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EX. 26, pàg. 15.- Ordena de més gran a més petita les masses següents: 

6700 g, 4,5 kg, 0,004 Mg, 4500000 mg 

Hem de posar totes les masses en les mateixes unitats, per tal de comparar-les. Aquí 

utilitzarem el quilogram, ja que és la unitat de massa al SI. Utilitzarem els factors de 

conversió adequats en cada cas, cancel·lant (tatxant) les unitats repetides en 

numeradors i denominadors: 

𝟔𝟕𝟎𝟎 𝒈 ·
𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
=
𝟔𝟕𝟎𝟎 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟔, 𝟕 𝒌𝒈 

𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑴𝒈 ·
𝟏 · 𝟏𝟎𝟔 𝒈

𝟏 𝑴𝒈
·
𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
=
𝟎, 𝟎𝟎𝟒 · 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟒 𝒌𝒈 

𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈 ·
𝟏 𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈
·
𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
=
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 · 𝟏𝟎𝟎𝟎
=
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟒, 𝟓 𝒌𝒈 

Així tindrem que: 

𝟔, 𝟕 𝒌𝒈 > 𝟒, 𝟓 𝒌𝒈 = 𝟒, 𝟓 𝒌𝒈 > 𝟒 𝒌𝒈 

O, el que és el mateix: 

𝟔𝟕𝟎𝟎 𝒈 > 𝟒, 𝟓 𝒌𝒈 = 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈 > 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑴𝒈  

EX. 27, pàg. 15.- Un aquari té la forma d’un paral·lelepípede rectangular. Les seves 

dimensions són: llargada: 1,5 m; amplada: 0,8 m i altura: 0,6 m. 

Calcula el volum de l’aquari. 

Un paral·lelepípede rectangular és un poliedre de 6 cares (iguals i paral·leles dues a 

dues), cada una de les quals és un rectangle (quedarà més clar si diem que si les 6 

cares fossin quadrats tindríem un cub o dau).  

Un paral·lelepípede en el qual totes les seves bases són rectangles, i per tant totes 

les seves cares són perpendiculars entre si, és un ortoedre. És un cas particular del 

paral·lelepípede recte. També podríem dir que un ortoedre és un prisma amb totes 

les seves cares rectangulars: 

 

El volum de l’ortoedre és: 
𝑽 = 𝒂 · 𝒃 · 𝒄 

Per tant: 

𝑽 = 𝟎, 𝟖 𝒎 · 𝟏, 𝟓 𝒎 · 𝟎, 𝟔 𝒎 = 𝟎, 𝟕𝟐 𝒎𝟑  

Observeu que la unitat del volum, en el SI, és el metre cúbic, 𝒎𝟑:  

𝒎 ·𝒎 · 𝒎 = 𝒎(𝟏+𝟏+𝟏) = 𝒎𝟑 
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Els objectes situats dins l’aquari ocupen un volum igual al 15 % del volum total. Si 

sabem que l’aquari està ple d’aigua, calcula el volum d’aquesta aigua. 

Si els objectes ocupen el 15 % del volum total de l’aquari –és a dir, 𝟎, 𝟕𝟐 𝒎𝟑, que és 

el que acabem de calcular–, la resta, fins el 100 %, és a dir, el 85 % del volum total de 

l’aquari, serà el volum ocupat per l’aigua: 

 𝑽𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒔 = 𝟏𝟓 % 𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊;  𝑽𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂 = 𝟖𝟓 % 𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊 

𝑽𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂 =
𝟖𝟓 𝒎𝟑 𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝟑 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊
· 𝟎, 𝟕𝟐 𝒎𝟑 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟐 𝒎𝟑 𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂  

També podríem calcular el volum d’objectes, en primer lloc, i després restar aquest 

volum d’objectes del volum total de l’aquari: 

𝑽𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒔 =
𝟏𝟓 𝒎𝟑 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝟑 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊
· 𝟎, 𝟕𝟐 𝒎𝟑 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟖 𝒎𝟑 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒔 

𝑽𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂 + 𝑽𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒔 = 𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊
             
→   𝑽𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂 = 𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊 − 𝑽𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒔 

𝑽𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂 = 𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊 − 𝑽𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒔 = 𝟎, 𝟕𝟐 𝒎
𝟑 − 𝟎, 𝟏𝟎𝟖 𝒎𝟑 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟐 𝒎𝟑 𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂  

 

EX. 12, pàg. 30.- Si 400 cm3 d’un líquid té una massa de 360 g, quina és la densitat 

d’aquest líquid? 

