CARLOS HERAS

EXPERIMENTA AMB LA CIÈNCIA
50 + 1 propostes pràctiques
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INTRODUCCIÓ
Aquest llibre l’he fet amb moltíssima ilꞏlusió i com a resposta a
diverses necessitats. D’una banda, m’he adonat que a les escoles
(ESO i batxillerat) es fan poques pràctiques en l’àmbit científic. De
l’altra, no he trobat cap plataforma (llibre, pàgina web, canal, etc.)
que reuneixi i classifiqui una àmplia gamma d’experiments complets i amb una explicació detallada per adaptar-los a l’àmbit escolar o, simplement, com a difusió científica. És cert que hi ha molts
llocs (alguns d’ells molt bons) en els quals hi fan alguna pinzellada, però em sembla imprescindible que els experiments tinguin en
compte una sèrie de punts:
1) Utilitzar material no especialitzat
En els meus experiments intento no utilitzar cap material exclusiu
de l’àmbit científic (encara que en algun cas és inevitable), i parlo
de materials i reactius comuns. La meva intenció és que tot el públic i les escoles puguin realitzar aquestes pràctiques.
2) Fer una classificació per temàtica i, fins i tot, per edats
El llibre comença amb la secció Ciència educativa, per a alumnes
de primària i ESO, amb experiments generals; segueix amb la
secció Menja’t la ciència, on es fan experiments que fins i tot es
poden menjar!; la tercera secció és Les ciències de la biosfera,
amb experiments de plantes i altres elements de la naturalesa;
segueix amb la secció Ciència en flames, colors i centelleigs, amb
reaccions espectaculars i explosions de colors; la cinquena secció, La bellesa de la ciència, amb uns experiments que serveixen
com a introducció de la ciència en el món de la cosmètica, i, finalment, Ciència en profunditat, per a alumnes de batxillerat i amb un
fonament una mica més elaborat. O sigui, totes les edats es veuen
incloses en el llibre.
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3) Fer una explicació detallada del fonament en cadascuna
de les pràctiques
Quan he vist fer experiments, tant en viu com en vídeos, he trobat
molt a faltar una bona explicació del fonament dels experiments.
Molts parlen de la ciència només com a entreteniment. En canvi,
la meva experiència m’ha fet adonar que els alumnes desitgen
saber el perquè. No es volen quedar només amb l’espectacularitat
de l’experiment, volen aprofundir-hi més.
Aquest llibre vol ser una guia de 50 experiments, que descric
com si fossin una recepta i d’una manera molt senzilla: presentant
els materials i explicant el procediment pas a pas. Amb aquestes
dues seccions, ja és suficient per a realitzar totes les pràctiques.
Després, si es desitja, es pot llegir més a fons i aprofundir en els
fonaments de cada experiment, en les reaccions implicades, en
les molècules o proteïnes presents. Així, els alumnes de batxillerat
poden realitzar les pràctiques de Ciència educativa –pensats per
als més petits–, però aprofundint en els conceptes; d’altra banda,
els alumnes d’ESO poden realitzar les pràctiques de Ciència en
profunditat –pensats per als grans–, però sense entrar tant en detall en les reaccions implicades.
Durant els meus anys com a difusor científic, he estat en diverses fires de ciència i tallers i, per sorpresa meva, he vist gairebé
tanta participació dels pares com dels nens. Els pares, d’alguna
manera, es converteixen en nens una altra vegada: s’ofereixen
voluntaris, participen, s’exposen a quedar xops, ajuden amb els
experiments... I n’he vist molts que treien la seva llibreta i
s’apuntaven cada pas per tornar a fer l’experiment a casa amb els
seus fills o amb els seus nets. Per això, i per a ells, també he escrit aquest llibre, com deia, utilitzant bàsicament materials casolans perquè es puguin fer en tots els àmbits, científics o no, gairebé sense cap cost.
Un altre aspecte que m’ha sorprès és que moltes vegades, en
aquests tallers, hem tingut uns registres d’assistència més nombrosos dels que es donen, per exemple, a la Festa de l’Aigua. Han
vingut mitjans de comunicació i ens ho han explicat sorpresos. I és
que... als nens els apassiona la ciència! Però, com comentava
anteriorment, no només els apassionen les explosions i les reaccions espectaculars, els apassiona saber el perquè. No paren de
preguntar, d’interrompre amb la seva gràcia i innocència, explicant
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les seves experiències, volent-ne saber més. Com he dit en diverses ocasions, no cal fer que la ciència sigui atractiva: ja ho és. El
que cal és fer arribar aquests coneixements als nens, perquè els
desitgen. Desitgen conèixer el motiu d’aquesta màgia que estan
descobrint.
Vull que, amb aquest llibre, els professors, els pares i els
alumnes més intrèpids tinguin una guia de pràctiques i de coneixements explicats d’una manera senzilla. Vull explicar com fer els
experiments, els perquès, les curiositats i les observacions.
Són moltes les ocasions en què he dut a terme els experiments que he escrit. Per aquest motiu, sé la importància que té
