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Comprovar experimentalment els continguts de la unitat de medi que estem estudiant sobre la calor i la 
llum.
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A medi estem estudiant una unitat sobre la calor, la llum i el so. Sempre que és possible ens agrada comprovar els continguts, per 
això els divendres a la tarda sovint fem tallers en gran i en petit grup on procurem demostrar i justificar de forma experimental 
alguns dels conceptes que estudiem.
Primer hem de preparar el material, per això sovint demanen si es possible comprar el que no tenim a l’escola.: termòmetre per 
comprovar el punt de fusió i ebullició de l’aigua, prisma, gavetes, font de llum blanca… quan tenim tot el material ens preparem 
per fer les experiències. Hi ha experiències que ens posem en semicercle i les fem tot el grup classe, altres ens dividim en petit 
grup i anem canviant.
El primer divendres vam començar comprovant el punt d’ebullició de l’aigua, que no vam poder arribar a veure els 100 graus, el 
nostre termòmetre marcava 99,5 graus. El mateix ens va passar amb el punt de fusió del gel, el nostre termòmetre assenyalava 1,5 
graus. Després vam poder veure els efectes de la calor posant el recipient d’aigua calenta de la primera experiència amb el 
d’aigua freda amb glaçons. Immediatament la temperatura de l’aigua calenta anava baixant i la de l’aigua freda pujant. Vam 
fer diverses lectures que anàvem apuntant a la pissarra i va haver de passar més de trenta minuts perquè les dues temperatures 
s’igualessin a 19,5 graus.
A continuació vam descompondre la llum blanca amb l’ajuda d’un prisma i una lot. Vam fer diversos arcs de Sant Martí, variant 
la distància entre la lot i el prisma, en una pantalla blanca que vam fer amb folis. Després vam utilitzar una font de llum de color 
blau i va travessar el prisma i va sortir igual, no es va descompondre perquè estava formada per un sol color.
El proper divendres vam experimentar amb les lents i vam veure com canviaven les imatges segons siguin convergents o diver-
gents. Després vam observar al microscopi diversos insectes i mostres de diverses cèl•lules. Amb aquesta activitat vam aprendre 
a canviar els diferents objectius i enfocar bé les imatges.
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1.-  Els alumnes observen com baixa la temperatura del termòmetre quan el posem en 
un recipient amb aigua i gel.

2.-  El punt d’ebullició de 
l’aigua a la nostra classe és de 
99,5 graus.

3.-   Aquí van introduir el reci-
pient amb l’aigua bullent dins 
de l’altre que contenia aigua i 
glaçons i van anar comprovant 
com anaven canviant les seves 
temperatures fins que les dues 
es van igualar a 19,5 graus.

4.-  Descomposició de la llum blanca amb l’ajuda d’un prisma i d’una lot.

5.-  El Quim observa al micros-
copi diferents tipus de mostres 
animals i vegetals.

6.-  Observació al microscopi de les mos-
tres canviant els objectius i enfocant la 
imatge.


