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CONDUCTORS I AÏLLANTS. 

LA CONSTITUCIÓ DE LA MATÈRIA.

Els cossos que ens envolten a la nostra vida i que formen les muntanyes, els rius, l'aire i els  
éssers vius, són constituïts per immenses associacions d'objectes microscòpics anomenats 
“molècules”.  Una  molècula  d'aigua,  per  exemple,  és  la  mostra  més  petita  d'aqiesta 
substància  que  anomenem aigua.  Però  aquests  maons  són,  de  fet,  compostos  d'atres 
objectes  anomenats  “àtoms”,  de  mamera  que  un  molècula  d'aigua  és  formada  per 
l'associació de dos àtoms d'higrogen i un d'oxigen. Altres substàncies tenen molècules amb 
més  àtoms,  com  per  exemple  l'aspirina,  que  en  té  21.  Però  el  que  és  particularment 
interessant d'observar és que, així com hi por haver un nombre molt gran de molècules 
diferenets (se n'han catalogat més de mig milió), només s'han trobat a la naturalesa 92 
àtoms diferents.
Cada classe d'àtom defineix unelement químic com el ferro, el plom, l'urani, l'oxigen,....
Els àtoms, peerò, no són pas elementals i també tenen els seus constituents. Tots els àtoms 
són fets  d'electrons i  neutrons.  Els  neutrons poden ser  protons o  neutrons,  segon que 
tinguin càrrega elèctrica positiva o no en tinguin, i  es troben agrupats formant un nucli  
compacte (el  nucli  atòmic).  Al voltant d'aquest nucli,  en òrbites o capes successives es  
mouen a grans velocitats els electrons. Els electrons tenen càrrega elèctrica negativa.
Les dimensions dels nuclis són molt petites, entre 10-13  i 10-12 cm. Els àtoms, en canvi, tenen 
una grandària  de 10-8 cm, de manera que el  diàmetre d'un nucli  és de deu a cent  mil 
vegades més petit que el de l'àtom. L'àtom és, doncs, quasi completament buit, o sigui que  
es podria dir molt bé que el constituent principal de l'àtom i, per consegüent, de la matèria 
atòmica i molecular és el buit.
Els àtoms no tenen cap càrrega elèctrica. Són elèctricament neutre, ja que les càrregues 
negatives dels electrons es troben compensades per les càrregues positives dels protons 
en igual nombre. Els neutrons també són neutres. Cada element es digerencia pel  seu 
nombre de protons. Els àtoms amb mé de 83 protons són inestables, inestabilitat que,  fins 
a 92 protons (l'urani), es manté suficientment feble perquè aquests àtoms puguin ser trobats 
sense dificultat a la naturalesa.
La recerca experimental  del  món ultramicroscòpic ha posat en evidència aquests últims 
anys l'existència d'un gran nombre de partícules, a més dels electrons, els protons i els 
neutrons. Ara podem assegurar que els nucleons, és a dir, els protons i els neutrons, no són 
partícules elementals, ja que són formats per partícules encara més petites anomenades 
“quarks”. En canvi, ara per ara sembla que l'electró no posseeix cap estructura interna. 
L'electró és, doncs, un partícula elemental. 

Antoni Lloret. “Per què les coses són com són?” 



LECTURES I MÉS. :  CONDUCTORS I AÏLLANTSLECTURES I MÉS. :  CONDUCTORS I AÏLLANTS

                                     

Després de llegir atentament el text, completa les qüestions següents:

1. Les molècules són constituïdes per ..................................

2. Cada classe de/d' ..................................constitueix un element químic.

3. A la naturalesa s'han trobat 92 tipus de/d' ................................... diferents.

4. ................................. és la part més petita d'un element que manté les propietats 
d'aquest element.

5. L'àtom és format per ....................., ............................ i ................................

6. El nucli és format per nucleons i els ............................. giren al seu voltant.

7. ..................... és una partícula que té propietats elèctriques i massa.

8. Els nucleons són els ..................... i els ..............................

9. Els ..................... són partícules atòmiques amb càrrega elèctrica negativa.

10.Els ........................ tenen càrrega elèctrica positiva.

11.El .......................... és uns partícula nuclear que no té càrrega elèctrica.

12.En un àtom elèctricament neutre el nombre de ....................... és igual al nombre 
de ................................

13.Els ................... són partícules elementals.

14.Els ...................... i els ............................. no són partícules elementals.

15.Els ..........................  es diferencien entre si  pel  nombre de .....................  que 
presenten.

16.Els quarks conformen els ........................ i els ............................

17.................................. té una grandària aproximada de 10-8 cm.

18.Els nuclis són molt més ...................................... que els àtoms.


