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Els alumnes de 1ri 2n d'ESO expliquen experiències científiques senzilles als alumnes de cicle inicial i mitjà 
de les escoles del barri de Pardinyes de Lleida.
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Dins del pla d'entorn del barri de Pardinyes es va realitzar  el Dia de la Ciència a les Escoles. Els professors del departament de 
ciències de l'institut Josep Lladonosa juntament amb alumnes de 1 i 2n D'ESO, vam anar a l'institut- escola La Mitjana, el CEIP Par-
dinyes i l' escola Riu Segre ha realitzar diverses experiències. Va ser una actuació molt enriquidora tant pels nostres alumnes com 
pels nens de les escoles.
Les experiències realitzades van ser: La generació de CO2 mitjançant la reacció de bicarbonat amb vinagre en el que la forma-
ció del gas es va reflectir amb l'augment de volum del globus. Estudi de la pressió, mitjançant l'aplicació de pes sobre ous. Diferen-
ciació de dissolucions àcid-base mitjançant l'ús d'indicadors.I finalment l' estudi de la força de la pressió atmosfèrica: mitjançant 
una experiència amb una espelma dins d'un got i sobre un vas en aigua. 

INS Josep Lladonosa (Lleida)                             1r i 2n d’ESO
Resum

1.- Combustió d'una espelma dins d'un got sobre un plat en 
aigua on es pot veure  l'efecte de la pressió atmosfèrica fent 
pujar el nivell d'aigua dins del got. Escola Riu Segre.

2.- Generació de CO2 a partir de la reacció entre el vina-
gre i el bicarbonat. Es pot veure la formació del gas mit-
jançant l'augment de volum d'un globus. CEIP Pardinyes. 

3.- Augment del volum d'un globus degut a la creació de 
CO2, mitjançant la reacció entre el vinagre i el bicarbonat. 
Cicle mitjà. Escola Riu Segre.

4.- Aplicació de pes damunt d'ous. Degut a la seva estruc-
tura es produeix una repartició que fa que el pes suportat 
sigui sorprenentment elevat. Cicle mitjà. Escola Riu Segre.

6.- Dissolucions àcid i base diferenciades pel color resul-
tant de la interacció amb indicadors.

5.- Canvis de color amb indicadors àcid-base.


