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PREPARACIÓ DE GELAT AL LABORATORI SENSE FER 
SERVIR CONGELADOR  

 

Situació problema  

 

En la seva forma més senzilla, els gelats són unes postres congelades fetes d’aigua 

combinada amb condiments per donar sabor, edulcorants o sucre. Un Polo*, conté aquests 

ingredients i colorants alimentaris junt amb el pal per prendre’l.  

L’origen dels gelats es remunta a les begudes gelades de la cort Babilònica (abans de l’era 

cristiana) que es refredaven amb neu o gel. El seu nom, composició i les diferents maneres 

d’elaborar-los han anat canviant entre cultures i al llarg dels segles.  

El mètode més conegut per preparar gelat a casa és utilitzar un fabricador de gelats, un 

dispositiu elèctric que bat la mescla de gelat preparada mentre està dins el congelador de 

casa. Altres models més cars i sofisticats incorporen l’element que congela la mescla.  

Però com podríem elaborar un Polo si no tenim un congelador? 

* Polo és una marca comercial que s’ha acabat incloent dins el vocabulari habitual d’alguns 

països.  

Què et proposem fer?  

- Elaborar alguns Polos amb un doble objectiu: aprendre a 

preparar aquest tipus de gelats sense necessitat d’utilitzar un 

congelador i aprendre alguna cosa sobre els punts de congelació 

de diferents substàncies i mescles. Finalment, provarem i 

gaudirem dels polos preparats. 

- Optimitzar les condicions de l’elaboració d’un polo a través del 

disseny d’experiments, mentre coneixem una propietat 

col·ligativa, el descens crioscòpic de les mescles.  
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- Treballar en equip per planejar el disseny experimental i comunicar els resultats i les 

conclusions de la vostra investigació. 

Escalfament – Activitats preliminars 

Treballarem al laboratori, és a dir, el material utilitzat serà diferent al que utilitzaries a casa 

teva, però pots adaptar el procediment del laboratori a la cuina. Després podràs posar en 

pràctica a casa allò que has après utilitzant el procediment més adequat que contingui la 

composició més gustosa de les que has investigat.  

Necessitem els ingredients i el material de laboratori descrit a continuació: 

Materials Ingredients 

- Tubs d’assaig i gradeta 

- Vasos aïllants de poliestirè  

- Pals de fusta 

- Vas de precipitats de 100 mL 

- Proveta de 100 mL 

- Cullera i vareta de vidre 

- Balança 

- Sensors de temperatura (125ºC to -10ºC), sensors 

de baixa temperatura i equipament MBL  

- Aigua 

- Gel triturat 

- Sucre (sacarosa) 

- Colorant alimentari  

- Condiment per donar sabor 

- Sal 

 

Per dur a terme els experiments al laboratori és millor utilitzar aigua destil·lada, però per fer 

gelat a casa pots utilitzar aigua de l’aixeta o aigua mineral.  

Si ho preferiu, podeu utilitzar també suc de taronja o d’un altre sabor, en comptes d’aigua, 

colorant alimentari i condiments. 

 

 

Primer de tot, discutiu amb els membres del teu grup un procediment per preparar un Polo 

utilitzant materials i ingredients de la llista. Com penseu que es podria fer?  

 

 



 The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB 
  

 

 

Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP 

v. 0.0 (2020-05-10) 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein 

 

Per familiaritzar-vos amb els sensors de temperatura i l’equipament MBL, i per començar a 

conèixer el procediment d’elaboració d’un gelat així com el punt de congelació de 

substàncies i mescles, dueu a terme l’activitat preliminar descrita.  

Predir i mesurar la temperatura de dissolucions aquoses i de banys de gel 

Preparació d’una dissolució de sucre, simulant el líquid per fer un Polo: 

- Per preparar una dissolució de sucre al 20% (m/m): Afegiu 20 g de sucre a 80mL d’aigua 
en un vas de precipitats i barreja fins que es dissolgui.  

- Omple un tub d’assaig fins la meitat amb aigua destil·lada i posa’l a la gradeta (tub A). 

- Omple un tub d’assaig fins la meitat amb la dissolució de sucre i posa’l a la gradeta (tub 
B). 

 

Preparació del bany de gel:  

- Tritureu el gel i introduïu-lo en el vas de poliestirè. 

 

Abans d’introduir ambdós tubs d’assaig al bany de gel responeu a aquestes preguntes: 

• Predieu l’evolució de la temperatura i dibuixeu el gràfic temperatura vs. temps esperat 
de tres sensors: un dins del bany de gel, l’altre dins l’aigua i l’altre dins la dissolució de 
sucre. En quin cas creieu que el sensor de temperatura arribarà a marcar la 
temperatura més baixa? Per què ho penseu?  

 

 

 

 

 

 

• Creieu que la dissolució de sucre, que simula el gelat, estarà congelada? Per què? 