Recordem: 

La densitat d’una substància és la relació que existeix entre la seva massa i el seu 

volum. En altres paraules, és la quantitat de matèria que hi ha per unitat de volum. 

Se simbolitza per la lletra grega ro (en anglès, “rho”): 𝝆 

Les unitats en què es mesura la densitat, al SI, són: 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

Matemàticament, l’expressem així: 

𝝆 =
𝒎

𝑽
 

La densitat és una propietat característica de les substàncies pures, és a dir, cada 

substància pura tindrà un valor determinat (constant, sempre que es mesuri en les 

mateixes condicions de pressió i de temperatura) de densitat i, per tant, ens servirà 

per a identificar-les. 

De l’expressió matemàtica de la densitat, obtenim: 

𝝆 =
𝒎

𝑽
=

𝟑𝟔𝟎 𝒈

𝟒𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑
= 𝟎, 𝟗 

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

Però aquesta densitat no està expressada en unitats del SI, és a dir, en 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
. Per tant, 

hem d’efectuar un canvi d’unitats, mitjançant els adequats factors de conversió: 

𝝆 = 𝟎, 𝟗 
𝒈

𝒄𝒎𝟑
·
𝟏 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
·
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 

𝟏 𝒅𝒎𝟑
·
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒅𝒎𝟑

𝟏 𝒎𝟑
=
𝟎, 𝟗 · 𝟏𝟎𝟎𝟎 · 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑
= 𝟗𝟎𝟎

𝒌𝒈

𝒎𝟑
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EX. 13, pàg. 30.- La densitat del plom, Pb, és 11300 kg/m3, expressa-la en g/cm3. 

Es tracta d’un simple problema de canvis d’unitats de densitat, que efectuarem 

mitjançant els adequats factors de conversió. Quan ens diuen de quina substància es 

tracta, com en aquest cas, hem de fer referència a ella, mitjançant un subíndex que 

posarem al costat de la magnitud en qüestió, en aquest cas: 𝝆𝑷𝒃, tot i indicant, en 

cada pas, a quina substància ens referim en cada magnitud (kg Pb, m3 Pb, i no 

solament kg, m3). Aquesta bona pràctica ens estalviarà, més endavant, cometre 

molts errors en el tema de dissolucions: 

𝝆𝑷𝒃 =
𝟏𝟏𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝑷𝒃

𝟏 𝒎𝟑 𝑷𝒃
·

𝟏 𝒎𝟑 𝑷𝒃

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒅𝒎𝟑 𝑷𝒃
·
𝟏 𝒅𝒎𝟑 𝑷𝒃

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 𝑷𝒃
·
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈 𝑷𝒃

𝟏 𝒌𝒈 𝑷𝒃
=

=
𝟏𝟏𝟑𝟎𝟎 · 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈 𝑷𝒃

𝟏𝟎𝟎𝟎 · 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 𝑷𝒃
= 𝟏𝟏, 𝟑

𝒈 𝑷𝒃

𝒄𝒎𝟑 𝑷𝒃

 

EX. 14, pàg. 30.- L’alumini, Al, és un metall que té una densitat de 2,7 g/cm3. Expressa 

la densitat de l’alumini en kg/m3. 

Idèntic a l’anterior –el metall és diferent, òbviament i, per tant, la densitat (que és 

una propietat característica de cada substància) també ho serà–, però el canvi 

d’unitats de la densitat és l’invers (de g/cm3 a kg/m3), com a l’exercici 12: 

𝝆𝑨𝒍 = 𝟐, 𝟕 
𝒈 𝑨𝒍

𝒄𝒎𝟑 𝑨𝒍
·
𝟏 𝒌𝒈 𝑨𝒍

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈 𝑨𝒍
·
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 𝑨𝒍 

𝟏 𝒅𝒎𝟑 𝑨𝒍
·
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒅𝒎𝟑 𝑨𝒍

𝟏 𝒎𝟑 𝑨𝒍
=

=
𝟐, 𝟕 · 𝟏𝟎𝟎𝟎 · 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝑨𝒍

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑 𝑨𝒍
= 𝟐𝟕𝟎𝟎

𝒌𝒈 𝑨𝒍

𝒎𝟑 𝑨𝒍

 

EX. 15, pàg. 30.- Quina d’aquestes dues densitats és més gran: 𝝆𝟏 = 𝟐𝟒𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑
;  𝝆𝟐 =

𝟏, 𝟓
𝒈

𝒄𝒎𝟑
? 

