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Nom:

M’HA AGRADAT?

 Activitat
Pinta l’espai reservat amb bosses 
d’herbes aromàtiques. Retalla 
la targeta que has estampat 
i confecciona, amb els teus 
companys, un mural per a la 
classe.

   Preguntes  
de desenvolupament

Què són les bosses d’infusions? Per a què 
s’utilitzen? N’heu vist a casa? Com és el 
tacte: tou, dur, suau, aspre? Fan bona olor? 
Què passa si les agitem? Fan soroll?  
Com és el que contenen? Què passa si  
les mullem amb aigua? Com es dissolen 
millor, submergides en aigua freda  
o calenta?

Objectius
•	 Reconèixer els òrgans sensitius  

i les accions que fan.

•	 Reconèixer i identificar sensacions.

•	 Observar i explorar el medi físic.

Continguts
•	 Percepció amb els sentits: olorar,  

degustar, escoltar, veure, tocar.

Material necessari
•	 Bossetes d’infusions (de fruits vermells  

i altres herbes que destenyeixin).

•	 Aigua calenta.

•	 Ampolles amb difusor.

   Experiència: Exploració  
amb els sentits

Presentem una capsa sorpresa plena de 
bossetes d’infusions: removem la capsa  
i escoltem... L’obrim i observem les bosses. 
Recollim les vivències prèvies dels nens 
sobre les infusions. Després les olorem,  
les aixafem amb els dits, escoltem si 
cruixen... Obrim algun sobre i en descobrim 
el contingut: olorem la bossa, la submergim 
en aigua calenta, provem la infusió...

Finalment, cada alumne amara un o dos 
sobres amb el difusor i fa estampacions 
sobre la làmina amb els sobres. Retallem  
les targetes de la làmina per formar  
un mural de classe amb les estampacions  
de tots els alumnes.

1. Estampem amb herbes aromàtiques
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SURARÀ  
O S’ENFONSARÀ?

S’ENFONSA

SURA 
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Nom:

M’HA AGRADAT?

 Activitat
Completa la taula amb les teves 
prediccions enganxant-hi 
adhesius (Adhesius A. 2).  
A continuació, fes les experiències 
per comprovar les prediccions.

Objectius
•	 Fer hipòtesis sobre el comportament  

de certs materials a l’aigua.

•	 Identificar els tipus de materials 
susceptibles de surar a l’aigua.

•	 Contrastar els resultats  
de les prediccions.

Continguts
•	 Qualitats dels materials: flotabilitat.

Material necessari
•	 Safates de plàstic plenes d’aigua.

•	 Diversos objectes: monedes, llapis,  
pilotes de goma, palets de gelat, ceres, 
gomes elàstiques, taps d’ampolla,  
taps de llet, cotó fluix...

•	 Adhesius.

    Experiència: Exploració de la 
capacitat de flotació de certs 
materials

Els alumnes observen la làmina i fan 
prediccions sobre la capacitat de flotació 
dels materials de la taula. 

A continuació, desenvolupem l’activitat 
experimental: Un a un, comprovem si els 
diversos objectes suren o s’enfonsen  
i intentem classificar-los. Finalment,  
mirem de definir la qualitat que els  
impedeix surar (la forma, el pes,  
el material de què estan fets...).

   Preguntes  
de desenvolupament

Tot el que posem a l’aigua sura?  
Quines coses sabem que suren al mar  
o a la piscina? Per què s’enfonsen alguns 
objectes i, en canvi, altres suren?  
Què passarà amb els objectes  
representats a la làmina?

2. Surarà o s’enfonsarà?
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UN ARC DE SANT MARTÍ DE SUCRE
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Nom:

M’HA AGRADAT?

 Activitat
Pinta l’arc de Sant Martí resultant 
de l’experiència.

Objectius
•	 Observar els canvis que produeix  

a l’aigua un determinat solut (sucre).

Continguts
•	 Canvis en la matèria: variacions  

en la densitat de l’aigua.

Material necessari
•	 3 gots petits.

•	 1 got alt i estret.

•	 Aigua.

•	 Sucre.

•	 Colorant alimentari líquid.

   Experiència: Exploració dels canvis  
de densitat de l’aigua en dissoldre-hi  
certs elements

Omplim 3 vasos amb la mateixa quantitat 
d’aigua. Afegim unes gotes de colorant 
alimentari en cada un (un color diferent  
en cada got). A continuació, afegim sucre  
a cada vas en proporcions diferents  
(1, 3, 5 cullerades) i ho remenem fins  
que es dissolgui. 

Finalment, transvasem amb delicadesa 
l’aigua acolorida dels gots a un quart got 
més llarg (començant pel que té més 
proporció de sucre i acabant pel que  
en té menys).

Posem primer l’aigua més densa (ho poden 
fer els alumnes). Després, deixem relliscar 
per la paret del got la segona mescla amb 
una xeringa o amb una pipeta. És molt 
important que es faci molt lentament. 
Finalment afegim la tercera mescla de la 
mateixa manera. Aquesta part del procés  
cal que la faci el mestre.

Els líquids més densos pesen més  
i, per tant, es queden al fons, i els més 
lleugers es mantenen a la part superior.  
A més, els líquids de densitats diferents  
no es mesclen. Per això es crea un arc  
de Sant Martí.

   Preguntes  
de desenvolupament

Què passa si dissolem sucre en aigua?  
I si hi podem colorant? Què passa quan 
barregem el que contenen els gots  
en un altre recipient?

3. Un arc de Sant Martí de sucre
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