
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
El CANVI D’ESTAT A CASA 
 
Objectius. 
Volem experimentar com succeeix un canvi d’estat. Per fer-ho farem un experiment 
molt senzill a casa, tenint en compte el període de confinament i que no tenim a la nostra 
disposició del material adient. 
 
Obtindrem un gràfic de l’evolució de la temperatura en funció del temps i assenyalarem 
en els diferents trams en quin estat es troba la substància. 
 
Material. 

- Olla o pot. 
- Instrument de mesura de volums. (biberó, gerra graduada......) 
- Aigua de l’aixeta. 
- Paper mil·limetrat o quadriculat. 
- Un cronòmetre (pots fer servir l’aplicació “reloj” el mòbil, hi ha una pestanya 

per cronometrar). 
 
Procediment. 

- Tria un pot o un olla de casa teva. 

- Omple-la amb una quantitat d’aigua que puguis mesurar. Introdueix 2 litres. 
Si no tens cap instrument per mesurar, doncs posa-hi 10 gots plens d’aigua. 

-  Anota a la teva llibreta, el volum d’aigua que has utilitzat. 
- IMPORTANT: ELS TERMÒMETRES DIGITALS QUE TENIM A CASA NO ES PODEN 

MULLAR. LLAVORS SUPOSAREM UNA TEMPERATURA INICIAL DE L’AIGUA DE 
20ºC. 

- Encén el foc i posa en marxa el cronòmetre. 
- Anota cada canvi que observis en l’aigua i el temps en què ha ocorregut.  

- L’experiment finalitzarà quan hagin transcorregut 30 minuts de l’inici de 
l’ebullició .  

- Deixa refredar l’aigua de l’olla i després mesura el volum d’aigua restant. 

- Calcula el volum d’aigua que s’ha evaporat. 
 

Els canvis que has d’observar i marcar al teu gràfic són els següents: 
1. Escalfament de l’aigua 
2. Aparició de les petites gotetes de vapor a la part inferior. 
3. Hi ha moltes gotetes i es comencen a moure. 
4. Les gotes de vapor emergeixen a la superfície. 
5. Tota la massa d’aigua està en ebullició. 
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Resultats. 
 

- Apunta a la teva llibreta el volum d’aigua que s’ha evaporat (Diferència entre 
el volum inicial i el volum final) 

- Elabora un gràfic temperatura respecte al temps com el de la figura. ATENCIÓ, 
LA TEMPERATURA NO LA POTS MESURAR, LLAVORS NOMÉS HAS D’INTRODUIR 
LES TEVES DADES DEL TEMPS, I LA LÍNIA DE LA TEMPERATURA L’HAS DE 
SUPOSAR.  
 

- Escriu els fenòmens que has observat i en el període de temps que han 
succeït. 

 
- Si en saps (no és exigible), pots fer la gràfica amb un programari de full de 

càlcul. 
 

- Fes una foto de la teva llibreta i envia-la pel moodle. 
 

Exemple del gràfic amb alguns dels fenòmens que pots observar. 
                                                                                                            Aigua en ebullició 

                                                        Apareixen les gotetes de vapor 
 

 
Escalfament aigua 
 
 

 
 
 
 

 

 


