
Àngels Castel Bardají

A partir del projecte “de l’ou al pollet”, vam descobrir que els ous porten unes dades  a la closca , que entre altres coses 
ens indiquen la data de caducitat. Tot observant els ous ens va sorgir la qüestió  de com podríem saber si un ou, que no 
porti data  de caducitat,  era fresc o no. Per  comprovar-ho vam fer aquest experiment.

Centre de Formació Contínua
Institut de Ciències de l’Educació 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Els alumnes de 2n vam decidir fer el projecte de “l’ou al pollet” i vam aprendre que 
els ous tenen  una cambra d’aire  i diminuts porus a la closca a través dels quals res-
pira l’embrió del pollet.
A mesura que passen els dies des del moment de la posta de l’ou fins que ens els 
mengem,  els ous perden la seva humitat i el volum de la cambra d’aire que té a 
l’interior augmenta.  Podem aplicar el principi de flotació  i saber quan de temps té 
l’ou.

Per fer l’experiment hem utilitzat: 3 ous (Un acabat de pondre,  un de dues  setmanes  
i un ja caducat), aigua sal i un pot de vidre.

1r pas
 Vam retolar els ous amb retolador permanent , al ou acabat de pondre hi vam posar 
“fresc” a l’ou que feia dos setmanes que el teníem vam posar “nevera”,  i a l’ou cadu-
cat vam posar “vell”.
Els vam posar a dins del pot amb un litre d’aigua i vam observar que els ous 
s’enfonsaven fins  a baix.
Vam observar que sortien unes petites bombolletes d’aire , això ens confirmava que 
l’ou té porus.
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Quin ou es mes fresc?

2n pas
Segons el principi de flotació els cossos amb una densitat més petita que la unitat 
suren. 
Per poder fer surar els ous calia augmentar la densitat de l’aigua i ho vam fer afegint  
sal a l’aigua.
Vam afegir tres cullerades de sal a l’aigua i la vam dissoldre bé. (Foto 2 )
Quan vam posar els tres ous a dins del pot els ous van quedar amb filera
 A baix l’ou acabat de pondre  amb la retolació “fresc”, al mig l’ou de la nevera, amb 
la retolació “nevera” i surant a dalt els que estava caducat  amb l’etiqueta  “vell”. 
(Foto 3)
A qui ens vam plantejar una pregunta,  què passarà si afegim molta sal?  Suraran  els 
tres ous?

3r pas
Aconseguir que els tres ous surin afegint més sal.
 vam afegir molta sal i realment els tres ous van surar. (Grup de fotos 4) i 
(Fotos 5a , 5b)

4t pas: Conclusió
 L’ou què menys surava és el més fresc perquè no ha perdut humitat ni volum i per 
tant té menys aire  i es queda tombat al fons del pot. El que feia dues setmanes que 
estava post es va quedar al mig i el que ja feia dies que estava caducat  és va queda 
a dalt surant. 
Per tant per saber si un ou és fresc només cal  comprovar si sura o no amb un litre 
d’aigua i tres cullerades grosses de sal. (Foto 6)

2.- Afegim sal per augmentar la densitat de 
l’aigua i comprobar si suren els ous.

1.- L’ou té porus i 
una data de 
caducitat

3.- L’ou més vell sura a dalt de tot. L’ou 
que fa dues setmanes que es post 
sura al mig i l’ou fresc no sura.

4.- Ens preguntem, si afegim més sal a l’aigua  
surraran tots els ous? 
Els ous comencen a surar  quan afegim més 
sal.

5a.- Tots els ous suren amb 
molta sal la desitat de l’aigua a 
augmentat.

5b.- Quina sorpresa……… Tots 
els ous suren quan posem més 
sal a l’aigua! 

6.- Conclusió final “Ja  podem saber si 
un ou és més o menys fresc”.


