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- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ
Ens fixem que la roba que portem és de diferents colors i pensem que si la pintem podríem donar-li color. Proposem als nens 
de canviar de color un boci de roba i tintar-la del color que més ens agradi. 
Així és com presentem els colors en forma de tints; els tints són  alimentaris i al mercat en podem trobar de diferents i diversos 
colors i alhora són inofensius i innocus.
Uns dies abans de fer l’experiència, alhora que els motivem per fer-la, ens adonem que necessitarem un boci de roba de cotó, 
millor de color blanc. El farem amb dos bocins i escriurem el nostre nom als dos amb un retolador. 
Triem dos colors que tots acordem son els nostres preferits, el blau i el verd. Tot seguit disposem dos gibrells, si pot ser de plàstic 
transparents per poder-ho veure desde diferents angles,  amb aigua i observem com canvien de color en afegir-hi el tint. ( ens 
encanten els canvis i més si prèviament en fem una predicció).
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INTRODUIM EL DRAP A DINS EL GIBRELL BLAU

Poc a poc anirem introduint a dins del gibrell verd el primer boci de roba i observa-
rem durant uns minuts el que li passa: canvia de color. (no l’introduirem tot perquè 
així veurem el contrast del blanc amb el boci pintat). 
Durant tot aquest procés manipulatiu no ens oblidarem d’anar verbalitzant tot allò 
que descobrim, anem fent, etc.....
Després de escorre’l bé l’estendrem en un fil amb les agulles perquè s’eixugui.
Una vegada tots els nens haguem tintat els nostres dos draps i els tinguem a 
l’estenedor farem una observació directa del que ha passat amb la roba, si ens 
agrada, com ha quedat , tot fent una reflexió,  etc......
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També ens sembla important després de tot plegat, per poder recorda-ho i explicar el que vàrem fer a altres nens i persones 
plasmar-ho en un full,on hi haurà un títol escrit, i enganxat amb cola, el drap de cada color.

L’ESCORREREM BÉ, QUE NO GOTEJI

ARA ÉS VERD! EL MEU DRAP ÉS MOLT LLARG. L’ANNA M’AJUDA UI, ES VA CONVERTINT EN VERD I L’AIGUA VA PUJANT
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ON EL PENJO EL MEU?
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LA BUGADA ESTÀ FETA
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SORT DE LA CADIRA


