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E L  N O S T R E  P R O J E C T E

TALLERS CIENTÍFICS PER ESCOLES

• L’objectiu dels tallers és introduir o reforçar els conceptes científics mitjançant l’experimentació perquè així els alumnes aprenguin i gaudeixin 
alhora.

• Els tallers oferts han sigut  seleccionats d’entre el currículum escolar per la viabilitat en la realització d’una part pràctica. Tenen una durada 
d’1h o 2h en funció del tema escollit i són pensats per a un sol grup classe.

• Cadascun dels tallers introdueix un tema científic i en el llistat estan ordenats per temàtiques i franja educativa.

METODOLOGIA GENERAL DELS TALLERS CIENTÍFICS

• L'explicació dels conceptes científics es realitzarà per mitjà d’una presentació i de demostracions.
• Els alumnes participaran en la realització de les demostracions i podran formular les preguntes que els ajudin a comprendre-les millor.
• Un cop assolits els coneixements necessaris, cada alumne construirà un senzill aparell científic que podrà quedar-se, o realitzarà unes pràctiques.
• Per la construcció de l’aparell i la realització de les pràctiques s’aniran donant les indicacions pas a pas.
• Tot el material necessari per la realització del taller el subministrà l’Acadèmia Explora.

Volem acostar la ciència als joves, fer-los sentir l’emoció d’aprendre de manera pràctica i divertida.

Per aquest motiu hem organitzat un sistema d’aprenentatge a base de tallers pràctics que ajudaran a 
l’alumne a comprendre d’una forma més experimental els conceptes teòrics.



CIÈNCIES DE LA NATURALESA

FORÇA, TREBALL I ENERGIA

L’AIRE I L’AIGUA FORÇA, TREBALL I ENERGIA L'AIRE I L'AIGUA

EL MÓN DE LA MATÈRIA

LLUM I SO LLUM I SO

ELECTRICITAT I MAGNETISME ELECTRICITAT I MAGNETISME

EL MÓN DE LA MATÈRIA

L’aire i la meteorologia (2h) 
El taller explica com s’origina el vent i com es formen 
els fenòmens meteorològics.

Pressió i diversió: el submarí pescador (2h)
El taller explica la flotabilitat dels cossos.

El paracaigudista (1h)
El taller explica les propietats de l’aire i l’atmosfera. 

Els esforços i les estructures (2h) 
S’expliquen les màquines simples, les propietats 
mecàniques dels materials i els esforços que poden sofrir.

El termòmetre de dilatació (2h) 
En el taller s’expliquen els principals mecanismes de 
transmissió de la calor i els efectes de la temperatura 
en els cossos.

La força de fregament (2h)
En el taller s’explica com es pot calcular la força de 
fregament entre dos materials.

El moviment circular (2h)
El taller es centra en explicar el concepte de la força 
centrifuga i el moment d’inèrcia dels cossos amb 
moviment circular.

El gat hidràulic (2h) 
El taller explica l’estàtica de fluids

La succió de l’aire (1h)
El taller explica el principi de Bernoulli i l’efecte venturi.

El diable de Descartes (2h)
El taller explica l’estàtica de fluids.

Pressió, volum i temperatura (2h) 
El taller explica la teoria cineticomolecular de la 
matèria i les lleis dels gasos.

Determinació del PH d’una solució (2h)
El taller estudia les reaccions d’àcids i bases.

Les reaccions químiques (2h) 
Explica i classifica les diferents reaccions químiques.

Mescles i dissolucions (2h)
El taller descriu els tipus de mescles i els principals 
mètodes de separació de les substàncies.

La destil·lació (2h) 
El taller explica el procés de destil·lació de diferents 
mescles.

Troba el nord amb la teva pròpia brúixola! (1h)
El taller introdueix els fenòmens magnètics.

Els fenòmens elèctrics (1h)
El taller és una introducció a les carregues elèctriques i 
als fenòmens d’electrització.

Com podem controlar l’electricitat? (2h)
El taller explica què és un circuit elèctric i els seus  
components.

Electricitat, magnetisme i moviment (2h)
El taller explica la relació entre l'electricitat i el 
magnetisme, fins a la generació de corrent  
i el funcionament dels motos elèctrics.

La pila electrolítica (2h)
El taller explica les reaccions d'oxidació i reducció.

Els elements d'un circuit elèctric (2h)
El taller explica diferents tipus de circuits i receptors.

