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L'àtom i les partícules subatòmiques

Tot d’un cop d’ull
Qué aprendré?

1. De què està feta la matèria?
Els postulats de la teoria atòmica de
Dalton.
L’experiment de Rutherford i quin
model atòmic se’n dedueix.

2. L’estructura de l’àtom
Les característiques de les
partícules subatòmiques bàsiques i
la seva localització en l’àtom.
Representar un àtom segons el
model atòmic de Bohr.
Relacionar la notació (_Z^A)X amb el
nombre atòmic i el nombre màssic.
Determinar el nombre de cada
un dels tipus de partícules
subatòmiques bàsiques d’un àtom.

3. Els ions
Explicar el procés de formació d’un
ió.
Representar un ió utilitzant la
notació adequada.

4. Els isòtops
Explicar què són els isòtops.
Conèixer aplicacions dels isòtops
radioactius, i també la problemàtica
dels residus originats i les solucions
per gestionar-los.
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Tot d’un cop d’ull
1. De què està feta la matèria?
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I wonder if I've been changed
in the night. Let me think.
Was I the same when I got up
this morning? I almost think I
can remember feeling a little
different.
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I wonder if I've been changed
in the night. Let me think.
Was I the same when I got up
this morning? I almost think I
can remember feeling a little
different.

Tutor digital
Teories de la matèria a l’antiga
Grècia. Per a conèixer les
teories de la matèria prèvies a
la ciència.
La teoria atòmica de Dalton.
Per a conèixer la primera
aproximació científica a
l’àtom.
Exemples resolts: [en aquest cas
no n’hi ha]
Química en context: 1
Entrena’t a Ada digital: 1, 2, 3, 4, 5

I wonder if I've been changed
in the night. Let me think.
Was I the same when I got up
this morning? I almost think I
can remember feeling a little
different.
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Tot d’un cop d’ull
2. L'estructura de l'àtom
MODEL ATÒMIC DE
DALTON D'ESFERA SÒLIDA
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if I've
been
changed
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if I've
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changed
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Tutor digital
L’experiment de Rutherford.
Experimenta i dedueix el
model atòmic que en resulta.
Construir àtoms. Aprèn a
construir àtoms segons el seu
nombre atòmic i el nombre
màssic.
El model atòmic de
Rutherford. Coneix els detalls
del model nuclear.
El model atòmic de Bohr.
Coneix els detalls del model
planetari.
El nombre atòmic i el nombre
màssic. Aprèn a relacionar el
nombre de partícules d’un
àtom amb la seva notació.
Història de la teoria atòmica.
Vídeo resum sobre els models
de l’àtom al llarg de la història
Exemples resolts: 1, 2
Química en context: 2, 3
Entrena’t a Ada digital: 6, 7, 8, 9
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Exemples resolts
1 Representar un àtom segons el model de Bohr
Representa gràficament un àtom que contingui 5 electrons.
Sabem que el nombre màxim d’electrons que caben en
cada un dels nivells energètics és 2n2. Observa com es
calcula el nombre d’electrons que caben en els tres primers nivells.
Número de capa o nivell
energètic, n

Nre. màxim
d’electrons per nivell

1

2n2 = 2#·#12 = 2 e−

2

2n2 = 2#·#22 = 8 e−

3

2n2 = 2#·#32 = 18 e−

2 Trobar el nombre de neutrons, electrons i protons d’un
àtom
Tenim un àtom neutre de nombre atòmic Z = 3 i de nombre màssic A = 7.
a Troba el nombre de neutrons.
Com que Z = p, en ser Z = 3, el nombre de protons també és 3, p = 3.

Tenint en compte que aquest àtom té 5 electrons:
• La primera capa està completa amb 2 electrons.
• En la segona capa, on caben, com a màxim, 8 electrons, només n’hi haurà 3.

b Troba el nombre d’electrons.
Atès que l’àtom és neutre, el nombre de protons ha de
ser igual al d’electrons; per tant, e− = 3.
c Troba el nombre de protons.
Com que A = p + n, el nombre de neutrons és igual al
nombre màssic menys el nombre de protons, és a dir:
n = A – p = 7 – 3 → n = 4.

