
FIRA DE LA CIÈNCIA PER A PETITS I GRANS CIENTÍFICS – MAIG 2015 
 
TALLERS: 
 
 
Taller 1- Absorbim!  
En aquest taller descobrirem que hi ha substàncies que són absorbides millor o pitjor 
segons el tipus de material o teixit amb què es netegen. Un mussol ens demana ajuda 
perquè quan ha anat a buscar un material al seu armari, li han caigut diferents líquids i 
necessita netejar-ho de la millor manera possible. 
 
Taller 2- Tenim un encàrrec. 
Un pintor famós ens ha encomanat que li pintem un quadre, però no pintat de 
qualsevol manera, ja que res més que la pintura pot tocar-lo. Així doncs, a distància 
haurem de realitzar-ho. Voleu intentar-ho? 
 
Taller 3- Xeringuem ! 
El taller consistirà en experimentar la densitat dels líquids mitjançant les xeringues. Els 
infants podran manipular les xeringues de diferents mides i a través de la pressió 
exercida i la velocitat, pintaran una obra d’art en un paper blanc situat a una certa 
distància a la paret. 
 
Taller 4- Ajudem a l’abella Peya a perseguir les olors 
Amb aquest taller, els infants portaran a terme accions per tal de potenciar l'aroma de 
dues plantes aromàtiques, la farigola i el romaní. A més, aprendran a observar les 
diferències entre plantes aromàtiques seques i plantes aromàtiques fresques i 
descobriran quins tipus de recipients intensifiquen l'olor de la planta i quins no. 
 
Taller 5- La gallineta Enriqueta ha perdut els ous. 
La gallineta Enriqueta ha perdut els seus ous i resulta que es troben en un lloc elevat. 
Com ho podem fer per llançar els ous i que arribin fins a la gallina sense que es 
trenquin? Oferim sis materials diferents (capses de fusta, capses de cartró, plàstic de 
bombolles, paper higiènic, paper de diari i esponges) per recobrir bé els ous abans de 
llençar-los.  
 
Taller 6- Més enllà dels colors 
La proposta consta en realitzar tres tallers relacionats amb el color en tres estats: 
líquid, sòlid/pigment i llum. D’aquesta manera els infants hauran de passar per 
cadascun d’aquests per completar-ne l’experiència.  
 
Taller 7- Arreglem la bicicleta de l’àvia Joaneta. 
L’àvia Joaneta portarà la seva bicicleta (espatllada) i demanarà als infants ajuda per 
arreglar-la. Els infants hauran d’experimentar amb diversos materials i esbrinar amb 
quina substància permetrà moure correctament l’engranatge de la bicicleta. 
 
Taller 8- Amb líquids descobrim colors ! 
El nostre taller té com a finalitat veure els canvis que es produeixen en alguns líquids 
quan els hi afegim suc de col llombarda. Veureu què curiós! 



 
Taller 9- Aigua vs oli. Juguem i descobrim. 
La nostra proposta didàctica consta de tres parts ben diferenciades. La primera part de 
la proposta treballarem el concepte d’adsorció, on a partir de 3 materials observarem 
quin adsorbeix més. En la segona part de la proposta treballarem el concepte 
d’absorció a partir de 2 substàncies líquides i 4 materials per absorbir. L'última part de 
l'activitat és un joc que consisteix en emplenar un recipient amb un temps determinat i 
després comprovar quina quantitat de líquid hi ha. 
 
Taller 10- Descobrim l’art de fer bombolles ! 
Aquest taller consisteix en conèixer les propietats bàsiques de les bombolles, i els 
estris per crear-les. Com podem fer moure una bombolla sense tocar-la en una 
superfície plana (a través d’electricitat estàtica), i com utilitzar els colors i les bombolles 
per fer art. 
 
Taller 11- Va de rodes ! 
A partir d’un fil conductor que explica la historia d’en Moi, un mecànic que necessita 
ajuda, els infants  jugaran amb rodes de cotxes i bicicletes. Observaran les seves 
característiques i propietats com ara la mida, el gruix, el dibuix, la duresa i el diàmetre 
que quedaran plasmats en el mural, en la sorra i en la plastilina.  
 
Taller 12- Podem tocar el so? 
Inicialment, es farà una presentació conjunta on totes tres farem el paper de músics i 
plantejarem els tallers a través d’un problema: som tres músics que hem perdut tots 
els sons i necessitem recuperar-los. Seguidament, organitzarem els infants en dos 
grups acompanyats per una de les organitzadores i els guiarem en la descoberta i 
experimentació de dos tallers diferents i relacionats amb tocar el so.  
 
Taller 13- Som pintors ! 
L’activitat tracta de proposar als infants que busquin mètodes per barrejar pintura per 
pintar les parets d’una casa, proporcionant una sèrie de material i deixant que siguin 
ells mateixos, per grups, qui experimentin amb les diferents tècniques. Una vegada fet 
això, es parlarà sobre la tècnica que ha resultat més eficient, és a dir, la tècnica amb la 
qual hem aconseguit una mescla més homogènia. 
 
Taller 14. El volcà de sal 
Treballarem la miscibilitat dels líquids i en especial la de l’oli i l’aigua. Possiblement ho 
completarem amb una columna de líquids inmiscibles. Treballarem les diferents 
densitats dels líquids per la ocupació que prenen al barrejar-los. Treballarem la 
solubilitat de diferents substàncies com desaparèixen o no. Finalment realitzarem el 
volcà de sal. 
 