La llum i els colors (2h)  
El taller explica la naturalesa de la llum i algunes de 
les seves propietats.

El zoòtrop (1h) 
El taller explica el fenomen de la persistència de la 
visió.

El món al revés (1h)
El taller explica el funcionament de la cambra fosca.

Què és el so? (1h)
El taller explica què són les ones sonores i la tonalitat 
dels sons.

Fenòmens físcs de la llum (2h)
El taller es centra en els fenòmens de la reflexió, la 
refracció, la difracció i la dispersió de la llum.

La Llum i els colors (2h) 
El taller explica l'origen de la llum i els colors que la 
formen.

El meu rellotge de sol (2h)
El taller es centra en l'estudi dels moviments de la terra 
en relación amb els del sol. 

La força i el moviment (2h)   
El taller n’explica els conceptes, com es mesura i les  
seves conseqüències.

La calor i la seva mesura (2h)  
El taller treballa el concepte de la calor i els seus efectes.

Transformacions de l’energia (2h)  
El taller explica els conceptes de força, treball i energia.

Les màquines simples (2h)   
El taller explica els diferents tipus de màquines simples.

Les propietats de la matèria (2h)  
En el taller es treballen les propietats dels materials.

La bateria química (1h)   
En el taller es descriu el procés de transformació de 
l’energia química en energia elèctrica.

Mescles i dissolucions (2h)   
El taller descriu els tipus de mescles i els principals 
mètodes de separació de les substàncies

TA L L E R S  C I E N T Í F I C S  P E R  A  P R I M À R I A TA L L E R S  C I E N T Í F I C S  P E R  A  S E C U N DÀ R I A

Respirem, però com ho fem?(1h) 
El taller explica el mecanisme que fa que els pulmons 
s’omplin i es buidin d’aire.

El Sol, la Terra i la Lluna (2h)   
El taller és una introducció al Sistema Solar. 

Qui vivia al món fa milions d’anys? (1h)
El taller explica els tipus de fòssils i com es formen 



TA L L E R S  C I E N T Í F I C S  
P E R  A  P R I M À R I A

Descobrir el món de la ciència de la  
manera més divertida i didàctica.



Respirem, però com ho fem?

L’objectiu del taller és introduir als alumnes els temes de l’aire i l’atmosfera. Els conceptes que s’explicaran són:
 • De què està format l’aire.
 • L’atmosfera i quines zones ocupa en el nostre planeta.
 • Algunes propietats físiques de l’aire.
 • El mecanisme que fa que els pulmons s’omplin i es buidin d’aire.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un model senzill de pulmons
 • Es tracta d’un model per explicar el funcionament dels pulmons. 
 • El got representa la caixa toràcica, els globus mitjans fan de pulmons, les canyes fan de tràquea i el globus gran fa de diafragma.
 • Funcionament: Quan estires el globus gran, l’ampolla augmenta de volum i la pressió de l’aire al seu interior disminueix. Això provoca que l’aire entri a 

l’ampolla per les canyes fins als globus, que s’inflen. D’aquesta manera es compensa la diferència de pressió de l’aire a l’interior i a l’exterior de l’ampolla. 
pulmons en un got

maqueta del Sistema Solar.

recreació fòssil vegetal

C I È N C I E S  D E  L A  NAT U R A L E S A

Qui vivia al món fa milions d’anys?

L’objectiu del taller és que els alumnes aprenguin què són els fòssils de manera pràctica i divertida. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Els fòssils. 
 • Com es formen.
 • Quina informació ens poden donar. 
 • Qui són i com treballen els paleontòlegs. 

Per finalitzar el taller cada alumne recrearà la formació d’un fòssil:
 • Disposaran de diversos objectes amb formes, textures i materials variats. N’hauran d’escollir un i preparar-lo per a submergir-lo en un petit recipient 

ple de guix. 
 • Se’ls hi explicarà com es prepara el guix i quines propietats té, i cada alumne/a haurà d’omplir el seu recipient amb guix i ràpidament enfonsar-hi 

l’objecte escollit. 
 • Al cap de pocs minuts el guix ja haurà endurit, i podran procedir a fer la feina d’un paleontòleg: descobrir el fòssil i manipular-lo fins que es pugui 

veure la forma de l’objecte fossilitzat.

