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RESUM   

Per a una formació acadèmica completa dels alumnes de ciències i d'enginyeries és fonamental la 

realització d'activitats pràctiques, ja que ajuden a entendre millor els conceptes presentats en les classes 

teòriques, permeten utilitzar la metodologia científica i ensenyen a presentar de manera adequada els 

resultats de les experiències realitzades, a més d'exercitar-se en el treball en equip.  

En aquest projecte presentem experiències de física relacionades amb els fluids, ja que aquesta part de la 

física és primordial en la pràctica totalitat de les actuals carreres científiques, com ara Biologia, Ciències 

del Mar, Química, Física ... 

La novetat d'aquest projecte docent rau en la utilització de nous enfocaments metodològics en el disseny 

de les pràctiques perquè resulten amenes alhora que formatives. S'incidirà en la simplicitat del disseny de 

les experiències, la senzillesa de la seua construcció, i en l'ús de materials quotidians i assequibles. 

D'aquesta manera, es pretén fomentar l'aprenentatge de la física dels fluids per part dels alumnes, 

estimular el seu interès i suscitar preguntes relacionades amb els conceptes presentats en les classes de 

teoria.  

Aquestes demostracions senzilles i sorprenents són un excel·lent recurs didàctic que influeix de manera 

molt positiva en l'efectivitat de la docència. 

 

Paraules clau: fluids, experiments, física, laboratori, materials quotidians.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 Estimular els alumnes perquè tinguen una actitud positiva i receptiva davant 

d’una determinada assignatura científica és un factor important en el procés 

d’aprenentatge [Bulger2002, Corona2008, Vaello2011]. Un recurs didàctic que pot 

contribuir a contrarestar l’habitual desinterès mostrat  pels alumnes és la realització 

d’experiments breus de física recreativa [Costa2010, GarciaMolina2011]. Així, de les 

tres etapes bàsiques de l’aprenentatge: conèixer – comprendre – aplicar, hem de fer un 

esforç suplementari per a captar l’atenció de l’alumne, perquè si no hi ha un mínim 

d’interès per la seua part, la majoria dels nostres esforços docents estaran condemnats al 

fracàs. 

 En aquest treball presentem experiències científiques de física de fluids, els 

quals pretenen estimular la curiositat i sorprendre els alumnes, de manera que mostren 

interessats per la matèria. Aquestes activitats permetran captar l’atenció dels estudiants, 

estimular el raonament científic aplicant-lo a objectes i situacions no convencionals, i 

donar a entendre que els coneixements de física es poden aplicar al món que ens 

envolta; a més a més, ens permetran introduir nous conceptes a classe i ens ajudaran a 

comprendre els fenòmens i conceptes científics [Martinez2004, Solbes2008, 

Solbes2009]. Aquest recurs didàctic ha de ser convenientment dosificat i adaptat als 

objectius docents de cada nivell educatiu. 

Presentem el disseny i la realització d’una sèrie d’experiències de física de fluids 

que resulten amenes i, al mateix temps, formatives per a l’alumne. Així, hem incidit en 

la simplicitat del disseny, la senzillesa en la construcció i la utilització de materials 

senzills i barats. Aquestes activitats es poden fer tant al laboratori com a les classes de 

teoria, i reforçaran conceptes i lleis importants en fluids, com ara la densitat de líquids i 

gasos, el principi d’Arquimedes, la conservació de l’energia mecànica, les forces de 

cohesió i adhesió en líquids, o la tensió superficial.   

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES EXPERIÈNCIES 

Per a cada experiència presentem els objectius que perseguim, les paraules clau, 

el material que es necessita, la descripció de l’experiment i el fonament físic en que es 

basa, així com unes fotografies il·lustratives de cada experiment. 
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2.1 Pilota flotant i ressort 

Objectius: Observar la competició entre les dues forces que actuen sobre una pilota 

submergida: la força elàstica del ressort i l’empenta de l’aigua. 

Paraules clau: Empenta, ressort, força elàstica, líquid, Arquimedes. 

Materials: Recipient (got de precipitats, o matràs), pilota de plàstic que sure, aigua, 

ressort, adhesiu.  

Descripció: S’apega un extrem del ressort al fons del recipient amb l’adhesiu, i l’altre 

extrem s’enganxa a la pilota. Després s’hi comença a abocar aigua lentament. Observem 

al principi que el ressort s’estira i la pilota va ascendit, i cada vegada està més coberta 

d’aigua. Quan la pilota està totalment submergida dins de l’aigua, sempre es manté a la 

mateixa altura encara que hi afegim més aigua. 