Hem de posar les dues densitats en les mateixes unitats, per tal de comparar-les: 

𝝆𝟏 = 𝟐𝟒𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑
·
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈

𝟏 𝒌𝒈
·

𝟏 𝒎𝟑 

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒅𝒎𝟑
·
𝟏 𝒅𝒎𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑
=

𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑
= 𝟎, 𝟐𝟒

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

Així: 𝝆𝟐 = 𝟏, 𝟓
𝒈

𝒄𝒎𝟑
> 𝟎, 𝟐𝟒

𝒈

𝒄𝒎𝟑
= 𝝆𝟏 ; és a dir: 𝝆𝟐 > 𝝆𝟏  

EX. 5, pàg. 32. (del llibre “antic”, no l’he trobat al del curs d’enguany)- El punt de 

fusió de la glicerina és de 17,9 °C i el d’ebullició és de 290 °C. Quin és l’estat físic de la 

glicerina a 12 °C? I a 50 °C? Raoneu les respostes. 

A 12 °C, la glicerina és  sòlida, ja que aquesta temperatura està per sota del punt de 

fusió, 17,9 °C. 
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A 50 °C, la glicerina és líquida, ja que aquesta temperatura està entre el punt de 

fusió, 17,9 °C, i el d’ebullició, 290 °C. 

EX. 17, pàg. 50.- Classifica aquestes mostres en homogènies i heterogènies: 

mercuri, oli i aigua, nitrogen, granit, aigua ensucrada, aigua tèrbola 

Matèria homogènia: mercuri, nitrogen, aigua ensucrada 

Matèria heterogènia: oli i aigua, granit, aigua tèrbola 

EX. 18, pàg. 50.- Indica quina o quines d’aquestes substàncies constitueixen una 

solució, una mescla heterogènia o una substància pura: 

nitrat de potassi, aigua destil·lada, sulfat de coure1, sal de cuina, sucre, llimadures de 

ferro i d’estany, aigua de mar, plom 

Mescla homogènia –anomenades també 
solució o dissolució–. Les mescles homogènies 
tenen les mateixes propietats i la mateixa 
composició en tots els punts, i els seus 
components no es distingeixen ni a ull nu ni 
amb microscopi: 

sal de cuina (sol portar antiaglomerant, 
com a màxim 1 mg/100 g de sal), aigua de 
mar 

Mescla heterogènia (o mescla mecànica). Les 
mescles heterogènies no presenten les 
mateixes propietats ni la mateixa composició a 
tots els punts i es poden veure els seus 
components a ull nu o amb microscopi: 

llimadures de ferro i d’estany 

Substància pura (substància simple –formada 
per un únic tipus d’element– i compost –
format per elements diferents–). Les 
substàncies pures són constituïdes per una 
sola classe de matèria, aquestes substàncies 
tenen unes propietats que no depenen de la 
quantitat de substància i serveixen per a 
identificar-les: densitat, temperatures de canvi 
d’estat físic: punt (o temperatura) de fusió, 
punt d’ebullició, punt de solidificació; la 
conductivitat elèctrica, la duresa, la reactivitat 
química, entre d’altres: 

nitrat de potassi, aigua destil·lada, sulfat 
de coure (qualssevol d’ells), sucre, plom. 
Es podria considerar la sal de cuina sense 
antiaglomerant, ja que seria així, clorur de 
sodi, NaCl, un compost. 

Observeu que el nom de les substàncies pures sempre s’escriu en minúscules. 

EX. 30, pàg. 50.- S’han dissolt 10 g de clorur de sodi, NaCl, en 175 g d’aigua, H2O. 

a) Quina és la massa de solució obtinguda? 

b) Calcula la composició de la dissolució expressada en tant per cent de solut. 