El Sol, la Terra i la Lluna

L’objectiu del taller és que els alumnes adquireixin les primeres nocions d’astronomia. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Les estrelles i els planetes.
 • El Sistema Solar.
 • Els moviments de la Terra i la Lluna.
 • El dia, la nit.
 • La llum de la Lluna i les seves fases.
 • Els eclipsis de Sol i Lluna.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà una maqueta senzilla del Sistema Solar.
 • Es tracta d’un model en que els alumnes podran apreciar l’enorme mida del Sol, el nombre colors i posició dels diferents planetes del Sistema Solar. 



La força i el moviment    

L’objectiu del taller és introduir el concepte de força, com es mesura i les seves conseqüències. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Què és una força.
 • Com es mesura una força.
 • Els efectes d’una força.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un dinamòmetre.
• El dinamòmetre és un aparell utilitzat per mesurar forces o pesos.
• Servirà als alumnes per mesurar les forces que realitzen per posar en moviment els objectes.
• Funcionament: A l’aplicar una força, el material elàstic (goma elàstica o molla que segueix la llei de Hooke) del que està format  

el dinamòmetre s’estira, i indicarà el valor de la força exercida en una escala graduada gràcies a un indicador. 

F O R ÇA , T R E BA L L  I  E N E R G I A

La calor i la seva mesura

L’objectiu del taller és explicar el concepte de l’energia calorífica i la temperatura. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Fonts de calor. Naturals i artificials.
 • La calor i els canvis en els materials.  

Canvis de mida i canvis d’estat.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un termòmetre.
• Funcionament: En escalfar-se, l’aire interior del pot de vidre es dilata, i exerceix pressió al líquid, que per contrarestar la diferència  

de pressió, ascendeix pel tub fins a equilibrar les pressions a l’interior i a l’exterior del  pot. 

Les màquines simples 

L’objectiu del taller és que els alumnes coneguin què són les maquines simples. S’explicarà com funcionen les següents màquines simples.
 • La palanca.
 • La roda.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un model de palanca que els servirà per experimentar amb els diferents tipus de palanques  
(1er, 2on i 3r grau)

Transformacions de l’energia

L’objectiu del taller és explicar el concepte de força, treball i energia i les formes en que es poden manifestar. 
Els conceptes que s’explicaran són:
 • Què és una força i quins tipus hi ha.
 • El treball en física.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un vaixell elàstic.
• Funcionament: El vaixell elàstic utilitza l’energia potencial elàstica emmagatzemada a la goma elàstica per impulsar el vaixell. L’energia emmagatzemada 

es transfereix a les pales del vaixell, i aquestes la transformen en energia cinètica que fa moure les pales i impulsen el vaixell.

 • Les lleis de Newton.
 • Els tipus de forces.

 • Els materials conductors i aïllants de la calor. 
 • La mesura de la temperatura.

 • L’energia i en quines formes es manifesta.
 • Transformacions i aprofitament de l’energia.

 • La corriola o politja.
 • El pla inclinat.

dinamòmetre

termòmetre

vaixell elàstic

palanca



E L  M Ó N  D E  L A  M AT È R I A

Les propietats de la matèria  

L’objectiu del taller és estudiar algunes de les qualitats dels materials. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Els estats de la matèria.
 • Els canvis d’estat.
 • La densitat.
 • La duresa.
 • La resistència.

 
Els alumnes realitzaran unes pràctiques de les propietats estudiades.

La bateria química

L’objectiu del taller és introduir els alumnes les reaccions químiques i explicar com la bateria química transforma l’energia química en elèctrica.  
Els conceptes que s’explicaran són:
 • Els àtoms i les molècules.
 • Què es una reacció química. 
 • Què són les càrregues elèctriques i l’electricitat.
 • Com funciona la bateria.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà una bateria química en miniatura que servirà per encendre un LED. Els elèctrodes utilitzats seran el coure 
d’un fil de coure i el zinc del recobriment d’un clau galvanitzat i l’electròlit utilitzat serà vinagre.

Mescles i dissolucions

L’objectiu del taller és estudiar la matèria i els tipus de substàncies. Els conceptes que s’explicaran són
• La substància pura.
 • Les mescles i les dissolucions.
 • Matèria homogènia i heterogènia.
 • Mètodes de separació de substàncies:

− La decantació
− La filtració
− L’evaporació
− El magnetisme
− La cristal·lització
− La cromatografia

Els alumnes realitzaran unes pràctiques dels diferents mètodes de separació de substàncies.