explicar bé els trucs per tal que es puguin realitzar correctament i
obtenir així els resultats esperats. La manca de fonament i
d’explicacions pot fer malbé un experiment. És important una explicació precisa dels detalls que fan que els experiments funcionin.
Així, aquest llibre està presentat com si fos un taller, en el
qual el professor o especialista realitza l’experiment davant dels
seus alumnes intentant explicar tots i cada un dels procediments.
Finalment, el llibre es titula Experimenta amb la ciència. 50 +
1 propostes pràctiques. Tot i això, en aquest llibre només hi ha 50
experiments. És un error, això? Quin és l’experiment que hi falta?
Senzillament, hi falta el vostre. La meva intenció és que, si algú
troba a faltar un experiment, pugui posar-se en contacte amb mi.
Així, m’esforçaré tant com pugui per explicar-l’hi d’una manera
senzilla i amb el seu fonament científic.
A més, desitjo interaccionar amb vosaltres, que em pugueu
preguntar i demanar detalls de les pràctiques, i, també, comentar
els vostres èxits. Em podeu escriure a aquesta adreça:
experimentaciencia_50practicas@gmail.com.
Desitjo que gaudiu, amb aquesta experiència.
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CAPÍTOL 1
CIÈNCIA EDUCATIVA
Em fa una ilꞏlusió especial començar aquest llibre amb la secció Ciència educativa. En aquesta secció, reuneixo moltes de les
pràctiques que realitzo en els tallers de difusió científica. Aquests
tallers van dirigits a alumnes d’entre 8 i 13 anys, i la meva experiència amb ells ha estat d’allò més apassionant.
Això no vol dir que no sigui adequada per a alumnes més
grans, perquè, com ja he dit anteriorment, a més d’exposar els
materials i els passos, faig una explicació del fonament científic,
les observacions i les curiositats. Això reforça els coneixements
que ja es puguin tenir i pot servir per a descobrir nous conceptes o
alguns detalls que havien passat desapercebuts.
És curiós veure que les reaccions dels nens s’assemblen a
les de qui veu un espectacle de màgia per primera vegada. La
meva intenció en cadascuna d’aquestes pràctiques és la de presentar-les d’una manera que permeti resoldre totes les preguntes
de cada aspecte que els sorprengui. En elles, faig les explicacions
fent servir sempre un llenguatge general, un llenguatge que, d’una
banda, sigui comprensible, però que, de l’altra, requereixi un cert
interès per part seva per tal de descobrir i investigar nous conceptes. Per exemple, en una de les pràctiques hi ha un moment en
què presento la naturalesa de dos líquids immiscibles. Explico que
un d’ells és l’aigua, per tant polar, i l’altre, l’oli (orgànic), per tant
apolar. Com he dit, aquest no és un llibre de teoria i no explico els
conceptes amb una gran profunditat, però, un cop exposo el concepte, espero que els alumnes cerquin informació sobre el concepte de la polaritat i preguntin al professor per l’interès innat que
es té. D’alguna manera, vull despertar-los aquest instint (encara
que, per la meva experiència, us puc assegurar que ja el tenen
ben despert).
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Com he defensat sempre, la ciència és captivadora. No cal
“fer-la” divertida, ja ho és de per si. És aquest sentiment el que vull
traslladar en cadascuna de les pràctiques. I també he de ser sincer amb mi mateix. Ja sé que el primer que cridarà l’atenció i el
que voldran fer al més aviat possible serà el muntatge de
l’experiment. És més, concebo la possibilitat que en un principi
només es mirin aquestes dues parts: material i procediment. Però
estic segur que, un cop vegin que les pràctiques donen resultat –i
s’obtenen resultats impressionants–, voldran saber el perquè de tot
això. Està en la naturalesa de les ments inquietes dels alumnes.
En un dels meus tallers, una vegada vaig veure un nen trist
perquè en una de les pràctiques no havia obtingut el seu ADN i
deia: «Mama, no em puc emportar el meu ADN a casa» (cosa
bastant divertida). En aquest experiment, el petit no havia glopejat
suficientment i, a causa d’això, quan feia la barreja no obtenia
l’ADN suficient i no se li feia visible. He realitzat tots i cada un dels
experiments. Estan fets perquè s’aconsegueixin, si els passos se
segueixen correctament. No obstant això, hi ha factors que no
podem controlar. Va ser llavors quan li vaig dir: «Si durant els
meus anys com a investigador hagués tingut èxit en un de cada
deu experiments, seria molt més feliç». El que vull dir és que, encara que sobre el paper els experiments funcionin, hi ha algunes
variables que poden fer que no obtinguem els resultats esperats.
Són el pensament i el mètode científic, els que ens fan analitzar
cadascun dels problemes i buscar-ne les possibles solucions. El
que m’agradaria és que ningú es desanimés, si alguna reacció no
li surt, perquè això és part de la ciència en si mateixa. Endinsemnos en aquesta aventura!
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1. Extracció de l’ADN
Per a aquest experiment necessitarem:
-

