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NOM_______________________________CURS______GRUP______DATA_________

Objectius
Interpretar gràfics relacionats amb la solubilitat

Diferenciar entre mescles homogènies i heterogènies
Relacionar mescles amb mètodes de separació

Calcular la concentració de dissolucions diverses

(1) Ves a la web http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1046&idIdioma=ES i, dins de 
l'apartat Tipus de mescles, contesta les següents qëstions:

✔ L'arròs amb llet és una mescla __________

✔ Quan afegeixes llet a una mica de cafè, estàs preparant una mescla ____________

✔ Una rajola de xocolata amb ametlles és un exemple de mescla____________

✔ Quan beus un refresc de cola estàs prenent una mescla ____________ de gas dissolt en aigua.

✔ Si poses unes gotes de medecina en un got d'aigua , estàs fent una mescla ____________

✔ Quan prepares una maionesa, estàs fent una mescla ____________; però, si la maionesa es talla, obtindràs 
una mescla ____________

(2) Ves ara a l'apartat Separació de mescles i indica quins processos seguiries per a separar:

✔ Alcohol i aigua

✔ Sal comú i aigua

✔ Arròs i aigua

✔ Vinagre i oli

✔ Sorra i ferro

✔ Alcohol i sorra

(3) Des de la pàgina http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/marcosmescles.htm, emplena la 
taula amb els resultats correctes:

qüestió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

(4) Ves a la pàgina http://www.xtec.cat/~dnavarr7/acti.htm i emplena la taula amb els resultats 
correctes:

qüestió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

(5) Amb la informació de la taula de sota, completa les activitats de la 
pàgina 
http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/disoluciones/JQuiz.htm  i 
contesta correctament les qüestions:

Temperatura (ºC) 20 30 40 50 60

g de solut/ 100 g d'aigua 30 44 60 80 104

✔ Quants grams d'aquesta substància es dissolen en 200g d'aigua a 20ºC?

✔ Quina és la solubilitat d'aquesta substància a 50ºC? 

✔ Què significa el terme solubilitat d'una substància en un determinat 
dissolvent? 

✔ Fent servir les corbes de solubilitat de la dreta, indica a quina de les 
següents substàncies pertanyen les dades de solubilitat de la taula anterior

✔ De les quatre frases de la web, copia a sota les certes 
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(6) Visita la web 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1999/accesit3/concentracion.htm) i 
contesta les següents qüestions:

✔ Tant densitat com concentració són propietats que es calculen dividint massa entre volum. Són iguals? En 
què es diferencien?

✔ En una salina, al evaporar 1000 l d'aigua de mar s'obtenen 50 kg de sal. Quina concentració té l'aigua?

✔ A l'afegir una cullerada de sucre (5 g) a un got de cacau (200 ml), quina concentració de sucre obtenim?

✔ Què volum d'una dissolució de concentració 4 g/l serà necessari agafar per a obtenir 1 mg de solut?

✔ El lleixiu d'ús domèstic té una concentració de 3 g/l, però existeix un lleixiu industrial de concentració 
360g/l. Quants litres de lleixiu domèstic puc obtenir a partir d'un litre de lleixiu industrial?

(7) Completa els mots encreuats (atenció estan en castellà) de la pàgina 
http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/disoluciones/jcross.htm

(8) Ves ara a http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/disoluciones/jmix.htm i còpia a sota -en 
català- la frase que has construït

(9) A casa, dugues a terme l'experiència d'evaporació que hi ha a la pàgina Cada cop més salat 
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/concentracio/practica/index.htm i completa la taula següent.

qüestió 1 2 3

A

B

C

(10) Emplena la taula amb els resultats de l'Autoavaluació de la pàgina: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/concentracio/avalua/index.htm

qüestió 1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D
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