 • La fragilitat.
 • La flexibilitat.
 • L’elasticitat.
 • La plasticitat.

 • La transparència.
 • La permeabilitat.
 • La conductivitat (tèrmica i elèctrica).
 • La mal·leabilitat i ductilitat. 
 • La solubilitat en líquids.

materials diversos

bateria química

cromotografia



L ' A I R E  I  L ' A I G UA

L’aire i la meteorologia

L’objectiu del taller és què els alumnes aprenguin com es formen els fenòmens meteorològics i com s’origina el vent. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Els estats de la matèria.  
 • Els canvis d’estat de l’aigua.
 • Els núvols i les precipitacions.
 • La compressió i expansió dels gasos.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un anemòmetre i penell.
• El penell, que gira lliurement i ens assenyala la direcció del vent, i que es interessant acompanyar-lo d’una rosa dels vents per poder identificar el 

nom dels vents. 
• L’anemòmetre, que ens indica la velocitat del vent. El nostre ens servirà per distingir entre vent fluix, moderat i fort amb tant sols un cop d’ull.

Pressió i diversió: el submarí pescador  
  
L’objectiu del taller és què els alumnes comprenguin perquè floten els cossos. Els conceptes que s’explicaran són:
 • La pressió hidrostàtica. 
 • L’empenyiment de l’aigua.
 • La flotabilitat dels cossos.
 • El principi de pascal.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà el submarí pescador.
• Per acabar d’assimilar tots els conceptes es construirà un joc de pesca submarina en que el seu funcionament es basa en el principi de pascal i la 

flotabilitat dels cossos.
• Funcionament: Quan fem pressió sobre  les parets de  l’ampolla, segons el principi de pascal aquesta pressió es transmet directament a la resta de líquid. 

L’aigua és un líquid que costa molt  de  comprimir, però l’aire, que és més fàcil de comprimir redueix el seu volum. Així l’aire de l’interior del submarí en 
reduir-se de volum deixa espai perquè l’aigua entri, fet que provoca que el pes del submarí s’incrementi, i en el moment en que el pes es superior a l’em-
penta que rep el submarí s’enfonsa.

El paracaigudista 
    
L’objectiu del taller és què els alumnes coneguin  algunes propietats de l’aire. Els conceptes que s’explicaran són:
 • La pressió atmosfèrica.
 • El fregament de l’aire.
 • Com afecten el pes i la superfície en la caiguda lliure.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un model a petita escala d’un paracaigudes amb materials lleugers i fàcils de manipular.
• Funcionament: El paracaigudista cau degut a la força de la gravetat i el paracaigudes en frena la caiguda. El paracaigudista  té una relació entre la 

superfície i el pes minsa, que el fa un objecte amb poc fregament amb l’aire i que per tant es trobarà sempre en la màxima posició inferior, i això fa que el 
conjunt mantingui l’estabilitat i la verticalitat. El paracaigudes té una relació entre la superfície i el pes molt gran, amb lo que el fregament amb l’aire serà 
molt gran i aconseguirà frenar la caiguda.

 • La dilatació tèrmica dels gasos.
 • La pressió atmosfèrica.
 • Com s’origina el vent.

anemòmetre i penell

submarí pescador

paracaigudes



E L E T R I C I TAT  I  M AG N E T I S M E

Troba el nord amb la teva pròpia brúixola!

L’objectiu del taller és introduir als alumnes els fenòmens magnètics. Els conceptes que s’explicaran són:
 • El magnetisme.
 • Què son els imants. 
 • Les propietats dels imants.
 • El camp magnètic d'un imant. 
 • El camp magnètic terrestre.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà la seva pròpia brúixola.
• Els alumnes construiran una brúixola casolana magnetitzant una agulla i fent-la surar a l’aigua amb una base de porexpan dintre d’un recipient tancat. 

Els fenòmens elèctrics

L’objectiu del taller és introduir als alumnes què són les càrregues elèctriques i experimentar alguns fenòmens elèctrics. Els conceptes que s’explicaran 
són:
 • Les càrregues elèctriques.
 • L’electricitat estàtica.
 • EL corrent elèctric.
 • L’electroscopi.
 • El pèndol elèctric.

Durant el taller els alumnes realitzaran unes experiències d’electricitat estàtica.

Com podem controlar l’electricitat?