Tres gots
Un tub d’assaig
Sabó de rentar plats
Sal
Aigua
Gel
Alcohol
Un comptagotes o una pipeta Pasteur

PROCEDIMENT
Pas 0: Guardem l’ampolla d’alcohol en un recipient amb glaçons o
bé dins el congelador. Aquest pas és el primer de tots, ja que
necessitem que l’alcohol estigui ben fred perquè l’experiment
surti correctament.
Pas 1: Afegirem aproximadament un dit d’aigua en un got. Aquesta aigua la farem servir per a glopejar durant mig minut.
D’aquesta manera, extraurem el que anomenarem l’ADN de la
nostra boca (de la saliva, dels teixits, de les cèlꞏlules mortes,
etc.). En el cas dels nens petits s’ha d’insistir que glopegin bé i
durant molta estona, ja que n’hi ha molts que no tenen paciència i no els acaba sortint l’experiment per aquest motiu.
Pas 2: Escopirem l’aigua al got.
Pas 3: Al mateix temps, prepararem una dissolució d’aigua amb
sal (és millor que estigui ben concentrada o saturada) en un
altre got.
Pas 4: També prepararem una dissolució d’aigua i sabó amb una
proporció de 3 a 1, respectivament, en un tercer got.
Pas 5: En un tub d’assaig afegirem les mateixes proporcions de
l’aigua que hem glopejat, l’aigua amb la sal dissolta i l’aigua
amb el sabó dissolt. Seguidament, ho barrejarem de manera
molt suau per no generar escuma.
Pas 6: Hi afegirem l’alcohol fred molt a poc a poc, des de les parets; així, no es barrejarà i veurem com es formen dues fases:
l’aquosa i l’orgànica (alcohol). En aquesta interfase apareixeran uns fils de color blanc. Serà l’ADN que haurem aïllat.
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FONAMENT
-

-

El sabó s’hi afegeix per trencar la membrana de les cèlꞏlules i, així, alliberar l’ADN del seu interior.
La sal s’hi afegeix per augmentar la tensió superficial de
l’aigua i, així, fer que sigui més fàcil que l’alcohol formi dues fases.
De la mateixa manera, l’alcohol es refreda per evitar que
es barregi amb l’aigua i formi dues fases.
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5. Sorra màgica i Slime
Per a aquest experiment necessitarem:
-

Sorra fina (és imprescindible que sigui molt fina)
Midó de blat de moro
Una palangana
Aigua
Sabó de rentar plats
Colorant (de qualsevol color)
Uns guants
Un vas de precipitats d’un litre
Cola transparent líquida
Líquid de lents de contacte

Per a la sorra màgica:
Malgrat que fem servir aigua i midó de blat de moro, aquest
no és l’experiment del fluid no newtonià. Aquest és l’experiment de
la sorra màgica. S’hi afegeix una mica de sorra i s’obté una barreja molt semblant a la joguina de sorra que venen per a nens petits
anomenada Kinetic Sand. Aquesta sorra és hidrofòbica (repelꞏleix
l’aigua) i, a més, presenta una molt bona malꞏleabilitat.
PROCEDIMENT
Pas 1: Amb l’ajuda d’un vas de precipitats, afegim 1,5 kg de sorra
fina a la palangana.
Pas 2: De la mateixa manera, afegim 1 kg de midó de blat de moro a la mateixa palangana (la proporció ha de ser sempre la
mateixa, encara que en variem les quantitats). Barregem els
dos sòlids fins que es vegi una massa homogènia.
Pas 3: En el mateix recipient, hi afegim mig litre d’aigua juntament
amb 75 ml de sabó dissolts en el seu interior. Ho barregem tot
fins a aconseguir una massa uniforme sense cap grumoll.
Com més fi i homogeni estigui tot, més bé sortirà l’experiment
i més malꞏleabilitat tindrà.
El secret d’aquest experiment es basa en l’ús d’aigua amb
sabó de rentar plats. D’aquesta manera, adquireix un tacte
sabonós i malꞏleable. En altres experiments, i amb el mateix
fonament, s’usen coles i altres adhesius per a adquirir aquest
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tacte. No obstant això, i com que va destinat a nens, considerem que és més pràctic i efectiu fer-ho amb sabó.
Pas 4: Si volem donar-li un aspecte més visual, podem afegir colorant a la barreja o a una part d’aquesta (i així aconseguirem
diferents colors). Ho barregem bé fins a tornar a aconseguir
una barreja homogènia.
OBSERVACIONS
Aquesta no és ben bé l’anomenada Kinetic Sand; és una marca registrada que s’aconsegueix utilitzant SP-HFS 1609. Nosaltres
fem una cosa similar i amb una mateixa base científica. Tot i així,
els alumnes hi jugaran i en gaudiran igualment.
Per a l’Slime:
PROCEDIMENT
Pas 1: En un got, afegirem 50 ml de cola líquida i transparent.
Pas 2: Afegirem, en el mateix got, la mateixa quantitat de líquid de
lents de contacte, 50 ml. Ho remenarem fins que es formi una
massa amb una alta viscositat. Contràriament al que s’espera,
com més líquid de lents de contacte s’hi afegeixi, més consistent serà el nostre Slime, i fins i tot podrà arribar a rebotar al
llançar-lo a terra.
Pas 3: Hi afegirem colorant i ho barrejarem tot bé (això només és un
aspecte estètic). La purpurina, tot i que li dona un aspecte molt
vistós, s’anirà enganxant a les mans, així que val més evitar-la.
OBSERVACIONS
Hi ha algunes marques de líquid de lents de contacte que no
densifiquen bé el nostre Slime. Malgrat això, no cal comprar-ne cap
altra: senzillament afegint mitja culleradeta de bicarbonat de sodi a la
barreja podrem solucionar aquest inconvenient amb un resultat
igual de bo.
De la mateixa manera que passa amb la sorra màgica, l’Slime
també s’ha anomenat de moltes maneres en diferents productes
de mercat, tant si feien referència a pelꞏlícules en les quals sortia
algun investigador o professor guillat com si es referien a alguna
altra figura de forma fantasmal. El fonament d’aquests joguines,
però, també és el mateix, encara que s’usin materials diferents.
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6. La tensió superficial de l’aigua
Per a aquest experiment necessitarem:
-

Una ampolla d’aigua de vidre
Un gerro d’aigua de coll rodó i ample
Dos gots
Una carta (de pòquer o de baralla espanyola)
Una mitja
Gomes de pollastre
Escuradents
Una pilota de ping-pong
Una bossa de plàstic
Un mocador de paper
Monedes de deu i vint cèntims

