
Investigació i experimentació

Forces i moviments: Anàlisi dels moviments rectilinis i curvilinis / Equilibris i

tipus de forces. Les lleis de Newton /Anàlisi experimental de la pressió.

L’energia: Conceptes de treball i calor com a maneres de transferir

energia / Potència de màquines en funcionament.

Les ones: So i llum / L’espectre electromagnètic (tipus d’ones i les seves

aplicacions) / Contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica.

Conseqüències sobre la salut dels éssers vius.

Els canvis químics: Interpretació molecular i representació d’una reacció

química mitjançant una equació química / Propietats de les dissolucions

àcides i bàsiques i mesura de pH. Substàncies àcides i bàsiques d’ús

freqüent i la seva utilització. Reaccions químiques de neutralització.

La química del carboni: Hidrocarburs com a recurs energètic i problemes

ambientals relacionats amb el seu ús / Propietats físiques d’alguns

compostos orgànics senzills i de macromolècules, relacions amb la seva

estructura / Obtenció de polímers, anàlisi de les seves aplicacions i dels

problemes relacionats amb el seu reciclatge.

Segur que per Youtube o altres xarxes socials has vist algun vídeo on té lloc

alguna explosió, un canvi de color impressionant, un munt d’espuma de sobte

del no res, o bé gent que fa acrobàcies impossibles amb bicicletes, motos…

Sempre acabes demanant fer alguna cosa d’aquestes al laboratori, però a

més de fer l’espectacle cal saber també el perquè. 

T’has preguntat mai perquè quan vas en cotxe quan gireu per una rotonda si

tens una cosa sobre el seient aquesta acaba lliscant? O bé si gires una

galleda d’aigua molt ràpid aquesta no cau? Saps com funcionen les bosses

escalfamants? 

Doncs en aquesta matèria podràs saber el perquè d’aquestes coses, i és més,

algunes les podràs fer en primera persona amb material casolà.
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descripció:

Pràcticament en tots els estudis de l'àmbit cientificotecnològic necessitaràs o

bé la Química o bé la Física, i en molts d’ells tenir uns coneixements bàsics de

les dues.

Per tant, si tens pensat continuar els teus estudis en algun àmbit de la

ciència, ja sigui en un Batxillerat o bé en un Cicle formatiu de grau mig, és

molt recomanable que cursis aquesta matèria per tenir una base mínima per

seguir els teus estudis.

Recomanacions i orientacions:

continguts:

Aquesta matèria et permet cursar estudis superiors com el batxillerat científic,

i altres estudis més aplicats com són els Cicles Formatius relacionats amb

camps de vessant més tecnològica com la Mecànica, l’Electricitat o la

Informàtica. La indústria química com Operacions de laboratori, Planta

química i útil en tots els graus de ciència en general com Química,

Bioquímica, Farmàcia, diferents Enginyeries.

Continuïtat:


