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REACCIONS QUÍMIQUES

Objectius

1. Entendre el concepte de reacció química.
2. Veure que com a resultat d’una reacció a vegades es produeix una precipitació, un canvi de 

color, canvis d’estat…
3. Veure que el canvi de color pot tenir aplicacions.
4. Comprovar que en les reaccions químiques hi ha intercanvi d’energia.
5. Classificar les reaccions en:
6. Exotèrmiques: quan hi ha un alliberament d’energia.
7. Endotèrmiques: quan hi ha absorció d’energia.

Procés de treball

1. Reacció entre una dissolució 0.6M de iodur de plom i una altra 0.45M de nitrat de plom II.
Començarem amb una reacció molt senzilla i coneguda que sovint s’anomena Pluja d’or, 
perquè a partir de dues dissolucions incolores es produeix iodur de plom que és de color 
groc. Aquesta experiència ens servirà per introduir el concepte de reacció química.

2. Després dissoldrem clorur d’amoni en aigua i veurem amb el termòmetre que la temperatura
baixa. Es tracta d’una reacció endotèrmica.
Tenen alguna relació aquestes reaccions amb les bosses fredes o calentes que tenen a la 
farmaciola els esportistes?

3. Experimentar amb una dissolució d'agua oxigenada 30% en massa (peròxid d'oxigen) amb el
catalitzador 0.3M KI. Comprovar que és una reacció exotèrmica.
Calen guants i ulleres (ho fa la professora). En una probeta de 100ml, 30ml d'H2O2 + 1ml 
de rentavaixelles+ 10ml dº de KI. Tot dins recipient.

4. Com es detecten els ions clorur a les aigües. Comprovar que una aigua conté o no ions 
clorurs (Cl-) ( aigua destil.lada i aigua de l'aixeta).
Reacció de la dissolució de 0.1M nitrat de plata amb els ions clorur.

5. Sintetitzem plata mitjançant una reacció REDOX. Què obserbem en mesclar una dissolució 
de 0.1M nitrat de plata i un fil de coure?

Qüestions

1. Escriu les equacions químiques de cada reacció.

2. Classifica les reaccions segons el tipus de reacció i segons intercanvi d'energia.

3. Prepara les dissolucions corresponents als reactius de la reacció i especifica els càlculs.
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