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Matèria → Tot el que ens envolta i que dóna lloc a materials molt diversos. 
 → Composta d’àtoms→partícules més petites i invisibles que donen les característiques a cada substància. 
 → Propietats comunes → perquè són mesurables  i estan relacionades amb el cos mateix i no amb les seves 

característiques. 
  → Massa → Quantitat de matèria d’un cos. És invariable. 
    → Balança→Instrument de mesura. 
    → Gram (g)→ Unitat de mesura amb múltiples i submúltiples. 

  → Pes→ Força amb que atrau la gravetat els cossos i varia segons la 
situació del cos en l’Univers. 

 → Volum → Porció de l’espai que ocupa un cos. 
  → Proveta→ recipient amb escales graduades per mesurar volums. 
  → Metre cúbic (m3) →Unitat de mesura amb múltiples i submúltiples. 
  → Litre (l)→Unitat de mesura amb múltiples i submúltiples. 
  → 1litre = 1 dm3 

 → Materials → Poden ser d’una sola substància però la majoria estan format per mescles. 
  → Tipus → naturals →Es troben a la natura. 
    → D’origen →animal→llana, cuir, etc. 
     →vegetal→fusta, cotó, suro, etc. 
     →mineral→pissarra, ferro, granit, etc. 
   → artificials →Fabricats pels éssers humans. Ex: plàstic, paper, etc. 
   → Propietats →Densitat → És la relació entre la massa i el volum que ocupa. 
       
 
 
      
     → densitat de l’aigua = 1 g/cm3 →vol dir que 1g ocupa 1 cm3 
     → Propietat→Flotabilitat→Flota el cos que és menys dens. 
   →Conductivitat →Elèctrica →Capacitat que té un cos per deixar passar un corrent 

elèctric a través d’ell. 
     →Tèrmica o calorífica→Capacitat per a transmetre la calor. 
     →Tipus de materials →Conductors→Deixen passar. 
   →Resistència    →Aïllants→No deixen passar. 
   →Duresa 
   →Elasticitat 
 →Estats→ Sòlid, líquid i gasós→→→→Són canvis físics perquè no alteren la naturalesa de les substàncies. 
  →→→→ Temperatura →→→→Es mesura amb el termòmetre→→→→Unitat habitual els graus Celsius o centígrada 
         →→→→Altres escales→oF, Fahrenheit i oK, Kelvin  

Inicial\
Final Sòlid Líquid Gasós 

Sòlid 

Característiques: 
o Forma pròpia,  
1. Alguns són deformables 
2. Alguns són rígids 
3. Elàstics→si recuperen la forma 
4. Plàstics→si no recuperen la forma 

o Volum invariable, no comprimibles 

FUSIÓ 
De sòlid a líquid 

 
Punt de fusió→tº constant a 

la qual es fa líquid. 

SUBLIMACIÓ o sublimació progressiva 
De sòlid a gas 

 

VAPORITZACIÓ de líquid a gas 

Líquid 

SOLIDIFICACIÓ 
De líquid a sòlid 

Punt de solidificació→Temperatura 
constant en que es converteix en 
sòlid. 

Característiques: 
o Sense forma pròpia 
o Volum invariable, no 

comprimibles. 

Evaporació→lenta →a la superfície del líquid. 
 → a qualsevol temperatura 

Ebullició→ràpida→ en totes les partícules 
 → Punt d’ebullició→→→→ temperatura constant 

Gasós 
SUBLIMACIÓ INVERSA o regressiva 

De gas a sòlid 

CONDENSACIÓ i 
LIQÜEFACCIÓ 
De gas a líquid 

Característiques: 
o No tenen forma pròpia 
o Volum variable, comprimibles si se’ls hi aplica 

pressió. 

 massa .    unitats  g / cm3 

 volum      
densitat = 
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Mescles →→→→ Barreja de dues o més substàncies diferents que són els components. 
 →→→→ Tipus→Heterogènies→Es veuen a simple vista els components. Ex:Granit→quars→dur i transparent  
        →feldespat→translúcid i gris 
        →mica→fosca i brillant 
  →Homogènies →→→→No es veuen a simple vista els seus components. Ex: L’aigua de mar, conté 
    o solucions   minerals; l’aire és una solució de diferents gasos. 
    →→→→Formades per →Dissolvent →→→→ Substància més abundant.  
      → Solut →→→→Substància menys abundant. 
 →Tècniques de →Imantació → Els components són atrets pel magnetisme d’un imant. 
  Separació →Filtració→ Es separen fent-los passar per un filtre que reté a uns i no els altres. 
   →Decantació→→→→ Quan els components no es barregen, es deixa reposar i es dipositen per 

capes. Ex: aigua i oli; aigua i sorra, etc. 
   →Evaporació→→→→Serveix per separar un sòlid de un líquid que formen una solució.  
     →El líquid s’evapora i queda el sediment sòlid. Ex: les salines. 

   →Destil�lació→→→→Amb un aparell anomenat destil�lador ens permet separar solucions aplicant 
calor i arribant al punt d’ebullició del més baix d’un d’ells. 

Transformacions →→→→ Físiques→→→→No alteren la naturalesa de la substància 
   →→→→Químiques →→→→ Alteren la naturalesa de la substància. 
     →→→→Oxidació→→→→Combinació d’un element amb l’oxigen. 
     →→→→Combustió →→→→Quan alguns materials es cremen en entrar en contacte amb 

l’oxigen de l’aire i una font de calor. 
       →→→→Elements→Combustibles→→→→ex: fusta, carbó, gas, paper, etc. 
         →→→→Comburent→→→→Quasi sempre és l’oxigen. 
         →→→→Font de calor→Una flama, una guspira, un llamp, etc. 
       →→→→Desprèn llum i calor i, sovint, es produeixen flames. 
     →→→→Fermentació→→→→Quan intervenen alguns tipus de matèria orgànica i 

microorganismes (com bacteris o fongs). 
       →→→→Ex: el pa, s’obté amb la intervenció dels llevats(fong unicel�lular).   


