Quins canvis d’estat necessiten una aportació de calor perquè s’esdevinguin? Quins canvis 

d’estat es produeixen cedint calor a l’ambient?  

 

8. Indica el canvi d’estat que es produeix, l’estat inicial i el final de la substància i si el canvi 

necessita una aportació de calor perquè es produeixi o cedeix calor al medi.  

 

 

10. Deixem un glaçó en un plat a temperatura ambient. Al cap d’unes hores observem que el glaçó 

ha desaparegut. Explica què ha succeït. 

 

 

LES PROPIETATS DE L’AIGUA 

L’aigua és una substància que, excepcionalment i amb les condicions actuals del nostre planeta, es 

pot trobar en els tres estats naturals de la matèria. En estat sòlid, al gel; en estat líquid, als rius i als 

mars; i en forma de vapor d’aigua a l’atmosfera. La contaminació atmosfèrica, originada per 

l’emissió de gasos com el CO2 o el vapor d’aigua, provoca un augment en la temperatura de la 

Terra. L'escalfament global del planeta és un fenomen que cada vegada causa més preocupació. 

a) Què passaria amb el nivell de l’aigua dels mars si es fongués el gel de l’Antàrtida?  

 

b) Quan el gel es fon es requereix una aportació d’energia però, en canvi, la temperatura es manté 

constant durant la fusió. En què s’inverteix la calor durant el canvi d’estat? Justifica-ho segons la 

teoria cinètica.  

 

 



c) Defineix què és la temperatura de fusió. Quina és la temperatura de fusió del gel? 

 

 

d) L’aigua de mar s’evapora o bull? Justifica la resposta.  

 

e) Com s’anomena el canvi d’estat d’aigua líquida a gas? I el canvi d’estat de gas a aigua líquida?  

 

f) Els submarinistes sempre porten una ampolla amb aire comprimit. Explica què vol dir «aire 

comprimit».  

— Dibuixa les partícules d’aire tal com estarien en l’interior d’una ampolla d’aire comprimit i fora de 

l’ampolla. Per a un cert volum d’aire, on hi ha més massa, dins l’ampolla d’aire comprimit o a fora?  

 

 

 

g) Descriu com es disposen les partícules quan l’aigua és sòlida, quan és líquida i quan es troba en 

forma de vapor. Relaciona-ho amb la capacitat de canviar de forma, de volum i de fluir.  

 

 

 

 

 

3. LES MESCLES 

PROPIETATS DE LA SAL COMUNA 

La sal comuna (clorur sòdic) té moltes aplicacions en la vida quotidiana. S’utilitza per condimentar 

els plats, per conservar els aliments, per fabricar sabons, medicaments i cosmètics, etc. En les 

salines s’extreu la sal mitjançant l'evaporació natural de l'aigua de mar. Una de les propietats de la 

sal és la gran solubilitat en aigua. En la taula següent es mostra la solubilitat de la sal a diferents 

temperatures: 

 



a) Representa la corba de solubilitat, és a dir, la solubilitat de la sal en funció de la temperatura. 

 

 

b) Quants grams de clorur de sodi (sal) es poden dissoldre a 50 o C sense saturar la solució? 

Quants grams de solució total obtindríem? 

 

c) Si la temperatura de la mescla anterior descendeix fins a 20 o C, què li passarà a la sal dissolta? 

Com s’anomena aquest tipus de solucions? 

 

d) Quants grams de clorur de sodi es dissoldran, com a màxim, en 200g d’ aigua a una temperatura 

ambient de 20 ºC?  

 

e) Què hauries de fer per dissoldre més sal en el mateix volum de dissolvent?  

 

f) Defineix què és una solució diluïda, concentrada i saturada.  

 

 

h) Es dissolen 10 g de sal en 190 g d’aigua. Quin és el tant per cent de solut en la solució 

obtinguda? 

 



4.L’ENERGIA 

1- Associa els termes de les dues columnes:  

Onades Energia geotèrmica 

Huracà Energia solar 

Aliments Energia eòlica 

Sol Energia química 

Aigües termals Energia mareomotriu 

 

2- Indica quin tipus d’energia (potencial gravitatòria o cinètica) es produeix en aquests casos: 

a) Un cotxe en moviment.  

 

b) Un avió que vola. 

 

c) Un maó col·locat damunt d’una taula.  

 

d) Una bola de billar quieta. 

 

 

3- Un mòbil té una velocitat de 20 m/s. Si augmenta la velocitat, la seva energia cinètica 

augmentarà o disminuirà? Raona la resposta. 

 

 

 

 

4- En un parc d’atraccions, una vagoneta de 250 kg amb passatgers baixa per un pla inclinat 

des de 50 m d’altura: 

a) Quin tipus d’energia té la vagoneta en iniciar el descens? Quant val aquesta energia? 

 

 

 

b) Quan arriba a la part més baixa, quin tipus d’energia té? Quant val aquesta energia? 

 

 

 

c) Quines transferències d’energia han tingut lloc en aquesta baixada? 

 

 

 

 

 

 

 



5- Classifica aquestes fonts d’energia en renovables i no renovables: carbó, Sol, petroli, vent, 

urani. 

 

 

 

EL MOVIMENT 

DEFENSORS DE LA BICICLETA 

L’any 2007 es va implementar a Barcelona el bicing, transport urbà basat en l’ús compartit de la 

bicicleta. Aquesta iniciativa ha significat un augment del nombre d’usuaris de bicicleta a la ciutat. 

Tot i així, si comparem les dades amb les principals capitals europees, veiem que l’ús de la bicicleta 

a Barcelona és molt menor que en d’altres ciutats. Els països en què més s’utilitza la bicicleta 

s’estenen per la franja centre-nord d’Europa, on les condicions meteorològiques habituals són més 

extremes que a Barcelona. Aquesta tendència demostra els avantatges que aporta la bicicleta en 

els desplaçaments quotidians, a més dels beneficis per a la salut de les persones. Els defensors de 

la bicicleta, com en Ramon, consideren que aquest mitjà de transport contribueix a la descongestió 

del trànsit i ajuda a millorar la qualitat de l’aire de la ciutat. En Josep, en canvi, prefereix la moto 

perquè no disposa de gaire temps i diu que així va més ràpid. 

a- En Ramon surt de casa (posició inicial = 0 m), i comença a cronometrar el temps des del 

moment t0 = 0 s. Recorre, a velocitat constant, 1 km en 2 minuts. Descansa 10 minuts per a 

esmorzar. Després continua, també a velocitat constant. L’empresa on treballa es troba a 

una distància de 4 km des de casa (x = 4) i tarda 6 minuts més. Representeu el camí que fa 

el Ramon per anar a la feina tenint en compte que tot el trajecte és en línia recta. En l’eix 

d’abscisses (horitzontal) marqueu el temps (t) en minuts, i en l’eix d’ordenades (vertical) la 

posició (x) en quilòmetres. 

 

 

 



b- Quin desplaçament fa el Ramon des que surt de casa fins que arriba a la feina? 

 

 

 

 

 

 

 

c- Quin desplaçament fa cada dia el Ramon des que surt de casa fins que torna a casa? 

 

 

 

 

d- En quina posició es troba el Ramon en els instants t = 6 min i t = 14 min? 

 

 

 

 

e- En Josep prefereix anar amb moto a la feina. La distància des de casa seva a la feina són 

600 m i tarda 10 minuts. Quina ha estat la seva velocitat mitjana en m/s? 