L’objectiu del taller és introduir als alumnes el funcionament i els elements d’un circuit elèctric. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Les càrregues elèctriques.
 • L'electricitat i el corrent elèctric.
 • El circuit elèctric (funcionament i components bàsics).
 • Elements del circuit elèctric (generadors, connectors, receptors i aparells de comandament).
 • La representació gràfica.
 • Els conceptes de la intensitat, el voltatge i la resistència.
 • Els circuits en sèrie, paral·lel i mixtes.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un circuit elèctric.
• Els alumnes construiran un circuit elèctric senzill en una cartolina, utilitzant cinta adhesiva de coure, leds, i una pila de boto. El circuit tindrà forma 

de semàfor, utilitzant leds de colors verd, vermell i groc per a cada color del semàfor. 

brúixola

electricitat estàtica

circuit elèctric



L L U M  I  S O

La llum i els colors   

L’objectiu del taller és introduir als alumnes uns coneixements sobre la naturalesa de la llum i explicar-ne algunes de les seves propietats. 
Els conceptes que s’explicaran són:
 • Què és la llum, d’on procedeix i com viatja.
 • La opacitat del cossos, la ombra i la penombra.
 • Els colors de la llum i dels objectes.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un prima de Newton.
• El prisma de Newton serveix per a descompondre la llum en els colors de l’arc de Sant Martí. 

El zoòtrop 

L’objectiu del taller és treballar el tema de la imatge i el moviment. S’explicaran els següents conceptes:
 • Què és una fotografia.
 • Què és una animació.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un zoòtrop.
• És una joguina òptica que es basa en el fenomen de la persistència de la visió per crear la il·lusió de moviment.
• Consisteix en construir un tambor circular de color fosc, amb diverses obertures verticals que permeten veure l’interior del tambor. A dins del tambor 

es col·loca una tira de paper amb una seqüència de diverses imatges en sèrie que són les fases d’un moviment cíclic. 
• Funcionament: Quan fem rodar el tambor i mirem a través de les obertures, veiem la seqüència de les imatges, que degut a la persistència que provoquen 

a la retina, ens donen la percepció de moviment.

Què és el so?  
  
L’objectiu del taller és explicar als alumnes algunes característiques del so. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Què és el so i d’on procedeix.
 • Com es propaga el so.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un instrument musical. Pot esser una flauta de pa, o bé una guitarra. 

El món al revés
    
L’objectiu del taller és introduir uns coneixements sobre la naturalesa de la llum i explicar-ne algunes de les seves propietats. 
Els conceptes que s’explicaran són:
 • Què és la llum.
 • D’on procedeix.
 • Com viatja la llum.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà una cambra fosca. 
• La cambra fosca és un invent que serveix per a projectar imatges damunt d’una superfície de suport. Està formada per una caixa tancada de color 

negre, on a través d’un petit forat entren els raigs de llum reflectits pels objectes de l’exterior. Els raigs es projecten a la paret oposada i formen una 
imatge invertida de l’exterior.

 • Com es va inventar el cinema.
 • Què és un zoòtrop.

 • Com sentim els sons.
 • Què és el to d’un so.

zoòtrop

cambra fosca

guitarra



TA L L E R S  C I E N T Í F I C S  
P E R  A  S E C U N DÀ R I A

Aprofundir en matèria de ciència per 
continuar descobrint. 



Els esforços i les estructures    

L’objectiu del taller és que els alumnes experimentin de primera mà les maquines simples, les propietats mecàniques dels materials i els esforços que poden 
sofrir. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Les màquines simples: la palanca, la roda, la corriola i el pla inclinat.
 • Les propietats mecàniques dels materials: la resistència, la tenacitat, fragilitat, l’elasticitat, la plasticitat i la duresa.
 • Els esforços: la compressió, la tracció, la flexió, la torsió i el cisallament.
 • Les estructures. Tipus d’estructures, materials i formes.

Durant el taller els alumnes realitzaran unes pràctiques dels conceptes treballats.

F O R ÇA , T R E BA L L  I  E N E R G I A

El termòmetre de dilatació

En el taller s’expliquen els principals mecanismes de transmissió de la calor i els efectes de la temperatura en els cossos. Els conceptes que s’explicaran 
són:
 • El concepte de calor.
 • Els mecanismes de transmissió de la calor: conducció, convecció i radiació.
 • Els efectes de la calor. 

− Energia calorífica
− La dilatació i la contracció tèrmica dels materials

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un termòmetre de dilatació.

