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0. Importància d’estudiar el tema 

 
Els xiquets han nascut “investigadors” i des de molt menuts són capaços de dur 

a terme tècniques de procediment científic, ja que són capaços d’observar 

activament al seu voltant; experimentar amb sòlids i líquids i inclòs comprovar 

prediccions sobre mescles  de materials diversos. 

 

La indagació  sobre els materials al seu voltant els ajudarà a la formació del 

concepte de matèria; i servirà per a promoure hàbits positius, tal com el 

d’ajudar a ordenar-los o netejar la seua taula. 
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1. Idees clau per a l’ensenyant 

 

Matèria es tot aquell que pesa i ocupa un lloc a  l’espai. 

Tota la matèria està constituïda per partícules menudes. 

Tan sòlids, com líquids com gasos són matèria. 

Les partícules dels sòlids estan unides fermament, i no només poden vibrar un 

poquet. 

Les partícules dels líquids es mouen de un lloc a un altre d’un recipient. 

Les partícules dels gasos es mouen molt, ocupen molt d’espai. 

Els materials al nostre abast poden estar compostos per no només un material 

o poden ser mescla de diversos materials. 

A voltes la mescla de materials produeix un nou material totalment diferent als 

materials que s’han unit, en tal cas diem que ha tingut lloc una reacció química. 

 

2. Idees que presenten els xiquets 

 

Els xiquets més menuts pensen que els sòlids com la sal o el sucre 

desapareixen al mesclar-se amb el aigua. 

Pensen que els materials viscosos són els que pesaran més, degut a la 

confusió  entre viscositat i densitat. 

Creen que els materials més pesats són els que s’afonaran millor. No tenen en 

compte la superfície en contacte amb l’aigua. 

 

3. Objectius didàctics: Què poden investigar els xiquets? 

 

- Analitzar les característiques dels materials utilitzant els seus 

sentits. 

- Descobrir la diversitat de materials. 

- Apropar-se a la idea de mescla i dissolució 

- Apropar-se a la idea de flotabilitat 
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4.  SEQÜÈNCIES D’ACTIVITATS 

 

1ª SEQÜÈNCIA: COM CREUS QUE SÒN ELS MATERIALS? 

Objectiu: Descobrir las característiques físiques dels materials mitjançant 

els seus sentits. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

1. Com es la farina? 

Accions: Veure el color. Sentir com és (blana i suau). Deixar passar la farina 

per diferents estris. Fer dibuixos amb la farina utilitzant aquests estris. 

 

Recursos 

Embuts de diferents grandàries, coladors, ratlladors, pots, culleres, recipients 

de plàstic transparent, colorants alimentaris 

 

2. Com son els materials de tenim a la classe? 

Accions: Tocar, sentir, olorar. Comparar i classificar en aspre, suau, blanet i 

dur. 

 

Recursos 

Cotó, paper de seda, cartolina i full, paper higiènic. 

Panell per a classificar  

 

3. Com estan, freds o calents? 

Accions: Tocar, veure, sentir. Comparar i classificar en fred o calent 

 

Recursos 

Materials plàstics, materials de metall, aigua, gel, vidre 

Panell de classificació 
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4. Com són, sorollosos o silenciosos? 

Accions: Escoltar, sentir. Comparar diferents sorolls y classificar-los en forts o 

suaus, m’agrada-no m’agrada. 

 

Recursos 

Planxes de metall, plàstics, paper, vidre, culleres, tapes de llibres, qualsevol 

objecte d’ús diari en la classe. 

 

5. Com és l’aigua? 

Accions: Tocar, assaborir, esguitar, observar com s’esmunyeix entre les mans, 

fer palmes, llavar-se les mans, banyar-se, bufar - fer ones, bufar - fer espuma, 

fer bombolles amb una palleta, posar les mans en aigua temperada i en aigua 

freda, veure la pluja, xapotejar en els bassals, veure com s’ompli un poal, 

passar aigua d’un recipient a un altre. 

 

Recursos 

Recipients grans, recipients menuts, gots de plàstic transparent de diferents 

grandàries, bany, piscina, aixeta, palletes, poals, aigua calenta, aigua freda,  

botes d’aigua. 

 

6. Com són els aliments? 

Accions: 

Assaborir, notar canvi de sabors, comparar sabors, classificar en dolç, salat, 

bo, dolent. 

 

Tasques suggerides: 

- Preparar un taller d’aliments per classificar en dolços, salats i àcids. 

 

Recursos: 

Xocolata, llima, pa, taronja, papes, mona, ... 

Panell per a comunicar la classificació 
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7. Fem el desdejuni.  

