
La màgia de l’aigua
Propietats i característiques dels líquids

MATERIAL 

No fungible
• 2 gots de vidre
• 2 clips
• Monedes de 5, 2 i 1 cèntim
• 1 recipient per bullir aigua
• 1 plat
• 1 forquilla 

Fungible
• Aigua
• Paper de diari 
• Colorant alimentari líquid
• Pebre mòlt
• Una mica de sabó tipus Fairy
• Una mica d’oli

En aquesta sessió… 
Descobrirem les propietats dels líquids, especialment de 
l’aigua, a partir del model cineticomolecular i el model 
matèria. 

Per això, serà necessari… 
a) Experimentar l’existència de la tensió superficial.
b) Reconèixer la impossibilitat de barrejar l’aigua amb 

un altre líquid hidròfob.

DESAFIEM!
Activitat 0

Objectiu: Descobrim que l’aigua és capaç de fer força 
degut a la tensió entre les seves molècules.

Per tal de fer els següents experiments, 
recomanem cobrir la taula de treball 
amb paper de diari o unes estovalles 
impermeables.

Al llarg de la sessió pretenem construir el 
concepte de molècula. I ens hi referim tant 
per parlar d’una molècula d’aigua com d’una 
petita part de l’aigua.

1. Demanem a l’infant que ompli un got amb aigua fins 
a la meitat i que hi tiri un clip. Llavors plantegem: Què 
està passant?

El metall és més dens que l’aigua i, per tant, 
s’enfonsa.

2. Ara demanem a l’infant que, amb l’ajuda d’una forquilla, 
intenti fer que el clip no se’n vagi al fons, sinó que es 
quedi a la superfície (que suri).

És important que el clip estigui 
completament sec.

A les molècules d’aigua els agrada estar 
amb altres molècules d’aigua. Els científics 
i científiques diuen que hi ha “afinitat entre 
molècules”.  Les que estan a l’interior del got 
estan envoltades de molècules per totes 
bandes, però les de sobre, les de la superfície, 
no. Per tant, s’uneixen fortament a les que 
tenen als costats i, immediatament, també 
a la capa inferior tot formant una mena 
de capa elàstica que exerceix força. És per 
això que, si posem el clip completament 
horitzontal, aquest es manté a la superfície. 

Activitat 1

Objectiu:  Observem el fenomen de la tensió superficial 
a partir de la curvatura de l’aigua.

1. Li preguntem a l’infant quantes gotes d’aigua creu que 
podrà posar sobre cada moneda abans que vessi.

2. A continuació, li demanem a l’infant que prepari les 
monedes de 5, 2 i 1 cèntim, i que comprovi quantes 
gotes pot suportar cada moneda, amb el comptagotes.

Si no disposem de comptagotes, podem 
utilitzar el dit, una cullereta o un ganivet per 
deixar caure les gotes sobre les monedes. Si 
ho creiem oportú, podem fer nosaltres una 
demostració amb una de les monedes i que, 
després, l’infant ho faci amb les altres dues.
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L’aigua, com tots els líquids, té una 
membrana elàstica a causa de l’acció 
de la tensió superficial. És per això que 
les gotes d’aigua en aquest experiment 
s’aguanten les unes a les altres. Si en 
posem moltes, la tensió superficial cedeix, 
la membrana es trenca, i l’aigua vessa.

FEM!
Activitat 1

Objectiu:  Descobrim com podem trencar la tensió 
superficial.

1. Demanem a l’infant que posi aigua al plat i hi afegeixi 
una mica de pebre. Plantegem: On ha quedat aquest 
pebre?

2. Comprovem, amb el dit, que el pebre es queda a la 
superfície, repartit per tot el plat.

La tensió superficial fa que el pebre es quedi 
a la superfície de l’aigua. La força de cohesió 
de les molècules d’aigua fa aquesta “pell” que 
aguanta el pebre.

3. Li demanem a l’infant que es mulli la punta del dit amb 
sabó líquid i que torni a posar-lo al damunt de l’aigua, a 
poc a poc.  

El pebre surt corrents cap a les vores del plat. 
Podem repetir l’experiment tants cops com 
vulguem, a condició que canviem l’aigua.

El sabó líquid trenca la tensió superficial de 
l’aigua, ja que les molècules de sabó són més 
grans que les de l’aigua, i s’hi fiquen entremig. 
Això també trenca el patró de les molècules 
d’aigua i la tensió superficial. El pebre ens 
permet veure aquest trencament. Hi ha 
animals, que viuen sobre l’aigua, capaços 
de llençar un líquid que fa de sabó i així 
enfonsar els possibles depredadors que els 
persegueixen.

Activitat 2

Objectiu: Descobrim com la temperatura afecta les 
molècules d’aigua.

1. Posem una mica d’aigua a escalfar. Mentre s’escalfa, 
expliquem a l’infant que haurà de posar aigua freda en 
un got i aigua calenta a l’altre.

2. Li preguntem, abans de fer res, què creu que passarà 
quan hi afegim el colorant, i si hi haurà diferències entre 
els dos gots. 

Hem de posar més o menys la mateixa 
quantitat d’aigua calenta que de freda. 

3. Demanem a l’infant que posi, de cop, 7 gotes de 
colorant als gots, i observem què passa per comprovar 
si es compleixen o no les nostres hipòtesis.

L’augment de temperatura suposa un 
augment en el moviment de les molècules 
d’aigua. Això fa que la dissolució del 
dissolvent es vegi afavorida i sigui més 
ràpida en el got d’aigua calenta.

Podem repetir tots els experiments anteriors 
(el del clip i el del pebre) amb aigua calenta 
sempre que anem amb compte de no 
cremar-nos.

Activitat 3

Objectiu: Descobrim que hi ha altres líquids formats per 
molècules que també  tenen aquesta afinitat 
entre elles mateixes i que, per tant, no volen 
barrejar-se amb altres líquids.

1. Li donem a l’infant un got transparent i li demanem que 
posi aigua fins a ¾ parts del got. 

2. Li preguntem què creu que passarà, abans d’afegir l’oli. 

3. A continuació, li diem que afegeixi un dit d’oli i ho 
comprovem. 

L’aigua i l’oli són dos líquids que no es 
barregen perquè cada un prefereix estar en 
contacte amb si mateix. A més a més, l’oli és 
menys dens que l’aigua i, per tant, sura sobre 
l’aigua.
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4. Demanem a l’infant que posi el colorant (unes 15 gotes) 
a poc a poc i des d’una distància petita (a prop de l’oli). 

Les gotes de colorant penetren l’oli sense 
trencar-se perquè són aquoses i ja hem 
vist que no s’hi barregen. A més, queden 
surant a la superfície que separa l’aigua i l’oli.

5. Quan hem posat suficient colorant, arriba un moment 
en què les gotetes es trenquen i els fils de colorant 
impregnen l’aigua.  

En ser aquosos, els fils de colorant sí que s’hi 
barregen en aquest medi.

REFLEXIONEM! 

• Hem après que les molècules d’aigua volen estar 
en contacte amb elles mateixes i, per tant, formen 
una pell que té una certa força anomenada tensió 
superficial.

• Hem descobert que el sabó és capaç de trencar 
aquesta força.

• Hem vist que l’oli també té “afinitat per ell mateix” i 
que per això no es barreja amb l’aigua (és hidròfob).

• Hem après que l’augment de temperatura comporta 
un augment del moviment de les molècules.
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