La força de fregament 

En el taller s’explica com es pot calcular la força de fregament entre dos materials. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Què és una força.
 • Com es mesura una força.
 • Els efectes d’una força.
 • Les lleis de Newton.
 • Els tipus de forces.
 • Com es calcula el coeficient de fregament entre dos materials utilitzant una pendent ajustable.

Per finalitzar el taller els alumnes realitzaran en grups un estudi de la força de fregament entre diversos materials i en conclouran els coeficients  
de fregament.

El moviment circular  

El taller es centra en explicar el concepte de la força centrifuga i el moment d’inèrcia dels cossos amb moviment circular. Els conceptes que s’expliquen són:
 • Angles: graus i radiants
 • La longitud d’arc, la velocitat angular, la velocitat lineal
 • La força centrifuga
 • El moment d’inèrcia angular: Els giroscopis i moviment de precessió. 

Per finalitzar el taller els alumnes construiran un senzill aparell que permet comprovar la força centrifuga a que estan sotmeses unes boles en moviment circular.

fragilitat

termòmetre de dilatació

rampa de fregament

giroscopi



E L  M Ó N  D E  L A  M AT È R I A

Pressió, volum i temperatura  

El taller explica la teoria cineticomolecular de la matèria i les lleis dels gasos. Els conceptes que s’explicaran són: 
 • Estats de la matèria

• Les característiques dels estats de la matèria.
• Les lleis dels Gasos.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un termòmetre.
 • Funcionament: En escalfar-se, l’aire interior del pot de vidre es dilata, i exerceix pressió al líquid, que per contrarestar la diferència de pressió, ascendeix 

pel tub fins a equilibrar les pressions a l’interior i a l’exterior del  pot.

Les reaccions químiques  

L’objectiu del taller és introduir als alumnes al món de la química a partir de l’explicació i realització de diferents reaccions químiques. Els conceptes que 
s’explicaran són:
 • Introducció a les reaccions químiques.
 • Classificació i explicació dels diferents tipus de reaccions químiques.
 • Mostra d’algunes reaccions químiques.

Per finalitzar el taller els alumnes realitzaran per grups les següents pràctiques de reaccions químiques:
• El rellotge de Iode. Es mesclen dues solucions incolores que al cap d’un temps canviem bruscament de color
• L’electròlisi de l’aigua. És una reacció de descomposició de l’aigua en oxigen i hidrogen
• Neu artificial. El poliacrilat de sodi és una substància que és capaç d’absorbir fins a 1000 vegades el seu volum en aigua. 
• Gel instantani. És una reacció de cristal·lització molt ràpida d’ una dissolució d’acetat de sodi. 

Determinació del PH d’una solució

L’objectiu del taller és treballar amb els alumnes les reaccions d’àcid-base. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Introducció a les reaccions químiques.
 • Les reaccions àcid-base.
 • Les reaccions de neutralització.

Per finalitzar el taller els alumnes realitzaran per grups una pràctica de indicador d’acidesa utilitzant col llombarda.
• Funcionament: Els indicadors d’acidesa canvien de color quan s’afegeix un àcid o una base.

termòmetre

reacció de precipitació

col lombarda determinació del ph



E L  M Ó N  D E  L A  M AT È R I A

Mescles i dissolucions

L’objectiu del taller és que els alumnes comprenguin millor què son les mescles i les dissolucions i quins són els principals mètodes de separació de les 
substàncies. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Les mescles homogènies i heterogènies.
 • Les dissolucions i els seus tipus.
 • La solubilitat,
 • Els principals mètodes de separació de substàncies.

Per finalitzar el taller els alumnes realitzaran per grups unes pràctiques de separació de substàncies. 

La destil·lació 

L’objectiu del taller és que els alumnes comprenguin el procés de la destil·lació. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Els estats de la matèria.

− Punts de fusió i ebullició.
− Explicació cinètica de la fusió, l’evaporació i l’ebullició.

 • La destil·lació com a mètode de separació de substàncies.
− La destil·lació simple.
− La destil·lació fraccionada.

Per finalitzar el taller realitzarem uns exemples de destil·lació de diferents mescles.

cristalls de sulfat de coure

la destil·lació



L ' A I R E  I  L ' A I G UA

El gat hidràulic

L’objectiu del taller és que els alumnes tinguin un coneixement d’estàtica de fluids. Els conceptes que s’explicaran són:  
 • La pressió hidrostàtica.
 • El funcionament dels vasos comunicants.
 • El funcionament del sifó i d’una font a pressió constant.
 • L’empenyiment. Principi d’Arquímedes.
 • El principi de Pascal.
 • El funcionament del gat hidràulic.

Per finalitzar el taller els alumnes construiran una maqueta del gat hidràulic. 

La succió de l’aire  
  
L’objectiu del taller és introduir als alumnes uns coneixements bàsics de la dinàmica de fluids. Els conceptes que s’explicaran són:
 • L’estàtica de fluids. La pressió hidrostàtica en líquids i gasos.
 • La dinàmica de fluids. El principi de Bernoulli.
 • L’efecte Venturi.

Per finalitzar el taller els alumnes construiran un senzill aparell que permet sostenir una pilota a certa altura gracies a l’efecte Venturi. 

El diable de Descartes
    
L’objectiu del taller és què els alumnes comprenguin el funcionament de l’estàtica de fluids. Els conceptes que s’explicaran són:
 • La pressió hidrostàtica. 
 • L’empenyiment en líquids i gasos. El principi d’Arquimedes.
 • Pes aparent dels cossos submergits.
 • La flotabilitat dels cossos.
 • El principi de pascal.
 • Variació de la flotabilitat en cossos compressibles.

Per acabar d’assimilar tots els conceptes es construirà un joc de pesca submarina en que el seu funcionament es basa en el principi de pascal i la flotabilitat 
dels cossos.
• Funcionament: Quan fem pressió sobre  les parets de  l’ampolla, segons el principi de pascal aquesta pressió es transmet directament a la resta de líquid. 

L’aigua és un líquid que costa molt  de  comprimir, però l’aire, que és més fàcil de comprimir redueix el seu volum. Així l’aire de l’interior del submarí en 
reduir-se de volum deixa espai perquè l’aigua entri, fet que provoca que el pes del submarí s’incrementi, i en el moment en que el pes es superior a l’empenta 
que rep el submarí s’enfonsa.

gat hidràulic

efecte Venturi en una pilota

submarí pescador



E L E T R I C I TAT  I  M AG N E T I S M E

Electricitat, magnetisme i moviment

L’objectiu del taller és què els alumnes experimentin de primera mà la relació que hi ha entre l’electricitat i el magnetisme i com funcionen els generadors 
i els motors elèctrics. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Repàs dels conceptes d’electricitat i magnetisme.
 • Camp magnètic produït per un corrent elèctric.
 • Corrent elèctric produït per l’efecte d’un camp magnètic en moviment.
 • Producció d’electricitat. El generador elèctric.
 • Força que exerceixen els camps magnètics sobre un corrent elèctric.
 • Producció de moviment. El motor elèctric.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un petit model de motor elèctric.
• Funcionament: Al circular corrent  per la bobina dins un camp magnètic, es produeixen unes forces que obliguen a girar a l’espira.

La Pila electrolítica

L’objectiu del taller és què els alumnes comprenguin les reaccions d’oxidació i reducció i com funciona una pila electrolítica i l’electròlisi. Els conceptes 
que s’explicaran són:
 • Introducció a les reaccions químiques.
 • Classificació i explicació dels diferents tipus de reaccions químiques.
 • Mostra d’algunes reaccions químiques.
 • Explicació detallada de les reaccions químiques produïdes en la pila electrolítica.
 • Explicació detallada de les reaccions químiques produïdes en l’electròlisi de l’aigua.

Per finalitzar el taller els alumnes construiran una pila electrolítica senzilla.

Els elements d’un circuit elèctric 

El taller explica diferents tipus de circuits i receptors

L’objectiu del taller és que els alumnes comprenguin millor els elements que formen part dels circuits elèctrics.. Els conceptes que s’explicaran són:
 • El circuit elèctric. Funcionament i tipus de circuits.
 • Elements del circuit elèctric (generadors, connectors, receptors, aparells de comandament i els aparells de protecció).
 • Els conceptes de la intensitat, el voltatge i la resistència.
 • Introducció als components electrònics bàsics.

− Passius: resistències, els condensadors i les bobines.
− Actius: díodes i transistors.