                                                      
1 S’hauria d’especificar de quin sulfat de coure s’està parlant, ja que n’hi ha 2 i, a més, poden existir en 
diferents estats d’hidratació –amb molècules d’aigua unides–: sulfat de coure (I), Cu2SO4; sulfat de coure 
(II), CuSO4; sulfat de coure (II) pentahidratat, CuSO4·5H20; etc. 
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La massa de solució obtinguda és la suma de la massa de solut i la massa de 

dissolvent: 

𝒎𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó = 𝒎𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕 +𝒎𝒅𝒊𝒔𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕 = 𝟏𝟎 𝒈 + 𝟏𝟕𝟓 𝒈 = 𝟏𝟖𝟓 𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó  

El tant per cent de solut s’obté així: 

% 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕 =
𝒎𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕

𝒎𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó
· 𝟏𝟎𝟎 =

𝟏𝟎 𝒈

𝟏𝟖𝟓 𝒈
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓, 𝟒𝟏 % 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕,𝑵𝒂𝑪𝒍  

EX. 35, pàg. 66.- Quins dels elements següents són metalls i quins altres són no-

metalls? 

silici, heli, plata, sodi, alumini, or, sofre, titani, carboni, nitrogen 

Si observem la taula 1 de la pàgina 52 del llibre, serà fàcil classificar-los: 

Metalls: silici, plata, sodi, alumini, or, titani 

No-metalls:  silici2, heli, sofre, carboni i nitrogen 

Aquí teniu la classificació  dels elements de la taula periòdica, segons siguin metalls, 

no-metalls i semimetalls: 

 
Com podeu observar el silici és un semimetall. No és un bon exemple per discernir 

entre metalls i no-metalls, ja que es pot comportar tant com a un metall o com a un 

no-metall. 

  

                                                      
2 El silici és un semimetall, és a dir, en certes condicions es comporta com a un metall i en unes altres 
com a un no-metall. 
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EX. 38, pàg. 66.- Quatre elements, A, B, C i D, tenen les propietats que s’indiquen en 

la taula següent: 

Element Densitat (g/cm3) Punt de fusió (° C) Punt d’ebullició (° C) 
Conductivitat 

elèctrica 

A 7,9 1535 2740 bona 

B 3,2 -7,3 58,5 dolenta 

C 0,0014 -218 -183 dolenta 

D 8,9 1083 2310 molt bona 

a) Quin dels elements és un líquid a temperatura ambient? 

Ens hem de fixar en els punts de fusió i d’ebullició i comparar-los amb la temperatura 

ambient, uns 20 ° C: 

Si la temperatura ambient –o la que ens digui el problema– és inferior al punt de 

fusió, la substància es troba en estat sòlid: 

𝑻 < 𝑻𝒇𝒖𝒔𝒊ó
                 
⇒     𝑺Ò𝑳𝑰𝑫  

Si la temperatura ambient –o la que ens digui el problema– està ubicada entre el 

punt de fusió i el punt d’ebullició, la substància es troba en estat líquid: 

𝑻𝒇𝒖𝒔𝒊ó < 𝑻 < 𝑻𝒆𝒃𝒖𝒍𝒍𝒊𝒄𝒊ó
                 
⇒     𝑳Í𝑸𝑼𝑰𝑫  

Si la temperatura ambient –o la que ens digui el problema– és superior al punt de 

fusió, la substància es troba en estat gasós. 

𝑻 > 𝑻𝒆𝒃𝒖𝒍𝒍𝒊𝒄𝒊ó
                 
⇒     𝑮𝑨𝑺  

Observant la taula, veiem que només l’element B compleix la condició de ser líquid a 

T ambient: 

𝑻𝒇𝒖𝒔𝒊ó < 𝑻 < 𝑻𝒆𝒃𝒖𝒍𝒍𝒊𝒄𝒊ó
                 
⇒     𝑳Í𝑸𝑼𝑰𝑫  

−𝟕, 𝟑 °𝑪 < 𝟐𝟎 °𝑪 < 𝟓𝟖, 𝟓 °𝑪
                 
⇒      𝑩 É𝑺 𝑳Í𝑸𝑼𝑰𝑫  

b) Quin dels elements és un gas a temperatura ambient? 

Ídem que en l’apartat a): observant la taula, veiem que només l’element C compleix 

la condició de ser gas a T ambient: 

𝑻 > 𝑻𝒆𝒃𝒖𝒍𝒍𝒊𝒄𝒊ó
                 
⇒     𝑮𝑨𝑺  

𝟐𝟎 °𝑪 > −𝟏𝟖𝟑 °𝑪
                 
⇒     𝑪 É𝑺 𝑮𝑨𝑺  
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c) Quins elements són metalls i quins son no-metalls? 