Química en context
1

1 Quines similituds i diferències hi ha entre el procés de

Diamants de sang i diamants de laboratori
Un dels elements més abundants a la natura és el carboni, que es pot trobar combinat amb altres elements o
sense combinar, com és el cas del diamant. Hi ha països
productors de diamants que estan en conflicte, com
Costa d’Ivori, Sierra Leone i Libèria, i les diverses faccions exploten jaciments per finançar-se: són els anomenats «diamants de sang». Per a la mineria utilitzen
persones en règim d’esclavitud o semiesclavitud.
Diamants de sang
Com que el comerç de diamants de sang està perseguit
internacionalment i les mines legals s’estan esgotant, cada
cop és més difícil trobar-ne, i hem descobert.
Diamant i grafit: tan diferents i tan iguals.
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formació d’un diamant natural i un d’artificial?
2 Quina diferència de preu tenen? Per què creus que pot

ser?
3 Un àtom de carboni per si mateix no és rellevant, però

si s’uneix amb altres d’una manera determinada, s’obté un diamant. Busca’n informació i descriu-ne a grans
trets l’estructura interna.
4 a El diamant és el material més dur que es coneix. Què

significa duresa en l’àmbit de la física? Un material
pot ser dur i fràgil alhora? Posa’n exemples.
b A partir de la següent imatge i del que has esbrinat
sobre l’estructura del diamant, raona per què es tracta d’un material tan dur.
5 Busca informació sobre quines mesures s’estan duent a

terme per eradicar el comerç dels diamants de sang i si
estan tenint èxit. Dona la teva opinió sobre això.
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a Simula el seu experiment, consistent en bombardejar
una làmina d’or molt fina, d’uns pocs àtoms de gruix,
amb partícules alfa, α.

L’experiment de Rutherford
En paraules de Rutherford,
el resultat del seu experiment era tan sorprenent
que va dir que era «com si
disparessis bales de canó
a un full de paper i rebotessin cap a tu».

3

Diamants de sang
b Observa com es distribueixen el impactes de les partícules en el detector i descriu-lo.
c Prova de redactar una explicació sobre el perquè
d’aquesta distribució. Pots ajudar-te amb esquemes.
d Compara les teves deduccions amb les de Rutherford.
El model de Thomson era correcte?
1 Ja saps que els electrons són partícules carregades

Tempestes en ple vol
Un sistema de sensors evitarà que es generin càrregues
elèctriques que atreguin els llamps cap a les aeronaus
L’avió és el mitjà de transport més segur del món, però
això no vol dir que sigui invulnerable. Els agents meteorològics tenen un paper importantíssim i els pilots tracen
les rutes de manera que evitin les tempestes elèctriques.
Tot i que l’estructura tancada d’alumini que forma la part
interna dels avions aïlla els passatgers d’una possible
descàrrega sobre l’avió, el caràcter metàl·lic atreu els
llamps, que poden malmetre el buc.
En un futur pròxim, gràcies a un nou sistema, els avions
creuaran una tempesta elèctrica sense patir cap dany. En
els nous avions electrocarregats, uns sensors detectaran
si s’ha acumulat càrrega elèctrica positiva al buc i la contrarestaran amb una càrrega negativa.
Carlos Zahumensky, Gizmodo. 2018 (adaptació).
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negativament que es mouen al voltant dels nuclis dels
àtoms. Però per què es produeixen llamps quan hi ha
tempesta? Aquest documental et serà d’ajuda.
Una tempesta pot abatre un avió supersegur?

2 Explica per què un avió, en volar, es pot carregar elèctri-

cament i per què, canviant la càrrega elèctrica del buc,
es pot evitar que li caigui un llamp.
Per què es produeixen els llamps?
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Què he après en aquesta unitat?
Valora el que has aprés en aquesta unitat.
Aprenentatge
Conec els postulats de la teoria
atòmica de Dalton

Conec l’experiment de
Rutherford i quin model atòmic
se’n dedueix.

Puc descriure les
característiques de les
partícules subatòmiques
bàsiques i la seva localització
en l’àtom.
Puc representar un àtom
segons el model atòmic de
Bohr.

Relaciono la notació amb el
nombre atòmic i el nombre
màssic.

Puc determinar el nombre de
cada un dels tipus de partícules
subatòmiques bàsiques d’un
àtom.
Soc capaç d’explicar el procés
de formació d’un ió.

Puc representar un ió utilitzant
la notació adequada.

Puc explicar què són els
isòtops.

Conec aplicacions dels
isòtops radioactius, i també
la problemàtica dels residus
originats i les solucions per
gestionar-los.
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No en sé
res.

Em sona una
mica.

Ho tinc
força clar.

Està
dominat.