El comportament de l’aigua, tot i ser tan comuna (és la base
de la vida) i usada en el nostre dia a dia, és sorprenent. I no només per als nens, sinó també per als adults, que no deixen de
sorprendre’s –i riure– quan posem a prova la tensió superficial de
l’aigua. Els següents experiments són curts i els he portat a terme,
en actes de divulgació científica, mentre s’escalfava l’aigua d’un
altre experiment o esperàvem que es donés una reacció o qualsevol altre procés que requerís una mica de temps. No obstant això,
són dels que més han recordat els nens –una vegada, en una escola, els alumnes van omplir tot el menjador d’aigua per culpa meva–. En aquesta pràctica, en lloc d’anotar els passos, posaré les
diferents modalitats d’experiments que es poden fer aprofitant la
tensió superficial de l’aigua.
Modalitat 1
S’omple per complet una ampolla d’aigua. Es posa una carta a
sobre i es prem lleugerament perquè se’n vagi l’excés d’aigua
(sense que hi entri aire). L’ampolla es pot girar sense que caigui ni
la carta ni l’aigua. Jo ho acostumo a fer a sobre d’un nen assegut,
mentre els altres miren, expectants, què passarà.
Modalitat 2
Es treu la carta i se substitueix per una pilota de ping-pong. Es
posa a sobre i es torna a prémer lleugerament com en el cas ante23

rior. Es gira l’ampolla i s’observa que no cau ni la pilota ni una sola
gota l’aigua.
Modalitat 3
Es treu la pilota de ping-pong, es retalla un tros d’una bossa de
plàstic i es posa al damunt com si fos un tap (prement lleugerament sense que els extrems entrin dins l’ampolla). Es gira
l’ampolla i s’observa que no cau ni el plàstic ni l’aigua.
Modalitat 4
Es treu la bossa de plàstic, es retalla un tros de mocador de paper
i es posa a sobre, també com si fos un tap, prement lleugerament
sense que els extrems entrin a l’ampolla. Es gira l’ampolla i
s’observa que no cau ni el mocador ni l’aigua.
Modalitat 5
S’omple el gerro d’aigua i, quan està completament ple, es posa la
mitja tapant-ne el coll. Aquesta mitja se subjecta ben fort amb diverses gomes de pollastre, i a sobre de la mitja es posa una carta,
de manera que tapi tota l’obertura de la gerra. Se li dona la volta i,
de mica en mica i amb molta cura, es treu la carta. L’aigua no caurà. A més, es poden afegir escuradents a través de la mitja (així
es veurà com suren) sense que caigui l’aigua.
Modalitat 6
S’omplen dos gots d’aigua (del mateix tipus). Es posa una carta
de manera que cobreixi tota la boca del got. Es gira, amb cura que
no es vessi l’aigua, i es posa a sobre d’un altre got ple completament encaixat (ajuntant les dues boques dels vasos). De mica en
mica es va traient la carta que hi ha entre els dos gots i es veurà
que no cau ni una sola gota d’aigua.
Amb molt de compte, i entre els dos gots, es colꞏloquen tres o
quatre monedes de deu cèntims repartides. S’observarà que
l’aigua no cau i, encara que hi hagi un espai d’una moneda de deu
cèntims entre els gots, l’aigua es mantindrà dins els gots.
Amb cura, substituïm les monedes de deu cèntims per monedes de vint cèntims i observem que succeeix el mateix. Podem
anar més enllà i substituir les monedes de vint cèntims per dues
monedes de deu cèntims juntes en cadascuna de les anteriors
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posicions. Seguirem observant que l’aigua no cau. Aquest procés
el fem de mica en mica, mentre els alumnes fan les seves travesses sobre en quin moment caurà l’aigua.
Fins i tot es poden substituir les dues monedes de deu cèntims juntes per dues monedes de vint cèntims en cadascuna de
les posicions. Aquest és el punt més llunyà al qual he aconseguit
arribar. A partir d’aquest punt, la tensió superficial de l’aigua es
trenca. I és que hem arribat molt lluny!
OBSERVACIONS
La tensió superficial de l’aigua és molt diferent de la dels altres líquids. Per què són tan fortes les forces que atreuen les molècules d’aigua entre elles? Això es deu als ponts (o enllaços)
d’hidrogen. Aquest pont es produeix entre un àtom (o diversos)
d’hidrogen i un àtom electronegatiu (normalment nitrogen, oxigen
o fluor).
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7. Aigua carbonatada
Per a aquest experiment necessitarem:
-