Aquí ens hem de fixar en la conductivitat elèctrica: els metalls són bons conductors 

de l’electricitat, per tant, els elements metàl·lics seran A i D, mentre que els elements 

no metàl·lics seran B i C. 

EX. 4, pàg. 77.- En posar en funcionament el cremador d’una cuina o l’escalfador del 

gas, té lloc una reacció química: el gas (propà, butà o gas natural) reacciona amb 

l’oxigen de l’aire i s’obté diòxid de carboni i vapor d’aigua. Quins són els reactius? 

Quins són els productes de la reacció? 

Reactius: el gas (propà, butà o gas natural) i l’oxigen de l’aire. 

Productes de la reacció: diòxid de carboni i vapor d’aigua. 

Podríem escriure l’equació química no igualada –és una combustió–, en el cas del 

propà: 

𝑪𝟑𝑯𝟖 (𝒈) + 𝑶𝟐 (𝒈)
              
→    𝑪𝑶𝟐 (𝒈) +𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

L’equació química igualada (hi ha el mateix nombre d’àtoms d’un mateix element a 

un costat i a un altre de l’equació química) seria: 

𝑪𝟑𝑯𝟖 (𝒈) + 𝟓𝑶𝟐 (𝒈)
              
→    𝟑𝑪𝑶𝟐 (𝒈) + 𝟒𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

Observeu que el que realment s’obté és aigua líquida, però com aquesta reacció 

desprèn molta energia (en forma de llum i calor), l’aigua líquida es vaporitza quasi 

instantàniament i, per això, l’enunciat diu que s’obté vapor d’aigua (que no és del tot 

correcte, evidentment). 

EX. 8, pàg. 80.- Per què a les cuines amb cremadors de gas és obligatòria la 

instal·lació de reixetes de ventilació? 

A mesura que es crema el combustible (gas natural, propà o butà) en una cuina, 

desapareix oxigen de l’aire, ja que és un reactiu de la reacció de combustió, i es 

generen diòxid de carboni i vapor d’aigua (si la combustió es completa, si n’és 

d’incompleta, a més es genera monòxid de carboni –gas molt verinós–), que van 

reemplaçant l’oxigen de l’aire. Però l’oxigen no solament es necessita per fer la 

combustió del combustible, sinó que el necessitem nosaltres per respirar, així que si 

cada cop hi ha menys oxigen i augmenta la concentració d’altres gasos, correm el risc 

de patir asfixia per falta d’oxigen. En conseqüència, és indispensable la renovació de 

l’aire on té lloc la combustió, per tal de què entri de nou oxigen, imprescindible per 

la respiració, mitjançant la instal·lació de reixetes de ventilació. 
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EX. 14, pàg. 82.- Completa la frase següent: 

“En tota reacció química, la massa de les substàncies que han reaccionat és igual ...” 

“En tota reacció química, la massa de les substàncies que han reaccionat –és a dir, els  

reactius– és igual a la massa de les substàncies que s’obtenen a la reacció –és a dir, 

els productes de la reacció–” 

És la llei de Lavoisier o llei de la conservació de la massa en les reaccions químiques. 

EX. 21, pàg. 82.- Quan s’escalfa intensament, el marbre (carbonat de calci) es 

descompon i s’obté diòxid de carboni (gas) i una substància sòlida de color blanc 

anomenada cal viva (òxid de calci). 

a) Quina substància desapareix en aquesta reacció química? 

El carbonat de calci, CaCO3. 

b) Quines substàncies apareixen? 

El diòxid de carboni, CO2, i la cal viva, CaO. 

c) Quin és el reactiu i quins són els productes de la reacció? 

Reactiu: carbonat de calci, CaCO3. 

Productes de la reacció: el diòxid de carboni, CO2, i la cal viva, CaO. 

d) Informa’t sobre quina és l’aplicació industrial de la cal viva. 

És un aglomerant molt utilitzat com a base de mescles, per a emblanquinar i 

com a aglutinant de pigments i pintures. 

La calç te molts usos diferents, dels que podem destacar: 

 a la restauració, per barrejar amb la sorra per crear el morter de calç 

emprat a restauracions de construccions antigues. 

 a la construcció, per barrejar amb àrids i ciment per usos molt concrets 

de morters. 

 al tractament de pells, on es tracten les pells en un bany de calç per tal 

de depilar-les (encalcinament). 

 