Accions: Tocar, veure, agradar, olorar. Observar i comparar 

 

Tasques suggerides: 

- Omplir un got amb llet. Tastar-ho, afegir-hi sucre i tornar-ho a provar. 

Afegir-hi cacau i tastar-ho. 

- Omplir un got amb aigua i sucre i tastar-la.  

- Omplir un got amb suc de llima i sucre i tastar-ho. 

- Preparar suc de taronja i tastar-lo. Afegir-hi sucre i tornar-ho a provar. 

- Preparar un desdejuni saludable: Mescla de fruites 

 

Recursos 

Aigua, suc, sucre, llet, cacau, fruites 

Gots, plats, botelles de plàstic transparent, espremedors, embús,  

Taula grupal per a anotar: Què li agrada a quì? 

 

8. T’agradaria fer menjar? El racó de la cuina. 

 

Accions: Vessar, remoure, repartir. 

 

Tasques suggerides:  

Jugar a fer el menjar als companys: 

- Mesclar diversos aliments (macarrons, sucre, sal, arròs, cigrons), 

vessar-hi aigua i remoure-ho.  

- Posar el menjar en la cuina de joguet. 

- Servir el menjar en plats. 

- Desparar taula en acabar. 

- Netejar els estris que s’hi ha utilitzat. 

Preparar un esmorzar saludable amb diverses fruites. 

 

Recursos 

Estris de cuina: plats, casseroles, culleres, ganivets de plàstic. 

Cuineta, draps de cuina, pica, raspall, pal de fregar. Fruites diverses. 
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2ª SEQÜÈNCIA: QUÈ CREUS QUE PASSARÀ SI JUNTEM  UN SÒLID I 

UN LÍQUID? 

Objectiu: Descobrir la diferència entre mescla i dissolució 

 

1. Experimentem amb substàncies sòlides no solubles en aigua. 

 

Analitzar la mescla de diverses substàncies sòlides amb aigua: cigrons, 

llentilles, pedretes, palletes amb aigua. 

Abans de mesclar demanem que expliquen què creen que passarà: 

Si mesclem cigrons i aigua, els cigrons desaparegueren? 

Anotar el resultat i veure si s’ha complit la predicció. 

 

2. Experimentem amb  substàncies solubles en aigua – sucre. 

 

Aboquem sucre en aigua. 

Abans de remoure-ho preguntem si el sucre desapareixerà. 

Removem i comprovem la resposta. 

Demanem que la tasten per a experimentar el sabor dolç. 

Preguntem de nou si ha desaparegut el sucre. 

Analitzem les respostes (no es demana resposta correcta). 

Dialoguem sobre el que ha passat. 

 

3. Experimentem amb substàncies sòlides solubles en l’aigua – sal. 

 

Aboquem sal en l’aigua. 

Preguntem què passarà si aboquem sal a l’aigua? 

Seguim els passos de la tasca anterior. 

Introduïm l’evidència que les coses no desapareixen. 

Preguntem què ha passat amb la sal. 

Dialoguem sobre el que ha passat. 

 

Introduïm els resultats en el mapa conceptual anterior. 
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Recursos 

Botelles de plàstic, botelles menudes, gots de plàstic transparent, culleres, 

culleretes, comptagotes, tovalloles, embuts, draps per a netejar, raspall i pal 

de fregar, paper continu per a tapar les taules. 

Sal, sucre, cafè soluble, colorant alimentari, xocolate en pols, llet, grans de 

cafè, cigrons, fesols, llentilles, pedretes, arròs, macarrons. 

 

4. Experimentar amb líquids de colors en aigua. 

 

Preguntem què passarà si aboquem colorants a l’aigua. Unes quantes 

gotetes, moltes gotetes. 

Ho vessem i comparem les respostes amb el que ocorrerà en la realitat. 

Les gotetes suren, fan dibuixos en l’aigua. 

En remoure’ls, tenyeixen l’aigua. 

 

5. Experimentem amb substàncies sòlides solubles que tenyeixen 

l’aigua. 

 

Preguntem què passarà si aboquem cacau en aigua. 

L’aboquem, ho removem i analitzem la resposta comparant-la amb el que 

passa en la realitat. 

Dialoguem sobre el que ha passat. 

Treballem els conceptes de mesclar, afegir, desaparèixer, quedar-se. 

Preguntem, què ha passat? 

 

CONCLUIM 

 

Tractem d’aclarir tot el que ha passat amb els diferents materials i fem un 

mapa conceptual: 

Aigua amb sucre – desapareix 

Aigua amb cacau – no desapareix 

Aigua amb cigrons – no desapareix 

Aigua amb colorants – no desapareix 
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3ª SEQÜÈNCIA: QUÈ CREUS QUE PASSARÀ SI JUNTEM  DOS 

LÍQUIDS? 