Una palleta
Aigua
Un vas de precipitats de 250 ml
Fenolftaleïna
Sosa càustica (NaOH)
Una espàtula
Una vareta
Un Erlenmeyer de 250 ml
Un comptagotes

És difícil entendre que un gas es pugui solubilitzar en un líquid, encara que ho veiem sovint quan bevem una beguda carbonatada. El més comú és solubilitzar un sòlid. Però això no només
és possible, sinó que podem fer que aquest gas reaccioni en
aquesta fase aquosa, i fins i tot veure-ho a simple vista.
PROCEDIMENT
Pas 1: En un vas de precipitats, es dissolen tres o quatre llenties
de NaOH en 100 ml d’aigua.
Pas 2: En un Erlenmeyer de 250 ml s’afegeixen 150 ml d’aigua i,
seguidament, s’afegeixen tres o quatre gotes de fenolftaleïna.
Normalment, trobem la fenolftaleïna en una dissolució al 0,5 %
en pes dissolta en la mescla aigua/etanol en proporcions 1 a
1. Si la tenim en estat sòlid, és molt fàcil preparar la fenolftaleïna barrejant aigua i etanol en proporcions iguals i dissolent 0,5 g
en 100 ml de la mescla.
Pas 3: Afegim, amb l’ajuda d’un comptagotes, unes quantes gotes
de la dissolució de NaOH a l’Erlenmeyer amb aigua i fenolftaleïna. A l’afegir-hi la dissolució, s’observarà un color violeta,
que s’estendrà fins a ser completament homogeni. I és que la
fenolftaleïna, en medi bàsic, adquireix aquest color.
Pas 4: Amb l’ajuda d’una palleta (i després d’haver netejat bé
l’Erlenmeyer de possibles esquitxades) bufem aire dins de la
dissolució, de manera suau però constant (sense fer un excés
de bombolles que ens puguin esquitxar). Veurem com el color
violeta es va perdent i la dissolució torna a adquirir un to incolor.
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FONAMENT
A l’inhalar aire inspirem oxigen, mentre que a l’exhalar desprenem diòxid de carboni. Quan bufem per la palleta, el diòxid de
carboni reacciona amb l’aigua formant àcid carbònic H2CO3.

I és aquí quan es produeix una reacció àcid-base. L’H2CO3
reacciona amb la NaOH. Si seguim bufant, la NaOH s’esgotarà i el
color violeta (a causa d’aquest) desapareixerà.

En presència d’un excés d’àcid (H2CO3), la fenolftaleïna es
torna incolora, que és quan tota la NaOH ha reaccionat i, bufant,
estem produint un excés d’àcid carbònic. Si tornéssim a afegir
unes gotes de dissolució de NaOH, tornaríem a recuperar el color
violeta que teníem prèviament. I és que, en medi bàsic, la fenolftaleïna es torna violeta.
Finalment, i per saber què és la fenolftaleïna, aquí dibuixo la
seva estructura en medi àcid:

Malgrat això, i a partir d’un pH bàsic de 8,2 i fins a aproximadament 10, la fenolftaleïna perd els protons i adquireix el color
violeta tan característic seu. Això és perquè perd dos protons i es
produeix una conjugació (deslocalització electrònica) per tots els
anells aromàtics de la molècula.
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OBSERVACIONS
Molts es deuen haver fet la mateixa pregunta: «Això és el que
passa amb les begudes carbonatades?». La resposta és un SÍ
rotund, en un procés que es diu carbonatació, en el qual
s’introdueix CO2 a altes pressions a l’aigua. Aquest CO2 prové de
motors de combustió. Així que, quan pensem en aquestes bombolles que apareixen en la nostra beguda, ja sabrem que és CO2
dissolt, el qual, en contacte amb l’aigua, ha format àcid carbònic.
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8. Densitats i miscibilitats
Per a aquest experiment necessitarem:
-

