
SOLUCIONS SETMANA DEL 21 AL 26 D’ABRIL 

 

DEFINEIX (Pàg. 86) 

- Canvi físic: aquell que canvia l’aspecte de la materia, però no la seua naturalesa. 
- Canvi químic: aquell pel qual les substàncies es transformen en altres diferents. 
- Oxidació: canvi químic pel qual determinades substàncies reaccionen amb l’oxigen de l’aire i es 

transformen en altres. 
- Corrosió: deteriorament observat en un objecte metàl.lic a causa de l’oxidació. 
- Combustió: canvi químic que es produeix entre l’oxigen i un material oxidable, que va acompanyat 

de despreniment d’energia en forma de flama. 
- Fermentació: canvi químic pel qual una substància es transforma en una altra, per l’acció d’un 

ferment. 
 

PÀGINA 87 

12) Resposta personal. Per exemple: 
- Sòlids: vidre, ferro, fusta, gel, plàstic, granit,… 
- Líquids: aigua, llet, suc, vi, oli, vinagre,… 
- Gasos: aire, oxigen, vapor d’aigua, diòxid de carboni,… 
 
13) Els canvis d’estat que es produeixen quan s’escalfa la matèria són: 
 - Fusió: passar de sòlid a líquid. 
 - Vaporització: passar de líquid a gas. 
       Els canvis d’estat que es produeixen quan es refreda la materia són: 

-Condensació: passar de gas a líquid. 
-Solidificació: passar de líquid a sòlid. 

 
14) Condensació. L’espill del bany s’entela quan ens dutxem perquè el vapor d’aigua, en tocar la superfície 
de l’espill que està fred, es condensa i es converteix en aigua líquida. 
Es tracta de vapor d’aigua. 
 
15) Resposta personal. La combustió de la fusta, la fotosíntesi, la respiració, la digestió dels aliments, la 
corrosió que es dona quan es deixa un ferro a la intempèrie, la generació d’electricitat,… 
 
16) Resposta personal. Perquè els objectes de ferro no s’oxiden generalmente se’ls posa una capa d’un 
material anticorrosiu, com ceres, aerosols o pintures anticorrosives. 
 
17) En la transformació de la farina en massa de pa es produeix la fermentació. Quan mesclem la farina, 
l’aigua i el ferment per a preparar la massa; els sucres de la farina junt amb el ferment produeixen alcohols 
i àcids orgànics que donen el volum, el sabor, ... a la massa. 



PÀGINA 158 

1)                                                            2)  

3)                                                                                                  

4)  

* 300 m + 0,75 m = 300,75 m 
* 15 m + 0,09 m = 15,09 m 
* 60 m + 70 m + 0,3 m = 130,3 m 
* 400 cm + 0,5 cm = 400,5 cm 
* 1.600 cm + 0,2 cm = 1.600,2 cm 
* 7.900 cm + 60 cm + 0,7 cm = 7.960,7 cm 
* 60 dam + 0,9 dam = 60,9 dam 
* 40 dam + 0,65 dam = 40,65 dam 
* 0,5 dam + 0,04 dam + 0,097 dam = 0,637 dam 
 
5) PROBLEMA 
Operacions:  19,2 Km = 192 hm  4 Km i 8 hm = 48 hm  192 : 48 = 4 
Solució:  Ha fet 4 etapes 
 
PROBLEMA 
Operacions:  9 m = 900 cm  900: 45 = 20 
Solució:  Ha obtingut 20 trossos de corda. 



 
 
 

 

2) Cal encerclar el segon personatge. 
 

3) - Miguel Àngel era tossut, apassionat i solitari. 
-Miguel Àngel començà d’aprenent de pintor als tretze anys. 
-Pietro Torrigiani trencà el nas a Miguel Àngel. 
-Per la volta de la Capella Sixtina, Miguel Àngel cobrà l’equivalent a mig milió d’euros! 

          
4)  Ghirlandaio: va ser el primer mestre de Miguel Àngel. 

Torrigiani: va ser el company del taller que va trencar el nas a Miguel Àngel. 
Juli II: va ser el papa que va encarregar a Miguel Àngel decorar la volta de la Capella Sixtina. 

 
5)  Superdotat: que té les capacitats molt superiors a la mitjana. 

Acomplexat: que se sent inferior als altres per algun defecte, mancança,… 
 

6) Cal encerclar el primer dibuix. 
 

7) Dòcil, desconegut, fracàs i fàcil. 
 

8) Rostre, milió, problemes i mà. 
 

9) Equip, orquestra i ramat. 
 

     10) Substantius concrets: mestre, pintor i nas. 
       Substantius abstractes: bellesa, talent, enveja. 
 

     11) Envejós, enginyer, ajudant, gest, judici, geni, jove, general, agilitat, pujar. 
 

     12) Viatge, joves, viatjar, juny, viatjarem, equipatge, allotjarem, menjars, passejarem, passejarem,    
             màgiques, paisatges. 

 
13) * platja – platges   * pluja – pluges 
       * lletja – lletges   * esponja – esponges 
       * llotja – llotges   * enveja – enveges 
       * mitja – mitges   * taronja - taronges 