 
 

 

 

Fonament teòric: La pilota està sotmesa a dues forces, la força elàstica del ressort (cap 

a avall), i l’empenta del líquid (cap a amunt). Pel teorema d’Arquimedes, l’empenta 

depèn del volum de la pilota que es troba submergida en el líquid. 
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2.2 Bufant entre pots  

Objectius: Observar la relació que hi ha entre la velocitat d’un fluid i la pressió. 

Paraules clau: Pressió, viscositat, conservació del moment lineal. 

Materials: Dos pots de refresc i un tub llarg.  

Descripció: Es col·loquen dos pots tombats damunt d’una taula, separats uns 5 cm de 

distància. Després es bufa a través del tub entre els dos pots, i el que observen és que els 

pots s’ajunten. 

 

 

 

 
 

Fonament teòric: L’aire que passa entre els pots s’adhereix en part a la seua superfície 

(a causa de la viscositat). En el moment d’abandonar la regió que hi ha entre els pots, 

l’aire es desvia cap a l’exterior dels pots. Per conservació del moment lineal, els pots es 

mouen acostant-se entre si. 
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2.3 Semàfor de dissolucions  

Objectius: Comprovar la variació de la densitat d’un líquid amb la seua concentració de 

solut. 

Paraules clau: Densitat, dissolució, concentració, solut, principi d’Arquimedes. 

Materials: Tub d’assaig, xeringa, gots, aigua, sal i tres colorants diferents. 

Descripció: Es preparen dues dissolucions d’aigua amb sal al 30 % i al 15 %, que 

s’acoloreixen de roig i taronja, respectivament. També s’acoloreix amb verd l’aigua 

d’un altre got. A continuació s’ompli la xeringa amb la dissolució roja i es buida en el 

tub d’assaig, deixant-la caure amb molta cura per les parets. Es repeteix el mateix 

procediment amb la dissolució taronja i per a acabar amb l’aigua acolorida de verd. 

D’aquesta manera obtenim el semàfor de dissolucions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonament teòric: Es basa en el fet que la densitat dels líquids augmenta amb la 

quantitat de solut que incorpora la dissolució. S’ha de deixar caure els líquids amb 

molta cura per a evitar que es barregen. 
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2.4 Esferes d’oli en aigua i alcohol 

Objectius: Comparar líquids amb diferent densitat. Aplicació del principi 

d’Arquimedes en líquids. 

Paraules clau: Densitat, empenta, tensió superficial, principi d’Arquimedes. 

Materials: Proveta, vareta de vidre, oli, alcohol etílic i aigua. 

Descripció: Es posen 5 cm d’aigua en la proveta i s’hi afegeix un poc d’oli, que es 

queda surant damunt de l’aigua. Després s’hi agrega poc a poc alcohol i es remena fins 

que l’oli es trobe submergit en aquesta dissolució. L’oli formarà una gota suspesa en la 

dissolució, ja que la seua densitat serà igual a la densitat de la mescla d’aigua amb 

alcohol. 

 

 

Fonament teòric: L’oli està sotmès a dues forces iguals i de sentit contrari: el seu pes i 

l’empenta del líquid en que està submergit. Pel principi d’Arquimedes, l’empenta és 

proporcional a la densitat del fluid. En aquest cas la densitat de l’oli i la de la dissolució 

aigua i alcohol són iguals. L’oli forma una gota degut a la tensió superficial, ja que la 

forma esfèrica és la forma geomètrica que a igual volum presenta la superfície mínima.  
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2.5 Bufeta natatòria dels peixos 

Objectius: Mostrar la tècnica que utilitzen alguns peixos per a baixar o pujar dins de 

l’aigua. 

Paraules clau: Densitat, peix, empenta, principi d’Arquimedes. 

Materials: Cubeta transparent de 60x20x20 cm, tub flexible, pereta, globus, peix de 

plàstic, ploms i aigua.  

Descripció: Llastem el peix de plàstic amb ploms per tal que romanga en el fons de la 

cubeta plena d’aigua, i li lliguem un globus. Seguidament connectarem el tub flexible 

amb la pereta per un costat i amb el peix (i el globus) per l’altre costat. Amb la pereta 

anem unflant el globus connectat al peix, cosa que fa que disminuïsca la seua densitat, i 

per això el peix ascendirà dins de l’aigua.  

 

 

 

Fonament teòric: Quan subministrem aire al peix canviem la seua densitat. Perquè el 

peix es trobe en equilibri s’ha de verificar que el pes i l’empenta siguen iguals. Així, 

depenent de la densitat del peix, és a dir, de l’aire que fiquem en el globus, que fa de 

bufeta natatòria, el peix pujarà o baixarà dins de l’aigua.  
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2.6 Pilotes que suren en l’aire 

Objectius: Relacionar el diàmetre d’un tub per a on circula un fluid en moviment amb 

la seua velocitat i pressió. 