Objectiu: Descobrir les característiques de les dissolucions 

 

1. Experimentem amb líquids que es mesclen 

 

Experimentem amb mel i aigua. 

Demanem que tasten el sabor de la mel. 

Demanem que la vessen amb un embut en l’aigua. 

Veuen com cau al fons. 

Preguntem què passarà si ho mouen. 

Demanem que ho remoguen per a saber el que ocorre. 

Analitzem el resultat: la mel s’ha dissolt en l’aigua. 

La tastem: l’aigua sap a mel. 

S’ha convertit en aigua amb color, aigua bruta. 

 

2 .  Experimentem amb líquids que no es mesclen. 

 

Experimentem amb oli i aigua. 

Preguntem què passarà si mesclem aigua amb oli. 

Vessem oli en l’aigua i removem. 

Observem que fa bombolles 

Deixem que repose. 

Analitzem el que passa. 

L’aigua està baix i l’oli dalt.  No es mesclen. 

 

Preparem un mapa conceptual 

Aigua amb mel – es mescla 

Aigua amb oli – no es mescla 
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3.  Experimentem amb noves substàncies, què passarà? 

 

Provem amb llet i aigua, suc i agua, i preguntem si succeirà el mateix que 

amb la mel o amb l’oli. Fem l’experiment i comprovem les respostes. 

 

Recursos 

Botelles de plàstic transparent, recipients, embuts, culleres, pitxer d’aigua, 

Pot de mel, botella d’oli. 

 

4.  Experimentem amb el gel? 

 

Accions: Veure, xuclar, tocar, sentir fred, humitat. 

Manipular, coordinar accions, observar, comparar. 

 

Tasques 

- Toquem i xuclem glaçons de gel. 

- Tirem amb comptagotes colorants alimentaris. Comprovem que 

rellisquen i no es convertisquen en cubs de colors. 

- Fem glaçons de gel. Mesclem aigua amb colorants, posem a les cubetes 

de gel i al congelador. Observem el resultat. Manipulem els glaçons de 

colors. Comparem els dels companys. 

     Experimentem la sensació de fred i humitat. Els tastem. 

- Experimentem el pas de gel a aigua. Submergim un glaçó en un 

recipient amb aigua calenta i estudiem el que tarda a desfer-se. 

Submergir un altre glaçó en aigua freda i estudiem el que tarda a desfer-

se. Comparem els temps entre les dues experiències. 

- Es tracta que entenguen que la temperatura de l’aigua ha influït en el 

desgel. També que el glaçó no ha desaparegut, està en l’aigua perquè 

l’aigua ha pres el color del glaçó. 

 

Recursos 

Aigua, glaçons de gel, colorants, bosses per a fer glaçons de gel, recipients 

transparents, pitxers d’aigua, embuts. 
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4ª SEQÜÈNCIA: PER QUÈ CREES QUE FLOTAN ELS VAIXELLS? 

Objectiu: Apropar-se a la idea de flotabilitat 

 

Accions: Veure, observar, tirar, comparar la flotabilitat d’objectes 

Tasques: 

Els donem un objecte i demanem que endevinen si surarà o s’afonarà.  

Deixem que experimenten amb objectes molt diversos i comparem la seua 

predicció amb el resultat. 

Podem preparar objectes que els ajuden en les prediccions: 

- Comparem pedres i taps de suro. 

- Botelles buides i botelles plenes d’arena. 

- Quadrats de la mateixa grandària de fusta i de plàstic. 

- Cercles de la mateixa grandària de paper i de metall. 

- Pilotes iguals de plàstic i de goma. 

 

Dialoguem per a analitzar el que ha succeït.   

Amb els resultats, elaborem un panell comparatiu d’objectes que suren i 

objectes que s’afonen.  

La majoria haurà suggerit que els objectes amb més pes són els que s’afonen. 

 

Proposem una nova experimentació: 

Demanen que predigan el que passarà al tirar una boleta de plastilina. Diran 

que no flotarà perquè pesa molt. Ho comprovem i es compleix la predicció. A 

les hores fem un menut vaixell amb el material de la boleta. Deixem el vaixell 

en el aigua i comprovem que no s’afona. 

És el moment d’adonar-se que no sempre es compleix la pauta de que a més 

pes, millor s’afona. 

 

Encara que no puguen arribar a relacionar grandàries i pesos, les activitats són 

molt suggeridores per als xiquets i ajuden a la formació futura del concepte de 

flotabilitat. 
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