 

 

 

 

 

Disseny de l’experiment: 

- Connecteu els tres sensors de baixa temperatura a l’equipament MBL i introduïu-ne un al 
bany, l’altre al tub A i l’altre al tub B.  
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- Configureu la presa de dades per tal que pugueu obtenir en temps real l’evolució de la 
temperatura i poseu l’experiment en marxa.  

- Observeu quan el líquid de cada tub (A i B) es comença a congelar i fixeu-vos en la forma 
del gràfic i en la temperatura registrada pel sensor durant la congelació.  

 

• Compareu els resultats obtinguts amb les prediccions que havíeu fet i doneu una 
explicació de les diferències i les similituds trobades.  

 

 

 

 

• Analitzeu i compareu les 3 corbes i expliqueu-ne les diferències observades. 

 

 

 

 

 

• Quina és la temperatura mínima del bany? I la de cada tub?  

 

 

 

 

 

 

• Quan la temperatura del bany de gel no disminueix més, estan congelades les 
dissolucions de cada tub?  

 

 

 

 

• Què podríem fer per aconseguir una temperatura menor en el nostre bany d’aigua? Per 
què? 

 



 The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB 
  

 

 

Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP 

v. 0.0 (2020-05-10) 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein 

 

 

Afegeix 5 o 6 cullerades de sal al bany d’aigua i barreja.   

 

• Predieu com penseu que evolucionarà la temperatura (en el bany, en el tub A i en el B) 
i dibuixeu el gràfic temperatura vs. temps esperat dels tres sensor (dins del bany de gel, 
dins l’aigua i dins la dissolució de sucre). Creieu que hi haurà canvis de temperatura en 
algun sensor? Per què?  

 

 

 

 

• Creieu que ara els sensors marcaran temperatures més baixes? Quin més que la resta? 
Per què?  

 

 

 

 

• Espereu canvis en l’aspecte dels líquids congelats dels tubs? Quins? 

 

 

 

 

• Creieu que la dissolució de sucre, que simula el gelat, estarà congelada? Per què? 

 

 

 

• Observeu l’evolució de la temperatura en els 3 sensors. Què passa? 

 

 

 

• Observeu els líquids dels tubs A i B. Quin aspecte tenen?  
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• Compareu els resultats obtinguts amb les prediccions que havíeu fet i doneu una 
explicació de les diferències i les similituds trobades.  

 

 

 

• Analitzeu i compareu les 3 corbes i expliqueu-ne les diferències observades. 

 

 

• Quina és la temperatura mínima del bany? I la de cada tub?  

 

 

• Ara, està congelada la dissolució de sucre dins el tub? 

 

 

• Retira del bany de gel el tub amb gelat (dissolució de sucre), deixa’l uns minuts a la 

gradeta perquè es desfaci una mica i prova’l. T’agrada? És prou dolç? 

 

*Notes:  

- A l’ annex hi ha instruccions detallades per dur a terme l’experiment. 

- Si no teniu suficients sensors de baixa temperatura, utilitzeu el sensor de baixa 
temperatura al bany de gel i sensors de temperatura ordinària pels tubs d’assaig.  

- Utilitzeu guants i ulleres de seguretat durant l’experiment. 

- Vigileu quan manipuleu el bany de gel amb sal perquè estarà a baixa temperatura. Utilitza 
els teus coneixements, llibres de referència, altres fonts d’informació o explicacions del 
professor per aprofundir en: els canvis d’estat, els punts de fusió i de congelació, les 
propietats col·ligatives, el descens crioscòpic i les mescles eutèctiques. 



 The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB 
  

 

 

Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP 

v. 0.0 (2020-05-10) 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein 

 

• Escriu un resum dels conceptes claus de química que han sortit i comprova si ets capaç 

de respondre les següents preguntes. 

 

 

• Per què la forma del gràfic temperatura vs. temps és més o menys pla quan l’aigua es 

congela?  

 

 

• Per què el punt de congelació varia quan barregem sal amb el gel? Què passaria si 

afegíssim més sal?  

 

 

• Què és una mescla eutèctica? Quina és la concentració de la mescla eutèctica del gel i la 
sal (clorur de sodi)? Coincidiria aquest valor de concentració si utilitzéssim, en comptes 
de clorur de sodi, una sal similar com el clorur de potassi? Per què? 

 

 

• Explica mitjançant el model de partícula per què hi ha una disminució del punt de 
congelació entre el dissolvent pur i la dissolució obtinguda quan s’hi afegeix un solut. 

 

 

• Explica per què la mateixa quantitat d’una substància iònica, com la sal (NaCl) té un 
major efecte en el descens del punt de congelació respecte una substància no iònica?  

