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Per celebrar la setmana de la ciència, cada aula de l’escola es converteix en un taller on es realitza un ex-
periment de ciència i l’alumnat tria els moments de ciència que vol viure.
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L’experiència ha consistit en oferir moments de ciència al nostre alumnat 
d’Educació Infantil i Primària per celebrar la setmana de la ciència. S’ha rea-
litzat en la darrera hora de classe de cada matí al llarg de tota la setmana. 
En cada aula es proposava un experiment de manera que l’alumnat tenia 
el llistat i escollia el moment per participar-hi en un o en un altre experiment. 
Els experiments realitzats han estat el següents:

MISSATGE SECRET
Es descobreix com enviar missatges secrets utilitzant el suc de la llimona.
EL XILÒFON D’AIGUA
Es descobreix com diferents quantitats d’aigua dins d’un mateix recipient 
provoquen diferents : DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO!!!!
LA CASA ECOLÒGICA
Es descobreix que si aïllem bé la nostra casa amb materials adequats, a 
l’estiu no entrarà calor i a l’hivern no entrarà fred. 
LA VARETA MÀGICA
Es descobreix la propietat que tenen els líquids, que és la tensió superficial. El 
descobriment d’aquesta propietat ha permès treballar millor la matèria.
L’EFECTE ÒPTIC
Es descobreix que un efecte òptic és quan la vista percep una imatge que 
en realitat no existeix. El cinema, els dibuixos animats són una sèrie de foto-
grafies que passades ràpidament dóna sensació de moviment.
DESCOBRIM COLORS
Es descobreix que en els colors hi ha els tints que tenen molècules grans que 
pesen més i pugen per l’aigua formant bandes de color que es separen en 
altres colors de molècules més petites que pesen menys. S’anomena croma-
tografia.
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Moments de ciencia a l’escola!

1.- Caminar sobre l’aigua.

EL GLOBUS AEROSTÀTIC
Es descobreix que el globus aerostàtic ens serveix per entendre el seu funcio-
nament, per què s’enlaira, i quina relació té amb les transformacions dels 
gasos de l’atmosfera.
UI, UI QUE EXPLOTA
Es descobreix com es du a terme una reacció química i com no sempre la 
ciència fa avenços positius per la humanitat.
L’OU MÀGIC
Es descobreix que el foc necessita oxigen per a la seva combustió i que quan 
aquest es consumeix s’apaga. A també com es produeix l’efecte del buit. 
EL SABÓ MÀGIC
Es descobreix que quan el sabó toca la capa de pebre, el pebre s’aparta i el 
sabó es col•loca en el seu lloc. Aleshores podem agafar la moneda sense 
embrutar-nos les mans de pebre.
L’OU FLOTANT
Es descobreix que l’ou s’enfonsa en l’aigua pura perquè pesa més que l’aigua 
que desplaça quan el fiquem al got i flota en l’aigua salada perquè pesa 
menys que l’aigua que desplaça al got. És el Principi d’Arquímedes!!!
DETECTIUS EN ACCIÓ
Es descobreix que s’identifiquen les persones gràcies a la seva empremta dac-
tilar. Aquestes estan catalogades en tres tipus: d’espiral, d’arc i de llaç. 
CAMINAR SOBRE L’AIGUA
Es descobreix que el paper de cuina absorbeix l’aigua i s’enfonsa, en canvi el 
clip pesa més i no s’enfonsa perquè forma a la superfície una mena de pell 
entre la resta de l’aigua i de l’aire.
   
En la inauguració vam compartir les diferents definicions de ciència elabora-
des per cada classe i en la cloenda el professorat va mostrar l’experiment de 
seure tots sense cadires.

2.- Descobrir els colors.

3.- El sabó màgic.

4.- El xilòfon d’aigua. 5.- La casa ecològica.

6.- L’efecte òptic. 7.- L’ou màgic.

8.- Ui, ui que explota.