Paraules clau: Pressió, velocitat, aire, fluids en moviment, equació de continuïtat, 

equació de Bernouilli. 

Materials: Tubs de diferent diàmetre, bufador d’aire, tubs xicotets, taps, pilotes de 

ping-pong, adhesiu. 

Descripció: Connectem diversos tubs de diferent diàmetre amb adhesiu, un extrem del 

conjunt de tubs està tancat amb un tap i l’altre està lligat al llançador d’aire. Cal fer un 

forat a la part superior de cada tub, d’on eixirà un tub xicotet al qual li acoblarem 

sengles taps foradats. Damunt dels taps posarem les pilotes. Comencen a donar-li 

potència al llançador d’aire fins que les pilotes se separen dels taps. Observarem que 

depenent del diàmetre de cada tub, les pilotes ascendiran més o menys. 

 

Fonament teòric: Quan un fluid es mou dins d’un tub, la seua velocitat és inversament 

proporcional a l’àrea del tub, segons l’equació de continuïtat. D’altra banda, per a un 

tub anivellat, com aquest cas, l’equació de Bernouilli ens indica que si la velocitat del 

fluid augmenta, la seua pressió disminueix. Per això, a la part més ampla del tub, la 

velocitat de l’aire disminueix, i la pressió és major que en els tubs estrets. Per tant, 

l’ascens de les pilotes de ping-pong serà major com més diàmetre tinga el tub. 
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2.7 Tensió superficial 

Objectius: Visualitzar els efectes de les forces de cohesió entre les molècules dels 

líquids. 

Paraules clau: tensió superficial, forces, cohesió, líquids 

Materials: Cubeta, fil d’aram, fil de cotó i aigua amb sabó al 10 %. 

Descripció: Fem amb el fil d’aram un bastiment en forma de semicercle, que tinga un 

mànec per a poder-lo agafar. Lliguem el fil de cotó als extrems del semicercle, cuidant-

nos que la llargària del fil de cotó siga major que el diàmetre del bastiment. A 

continuació, dissolem en la cubeta un litre d’aigua amb 100 mil·lilitres de sabó, i 

introduïm el bastiment dins d’aquesta dissolució. En extraure el bastiment de l’aigua, 

observem que es forma una pel·lícula sabonosa entre el fil de cotó i el bastiment, la qual 

adopta la forma de mitja lluna. Si intentem separar el fil de cotó amb el dit (mullat) 

vorem que aquest torna a la seua forma anterior. 

 
 

 

Fonament teòric: Les forces de cohesió entre les molècules del líquid són les 

responsables de la tensió superficial del líquid, i fan que la superfície de sabó que es 

forma presente la superfície més petita possible, per això en aquest cas veurem una 

pel·lícula sabonosa amb forma de mitja lluna. A més a més, es pot observar que les 

forces de cohesió són més grans que la força de la gravetat. 
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2.8 Plaques que s’ajunten 

Objectius: Comprovar la gran força que exerceix la pressió atmosfèrica. 

Paraules clau: Pressió, atmosfera, forces d’adhesió, forces de cohesió, llei de Laplace-

Young. 

Materials: Dues plaques de metacrilat de 15 cm x15 cm, dos tiradors, goma d’apegar, 

aigua. 

Descripció: Apeguem amb un adhesiu ben fort cada tirador al centre de cada placa de 

metacrilats. Unim les plaques i intentem separar-les, cosa que no ofereix cap dificultat. 

Després posem unes gotetes d’aigua entre les plaques, i intentem separar-les una altra 

vegada. Veurem que aquesta vegada costa molt separar-les.   

 

 

 

 

Fonament teòric: L’aigua es un líquid que banya el metacrilat. Això significa que les 

forces de adhesió entre l’aigua i el sòlid són majors que les forces de cohesió entre les 

molècules del líquid. Quan unim amb aigua les plaques, la pressió entre les plaques dins 

és menor que la pressió exterior (que és l’atmosfèrica), i això és degut a la llei de 

Laplace-Young. Per això costa separar les plaques. 
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3. CONCLUSIONS  

Hem presentat un recull d’experiències de física de fluids que tenen efectes 

sorprenents, de disseny senzill i amb materials casolans, encaminades a millorar la 

qualitat docent. Aquest recurs didàctic estimula l’interès de l’alumne per la ciència i el 

seu aprenentatge, i suscita preguntes que ajuden a comprendre els fenòmens i els 

conceptes científics. S’ha comprovat que la utilització d’aquest tipus d’activitats 

científiques a les aules afavoreix el procés d’aprenentatge. 
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