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Experiments de primària 

  



 

La màgia dels bolquers 
 

El poliacrilat de sodi és un polímer sorprenent per la seva capacitat d’absorbir desenes de 

vegades el seu propi pes en aigua. 

 

Necessitareu:  Procediment  

● Dos bolquers de 12-18 mesos 

● 1 -1'5 litre d'aigua 

● Pigment alimentari 

● Safata i (sores 

Tenyir l'aigua amb 2-3 gotes de pigment. 

Abocar l'aigua lentament sobre el bolquer.  

 

  

 

Com és que no regalima? Obrir el bolquer amb 

les tisores i observar el polímer inflat. 

Comparar-lo amb el polímer d'un bolquer sec. 

 

 

  



 

Maizena 
 

La distinció entre matèria sòlida i fluïda no és tan categòrica com podríem pensar. Alguns 

materials com els slimes de farina de blat de moro són a mig camí. 

 

Necessitareu: Procediment: 

● Dues o tres cullerades de Maizena 

● Aigua tèbia 

● Un bol i una cullera  

● Objectes per submergir a la maizena: una 

espiral de filferro, un martell petit, algun 

objecte dens. 

 

Posa dues cullerades de Maizena al bol, 

afegeix-ne una d'aigua tèbia i barreja. Segueix 

la seqüència del vídeo i observa el diferent 

comportament quan el moviment és sobtat o 

quan és lent. 

 

 

 

 

 

Què notes?  

 



 

Cicle de l'aigua 
 

Fem una maqueta funcional del cicle de l'aigua a escala de laboratori 

 

Necessitareu: Procediment: 

● Un pot de vidre alt amb tapa hermètica 

● Sorra 

● Aigua calenta 

● Opcionalment, pigment alimentari  

● Una mica de cotó de farmàcia i una goma 

elàstica 

●Retoladors permanents 

Posa una mica de sorra dins el pot, afegeix 

aigua calenta fins a assolir un nivell d'un parell 

de dits. Opcionalment pots tenyir l'aigua. Deixa 

que el vapor ompli tot l'interior del pot i tanca'l 

hermèticament. Decora el pot amb el cotó de 

farmàcia i dibuixa sobre el vidre el moviment 

de les masses d'aigua 

 

 

 

 

Podries reproduir el cicle de l'aigua del nostre 

planeta en un pot de vidre? 

 



 

Columna de sedimentació 
 

Una columna de sedimentació reprodueix la formació dels estrats que observem a la 

natura 

 

Necessitareu: Procediment: 

● Un pot alt i prim de vidre amb tapa 

hermètica 

● Sorres amb diferents granulometries: sorra 

de platja fina i granada, fang barrejat amb 

aigua, grava, sauló 

● Aigua i un desinfectant (iode) 

 

Omple una tercera part del pot amb sorres de 

diverses granulometries, afegeix aigua fins a 

dalt, unes gotes de desinfectant. Tapa 

hermèticament i sacseja amb energia. I ara 

deixa'l reposar hores o dies fins que el líquid 

sigui transparent. 

 

 

 

 

Quantes capes s'han format? Formen algun 

patró? 

 

 



Columna de Vinogradsky 
 

Fem el cultiu microbià més simple, amb menys manteniment i amb més durada 

 

Necessitareu: Procediment: 

● Un pot de vidre alt i prim amb tapa 

hermètica 

● Una mica de cotó de farmàcia i cinta 

adhesiva 

● Paper de cuina, petxines triturades, adob per 

plantes, terra de bosc. 

● Aigua no clorada i encara millor procedent 

d'una bassa o bassal 

 

 

Què necessita un ésser viu per prosperar? Fes 

un petit forat a la tapa del pot amb un clau i un 

martell. Cobreix-la amb una boleta de cotó de 

farmàcia i assegura la posició amb un tros de 

cinta adhesiva. Posa dins del pot i per aquest 

ordre el paper de cuina, les petxines triturades, 

l'adob per plantes i la terra de bosc. Afegeix 

l'aigua de manera que quedi buit un terç del 

pot. Deixar-ho reposar setmanes o mesos en 

un lloc no massa fred i ben il·luminat. 

Fotografiar periòdicament l'evolució del cultiu. 

 

 

 

 

Es recomana fer aquest experiment a principi 

de curs i observar el seu progrés al llarg del 

temps  



Experiments de secundària 

  



Cristalls de nitrat potàssic i alum potàssic 
 

Reproduïm al laboratori els processos de la natura per fer cristalls 

 

Necessitareu: Procediment: 

Per fer cristalls de nitrat potàssic per refredament 

● Un pot de vidre  

● 50 grams de nitrat potàssic 

● 100 mil·lilitres d'aigua molt calenta 

 

Dissol el nitrat potàssic en l'aigua calenta. 

Embolica el pot amb un drap de cuina perquè 

es refredi lentament. Un cop a temperatura 

ambient, posa el pot a la nevera durant 24 

hores. Elimina l'aigua sobrant.  

Per fer cristalls d'alum potàssic (sulfat d'alumini i potassi) per evaporació 

● Un bol pe(t de vidre 

● 50 grams d'alum potàssic 

● 100 mil·lilitres d'aigua tèbia 

Dissol l'alum en l'aigua tèbia. Posa'l en el bol i 

deixa'l uns quants dies en un lloc càlid i 

ventilat. Espera que s'evapori tota l'aigua.  

  

En cada un dels dos casos: 

Per què ha cristal·litzat? 

 

  



 

Cromatografia 
 

Separem els pigments de la tinta del retolador gràcies a les forces de la capil·laritat 

 

Necessitareu: Procediment: 

● Un filtre de cafetera 

● Tisores, got de vidre, escuradents 

● Retoladors a l'aigua 

● Aigua 

 

Retallem uns rectangles del filtre de cafetera i 

pintem una ratlla tal i com mostra el vídeo. 

Pengem el paper dins el pot aguantat per 

l'escuradents i afegim aigua amb molta cura 

fins que es mulli l'extrem inferior del filtre.  

 

 

 

 

Amb quins pigments es fa el color blau o el 

marró? 

 

 

 

 

 

 



Maleta confeccionada per Marc Boada 

http://www.pendulum.es/ 

 

Més informació  

https://sites.google.com/xtec.cat/montqumic/inici 

 

 