Taller 15- Neteja el sabó 
Quan posem en un mateix recipient oli i agua, comprovem que l’oli no es barreja amb 
l’aigua. Si removem aquesta composició es pot observar com es creen bombolles amb 
els dos productes, però després l’oli torna a surar com a l’inici. Quan afegim sabó a la 
barreja i remenem, comprovem com el sabó ha aconseguit que aquests dos 
components es barregin.  



Taller 16- Les capes de densitat 
Amb la proposta plantejada pretenem introduir als infants el conceptes científics de 
densitat dels líquids i flotació dels objectes. Els infants hauran de classificar i col·locar 
dins d’un got de plàstic els diversos líquids que se’ls proporcionaran en funció de la 
densitat d’aquests. Una vegada col·locats els líquids segons l’ordre de densitats i 
observat que aquests no es barregen entre si, els infants hauran de llençar dins el got 
diversos objectes sòlids per tal d’observar a quina capa de densitat es mantenen. 
 
Taller 17- Vaixells propulsats per un globos 
El nostre taller consisteix en propulsar un vaixell a través d’inflar un globus i comprovar 
com es desplaça quan es desinfla. 
 
Taller 18- Rampes 
En aquest tallers els infants experimentaran amb materials de diferents pesos i amb 
rampes de diferents pendents i superfícies per comprovar com afecta cada aspecte en 
la distància que recorren les pilotes. 
 
Taller 19- La balança parla 
Els infants sovint associen els objectes més voluminosos com els més pesants. 
Sempre és així? En aquest taller es desenvoluparà l’observació i els conceptes de pes 
i volum mitjançant la balança. 
 
Taller 20- Atrapem sons 
Com podem obtenir diferents sons? En aquest tallers els infants experimentaran amb 
diferents materials i accions per tal d’obtenir sons diferents. 
 
 
Taller 21- Matí d’Experimentació- CaixaFòrum 
 
 
Taller 22- La màquina de les bales- CaixaFòrum 
 
 
Taller 23- Per què suren els vaixells- Càtedra C4D UdG 
L’objectiu d’aquest taller és veure la diferència de flotabilitat entre diferents materials, 
comprovar quin paper hi juga el volum del cos i entendre el concepte de centre de 
gravetat. 
 
 
Taller 24- Fem molècules – Càtedra C4D UdG 
Es tracta de conèixer el concepte de molècula i modelitzar diferents molècules amb 
diferents materials. 
 
Taller 25- Canvis de colors – Càtedra C4D UdG 
Jocs de canvis de colors a partir de les propietats de les substàncies. 
 
 
 



Taller 26- Esmorzar científic- PLAT 
És hora d'esmorzar!! Entrem a la cuina-laboratori, ens arremanguem i comencem a 
preparar el nostre PLAT, amb el que experimentarem, analitzarem i tastarem diferents 
aliments per entendre la ciència que ens envolta i ens explica perquè les coses són 
com són. La biologia, la química i la física quedaran en el rerefons de convertir-nos en 
petits xefs, i a la vegada ens despertaran la curiositat d'aprendre més enllà del que 
imaginem. Bon profit! 
 
Taller 27- Escacs. L’Escaquer. UdG 
Es treballarà l’origen dels escacs, es presentarà l’escaquer, conèixer les caselles i el 
seu color, les caselles i el seu nom. 
 
Taller 28- Experimentem amb foc. 
Si acostem una espelma a un globus inflat segurament explotarà i es desinflarà. Hi ha 
alguna manera d’evitar-ho? En aquest taller s’observarà i s’experimentarà amb 
diferents materials, secs i humits per comprovar la capacitat calorífica de l’aigua i quins 
efectes té. 
 
Taller 29- Robots per a petits. CRPG. 
En aquest taller els infants treballaran amb els robots abelles (BeeBot) per descobrir 
els principis més elementals de la programació. Jugant i jugant resoldran alguns 
senzills reptes ens els que han d'utilitzar la lògica tot treballant en grup i de forma 
col·laborativa.  
 
Taller 30- Bee Bot. Robòtica UdG 
Programació del moviment dels petits robots (bee-bot) amb els comandaments, creant 
una seqüenciació d’ordres per tal que el bee-bot arribi allà on se li ha demanat. 
 
Taller 31. Energia solar. Enginyeria Sense Fronteres. 
Els nens i nenes coneixeran diferents aparells que funcionen amb energia solar. 
Realitzaran algunes activitats relacionades amb aquest tema, per exemple cuinar amb 
la parabòlica solar. 
 
Taller 32- Enginy i construcció. Festival Ludivers. Ludus Mundi. 
Els nens i nens realitzaran diferents jocs per desenvolupar el seu enginy. 
 
Taller 33- Jocs de lògica. GAMAR. 
Taller realitzat per GAMAR (Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a 
l'Escola). 
Materials manipulables per potenciar capacitats matemàtiques bàsiques, en concret el 
treball de lògica. 
 
Taller 34- Astronomia. UdG. 
Inici al coneixement del telescopi i de conceptes senzills d’astronomia. 
 
Taller 35- Bufem. 