Una proveta (preferiblement estreta)
Sabó de rentar plats
Mel
Oli
Aigua
Colorant alimentari
Alcohol
Dos gots

Inicialment no havia estat partidari de realitzar aquest experiment. Pensava: «Això només és una potinga de colors». No obstant això, i per als més petits, és una bona manera d’entendre la
diferent naturalesa dels compostos usats (orgànics i aquosos), la
seva consegüent immiscibilitat i el concepte de densitats. Com
deia anteriorment, aquest és un experiment més adequat per a
alumnes de primària o primer curs d’ESO, però no per a cursos
més avançats o batxillerat. Tot i això, és un dels experiments preferits dels més petits.
PROCEDIMENT
Pas 1: Afegirem dos dits de mel a la proveta, evitant que toqui les
parets.
Pas 2: Afegirem uns altres dos dits de sabó de rentar plats, també
evitant que toqui les parets.
Pas 3: En un got, afegirem dos dits d’aigua i la tenyirem amb colorant alimentari (el vermell pot ser una bona opció). Seguidament, ho afegirem a la proveta; aquesta vegada sí que ho farem tocant les parets, evitant qualsevol esquitxada i molt a
poc a poc. És important que l’aigua estigui freda per evitar
que el sabó s’hi dissolgui.
Pas 4: Hi afegirem dos dits d’oli (de gira-sol o d’oliva, és indiferent), també amb molt de compte i recolzant-nos en les parets.
Pas 5: Finalment, hi afegirem l’alcohol. De la mateixa manera que
havíem fet amb l’aigua, es pot tenyir amb colorant alimentari
(de color blau, per exemple) per donar un aspecte més vistós
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a l’experiment. D’aquesta manera, fins i tot es pot veure millor
la diferència de fases i la naturalesa de la mescla.
OBSERVACIONS
El resultat és molt vistós, però compte! Sempre hi ha algun
alumne que, mentre juga amb la proveta, intentarà donar-li la volta. Si és així, aconseguirà la potinga de la qual parlava. Se’ls ha
d’advertir d’això, perquè els nens petits... no deixen de ser nens.

30

9. Neu a l’estiu
Per a aquest experiment necessitarem:
-

Bolquers o compreses
Aigua
Colorant alimentari
Un bol
Unes tisores
Una palangana
Una safata

Però com aconsegueixen, en els centres comercials, mantenir
la neu sense que es desfaci, mentre el Pare Noel escolta els nostres desitjos? Senzillament, no és neu. Tot i això, fa l’efecte d’una
manera molt pràctica. És poliacrilat de sodi, anomenat també “el
superabsorbent”. I és que pot augmentar 500 vegades la seva
grandària, si entra en contacte amb aigua! Per això, sovint s’ha fet
servir en aplicacions higièniques, sobretot en bolquers i en compreses. La seva forma, que és la repetició contínua d’un mateix
monòmer amb un carboxilat, és la següent:

PROCEDIMENT
Pas 1: Amb unes tisores, tallem el bolquer o la compresa, amb
molt de compte que el poliacrilat de sodi caigui dins el bol.
Repetim el procés amb cinc bolquers o compreses.
Pas 2: En una palangana, hi afegim aigua i hi aboquem unes gotes de colorant alimentari (s’usa per a veure d’una manera
més efectiva el procés d’absorció). Jo recomano fer-ho amb
colorant blau.
Pas 3: Escampem el poliacrilat de sodi en una safata i, a poc a
poc, anem afegint-hi l’aigua amb colorant, fins que veiem que
no n’accepta (o no n’absorbeix) més.
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OBSERVACIONS
Es pot jugar, amb aquesta “neu”. És completament innòcua.
Únicament hem de vigilar que cap alumne o cap nen la ingereixi.
Per la resta, hi poden jugar tant com vulguin.
Un altra procediment que he fet ha estat el d’omplir parcialment un mitjó amb el poliacrilat de sodi. A aquest, seguidament, li
he fet un nus i l’he submergit en la palangana amb aigua. En molt
poc temps, es veu com el mitjó es va inflant i inflant per l’acció del
superabsorvent. És increïble comprovar com augmenta el seu
volum. Acaba semblant un globus.
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