Durant el taller els alumnes realitzaran unes experiències elèctriques per comprendre millor el funcionament dels circuits i dels seus elements.
Hi ha la possibilitat d’adaptar el taller i realitzar la construcció d’un aparell electrònic. (a consultar)

motor elèctric

pila electrolítica

relé



L L U M  I  S O

Fenòmens físics de la llum   

L’objectiu del taller és aprofundir en els fenòmens de la reflexió, la refracció, la difracció i la dispersió de la llum. Els conceptes que s’explicaran són:
 • Què és la llum. Teoria corpuscular i ondulatòria.
 • Les propietats de la llum. Reflexió, refracció, difracció i dispersió.
 • La reflexió especular i difusa i la reflexió en miralls plans, còncaus i convexos.
 • La refracció de la llum en diferents medis i la llei d’Snell i la reflexió total. Lents convergents i divergents.
 • La dispersió i l’espectre de la llum. Els espectres d’emissió i absorció dels elements.
 • Explicació del funcionament d’un espectroscopi.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un espectroscopi utilitzant la xarxa de difracció que contenen els DVD’s.
• Funcionament: La llum entra per una escletxa a l’espectroscopi, arriba a la xarxa de difracció i aquesta la dispersa en els colors  que la formen. Podrem 

observar llums que la seva llum té diferents espectres.

La llum i els colors 

L’objectiu del taller és introduir als alumnes uns coneixements sobre la naturalesa de la llum i explicar-ne algunes de les seves propietats. Els conceptes 
que s’explicaran són:
 • Què és la llum, d’on procedeix i com viatja. 
 • La opacitat del cossos, la ombra i la penombra.
 • Els colors de la llum i dels objectes.

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un prima de Newton..
• El prisma de Newton serveix per a descompondre la llum en els colors de l’arc de Sant Martí. 

El meu rellotge de sol 
    
L’objectiu del taller és introduir als alumnes uns coneixements sobre els moviments de la Terra en relació amb el Sol i com es poden utilitzar per a la 
realització d’un rellotge de Sol. Els conceptes que s’explicaran són:
 • El moviment de la terra al voltant del Sol.
 • El moviment del sol a l’esfera celeste.
 • La nostra ubicació a la Terra. Latitud (paral·lels) i longitud (meridians).
 • Tipus de rellotges de Sol.
 • Càlculs per a realitzar un rellotge de Sol. 

Per finalitzar el taller cada alumne construirà un rellotge de sol.
• Funcionament: Construiran un rellotge de sol horitzontal i equatorial, utilitzant el gnòmon (pal paral·lel a l’eix terrestre, i els quadrants ( superfície de projecció 

de l’ombra) estan col·locat paral·lel al pla de la terra i paral·lel a l’equador terrestre.  

espectre discontinu

prisma de Newton

rellotge de Sol



Les activitats estan pensades per a un sol grup-classe i tenen un cost en funció de la seva durada, del material utilitzat, de la seva preparació i del 
desplaçament. També s’aplica un descompte si es contracta més d’una activitat.

PREU BASE (en funció de la durada de l’activitat)

 Durada 1h -> 80 €
 Durada 2h -> 140 €
 *Si es realitza més d’una activitat en un dia s’aplica un descompte de 10€ a cada activitat partir de la segona.

ACTIVITATS AMB SUPLEMENT PEL MATERIAL UTILITZAT I PREPARACIÓ

 PRIMÀRIA
 La calor i la seva mesura    Suplement 20€ 
 Transformacions de l’energia    Suplement 20€ 
 Les màquines simples     Suplement 20€ 

 SECUNDÀRIA
 Pressió, volum i temperatura    Suplement 20€ 
 La premsa hidràulica     Suplement 20€ 
 Electricitat, magnetisme i moviment   Suplement 20€

PREU DEL DESPLAÇAMENT (inclou totes les activitats realitzades el mateix dia en el centre)

 Desplaçament a la comarca del Bages...................................................................................Gratuït

 Desplaçament a les comarques (Solsonès, Berguedà, Osona,  Moianes,
 Vallès Occidental i Anoia).........................................................................................Suplement 20€ 

 Desplaçament a les comarques (Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Selva,
 Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, 
 Alt Camp, Conca de Barberà,  Segarra, Urgell, Pla de l’Estany i Noguera).................... Suplement 40€ 

 Desplaçament a les comarques (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça,
 Vall d’Aran, Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Barcelonès, 
 Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Garrigues, Segarra, Ribera d’Ebre, Terra Alta,
 Baix Ebre i Montsià).................................................................................................Suplement 60€     
  

P R E U  D E  L E S  AC T I V I TAT S