 

 

*Nota: Pots mirar al final de l’activitat, a la part de “Alguns conceptes i explicacions” per ajudar-te a 
entendre i respondre algunes de les qüestions plantejades. 
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Disseny i realització dels experiments  

En vista dels resultats obtinguts a l’activitat preliminar, us proposem que investigueu 
l’elaboració de gelats de diferent concentració i observeu com són les seves corbes de 
temperatura vs. temps.  

• Quina és la vostra pregunta d’investigació? 

 

• Quina és la hipòtesis per respondre aquesta pregunta?  

 

Abans de treballar en el disseny de l’experiment mostreu la vostra pregunta i la hipòtesi al 
vostre professor. Podeu decidir el color (colorant alimentari) i el gust (condiment) del gelat. 
A continuació, expliqueu la recepta dels diferents polos que fareu. 

Les receptes dels meus Polos són: 

Polo Ingredients Quantitat 

Polo 1 

  

  

  

  

Polo 2 

  

  

  

  

 

• Quin dels dos Polos té una concentració de sucre més elevada? 
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Les següents preguntes us ajudaran amb el disseny experimental. 

Dissenyant experiments: algunes preguntes clau 

Quines variables necessiteu mesurar per recollir dades 

experimentals que responguin a la pregunta 

d’investigació formulada? 

 

Quin material de laboratori i equipament MBL 

necessitareu per mesurar-les? 

 

Quina és la variable dependent i la variable 

independent? 

 

Quines variables haureu de controlar i intentar 

mantenir constants durant l’experiment? 

 

 

Realitza els experiments: registra un gràfic temperatura vs. temps de la salt dissolta al bany 

utilitzant un sensor de baixa temperatura. Al tub d’assaig dels vostres gelats introduïu-hi uns 

sensors de temperatura.  

• Predieu l’evolució de la temperatura i dibuixeu el gràfic temperatura vs. temps esperat 
dels tres sensors: un dins del bany de gel i els altres dins del polo. Quin creieu que es 
congelarà a una temperatura més baixa? 

 

 

 

 

 

Observa el gràfic obtingut segons el tipus de gelat. Retira el tub del bany de gel i espera uns 

minuts abans de treure el Polo del tub.  

 

Anàlisi de resultats i conclusions 

 

Compareu com són els gràfics dels dos gelats per respondre a la pregunta d’investigació. 

Compareu les dades obtingudes en les vostres prediccions i discutiu i expliqueu similituds i 

diferències.  
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Escriviu les conclusions dels vostres experiments. Justifiqueu-los utilitzant els conceptes 

químics amb els què heu tractat al llarg de l’activitat. 

Comunicació dels experiments 

 

Compartiu els resultats amb la resta de grups i discutiu sobre les respostes proposades a la 

pregunta de recerca. 

Escriviu una etiqueta amb la recepta del vostre gelat després de la investigació i feu una foto 
del gelat.  
Enganxeu l’etiqueta i la foto en un panell junt amb les de la resta de grups.  
Al final de l’activitat, els alumnes poden provar els Polos preparats. 
 
 
 

Referències 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helado; 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_cream 
http://en.wikipedia.org/wiki/Freezing-point_depression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 

Mesura i registre de temperatures en temps real. 
1. Connecta el sensor al LabQuest i escull Nuevo del menú Archivo. Si tens un sensor que no té 

identificació automàtica de captura de dades, configura’l manualment.  
2. A la pantalla de Experimento clica Toma de datos. Posa la velocitat de presa de dades a 0,2 

mostres/segons (interval de 5 segons/mostra) i la durada de presa de dades a 20 minuts. Digues-
li d’acord. 

3.   Posa el sensor de temperatura al bany i als tubs d’assaig que hi has introduït. 
4.   Quan tot sigui a punt, comença la presa de dades.  
5.   Quan s’hagin pres les dades analitza i compara els gràfics dels dos tubs d’assaig. 

 6. Emmagatzema les dades de la primera presa de dades prement l’icona de la calaixera. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_cream
http://en.wikipedia.org/wiki/Freezing-point_depression
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Alguns conceptes i explicacions 

El descens crioscòpic és una propietat coligativa i, per tant, el descens de la magnitud només depèn 

de la naturalesa del dissolvent i de la quantitat de solut dissolt, no pas de la naturalesa d’aquest 

últim. Qualsevol solut, en la mateixa quantitat, tindrà, doncs, el mateix efecte. 

El descens del punt de congelació d’una dissolució depèn de la quantitat de partícules dissoltes en 

una massa constant de dissolvent. És per això, que sí hi ha diferències entre la mateixa concentració 

d’un compost iònic i un de molecular. El descens del punt de congelació s’explica amb el canvi 

d’entropia que té lloc en el canvi de fase. Des del punt de vista del model de partícules, una 

dissolució és més deordenada que el dissolvent sol, i per tant, és més difícil esdevenir més ordenat i 

solidificar. 

 

 

 

 


