


JORDI MAZÓN
Raquel Gu

EXPERIMENTA

2

LLUM I SO, MASSA, FORCES D’ACCIÓ I REACCIÓ,
ENERGIA, QUÍMICA

!

Dibuixos:

Un cotxe a reacció
i altres experiments

Un cotxe a reacció (cat-cast).indd   1 25/01/16   12:59



 4
 6
 8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

ÍNDEX

Els miratges existeixen! ........................
Capsa de fum ............................................. 
Càmera casolana ......................................
Els colors del cel ......................................
Timbal d’aire...............................................
Telèfon de iogurts ....................................
L’ou mandrós ..............................................
Cadira de masses (I) ...............................
Saltamartí casolà .....................................
Capsa d’antigravetat ...............................
Cotxe d’aire comprimit ...........................
Platet lliscador ..........................................
Cadira de masses (II) ..............................
Coet amb llumí ..........................................

Coet d’aigua .................................................
La força dels llibres .................................
La unió fa la força .....................................
Frens ..............................................................
La força del dolç ........................................
Quina llet! .....................................................
Plom o ploma? ...........................................
Rodet obedient ...........................................
Rodet a corda .............................................
Pèndol simple (I) .......................................
Pèndol simple (II) ......................................
Cols i pH ........................................................
Extintor de CO

2
 ...........................................

Coets de vinagre ........................................

Un cotxe a reacció (cat-cast).indd   2 25/01/16   12:59



INTRODUCCIÓ

L’experimentació i l’observació dels fenòmens que passen al nostre voltant són la base de la ciència, 
essencials per arribar a comprendre per què i com passen les coses. Aquest llibre és la continuació 
d'Un submarí d’aire, on en un segon nivell de dificultat trobaràs una proposta d’experiments qualitatius 
senzills que et sorprendran i et permetran continuar en el fascinant món de l’experimentació científica: la 
llum i el so, la massa, les forces d’acció i reacció, les forces, la transformació de l’energia mecànica, i les 
reaccions àcid-base de la química. No es tracta d’experiments “espectacle”, sinó de propostes que perme-
tin ajudar al coneixement de conceptes relacionats amb la ciència.

Aquest llibre va destinat, sobretot, a nois i noies d’ensenyament secundari, tot i que hi tenen cabuda tots 
els lectors amb interès per l’experimentació i la ciència, independentment de l’edat. Malgrat que no és im-
prescindible tenir uns coneixements previs de ciència per fer els experiments, ja que en cada experiment 
hi ha una petita explicació sobre el què i el perquè del que ha succeït durant l’experimentació, tenir-los 
pot ser de gran ajuda per comprendre millor el concepte i l’experiment proposat.

En els darrers anys, la innovació en l’educació de les ciències s’ha centrat en l’aplicació de les noves tec-
nologies d’una forma generalitzada. L’experimentació ha quedat en un segon pla dins la innovació edu-
cativa. En aquest sentit, els experiments i la metodologia proposada en aquest llibre de ben segur que és 
innovadora per als més joves, acostumats més a les tauletes i a les aplicacions digitals. Cada experiment 
s’estructura d’una forma similar, i respon a quatre preguntes: què volem demostrar?, què necessitem?, 
com ho fem?, i què i per què ha passat?, de manera que es puguin desenvolupar de forma autònoma 
i independent per als més joves. El material necessari per fer els experiments es pot aconseguir sense 
dificultat, a un cost zero o molt reduït, i l'execució no comporta cap perill especial. Malgrat això, sempre 
és aconsellable anar amb cura.

JORDI MAZÓN
Febrer 2016
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Els raigs de llum es propaguen de forma rectilínia en un medi. En l’aire els raigs de llum viatgen a la 
màxima velocitat possible, 300.000 km/s. En altres medis, aquesta velocitat es redueix. Per exemple, 
a l’aigua la velocitat es redueix a uns 250.000 km/s. Quan un raig de llum canvia de medi, per exemple 
quan passa de l’aire a l’aigua, no només canvia la velocitat, sinó que també ho fa la direcció de 
propagació: el raig es torça. És com si anant en bicicleta per una carretera asfaltada de cop entréssim 
en una carretera de sorra de platja: la nostra bicicleta es frena i ens torcem respecte de la direcció 
de la qual veníem. Una cosa semblant passa amb els raigs de llum. Quan un raig passa d’aigua a aire 
veu incrementada la velocitat de propagació, i la direcció també variarà. Aquest fenomen s’anomena 
refracció, i és la base de la formació de fenòmens com els miratges.

El fenomen de la refracció de la llum, i la formació de miratges.

• un bol opac (un plat de sopa, per exemple)
• aigua
• una moneda

Els miratges 
existeixen!

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?

QUÈ NECESSITEM?
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[1] Posa la moneda en el fons d’un bol opac.
[2] Situa’t de manera que observis la vora del plat, tal com s’indica al dibuix. La moneda és totalment 
invisible.
[3] Omple el plat amb aigua, fins pràcticament a vessar, amb la moneda al fons. Torna a observar la vora 
del plat, com has fet anteriorment.
[4] Si observes la moneda, intenta tocar-la amb el dit. Comprova si realment és on la veus.

Amb el plat sense aigua, els raigs de llum de la moneda ens són invisibles perquè les parets del plat ens 
n'impedeixen l'observació. En omplir el plat d’aigua, els raigs de llum de la moneda viatgen per l’aigua, i 
en arribar a la superfície passen a un medi diferent, l’aire, on la seva velocitat s’incrementa i la direcció 
és desviada. Algun d’aquests raigs és desviat de forma que viatja per sobre de la superfície de l’aigua, 
arriba a l’ull, i, per tant, es fa visible. El nostre ull percep la moneda surant sobre la superfície de l’aigua, 
quan en realitat continua al mateix lloc, al fons del plat. Estàs observant un miratge.

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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Els raigs de llum són ones electromagnètiques que es propaguen per l’aire, seguint una trajectòria 
rectilínia. El seu recorregut es pot intuir en determinades circumstàncies, com a l’interior d’una capsa de 
fum.

Capsa de fum

La trajectòria rectilínia de la llum, i els fenòmens de reflexió i refracció.

• una capsa de sabates
• tisores
• paper film de plàstic
• pega o cinta adhesiva
• retoladors o pintura negra
• encens
• una llanterna

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?

QUÈ NECESSITEM?
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[1] Retallant, fes una gran finestra a la tapa i a una de les cares d’una capsa de sabates. Tapa aquestes 
finestres amb un paper film transparent, enganxant-la amb pega o cinta adhesiva, i procurant que 
quedin ben tibants i sense orificis. Pinta l’interior de la capsa de color negre, per evitar reflexions, 
excepte la cara del fons, on pots enganxar un quadrat de paper blanc que cobreixi bona part de la 
cara. En la cara oposada fes tres orificis petits, tan iguals i rodons com sigui possible, d’uns 5 mm de 
diàmetre. Introdueix fum a la capsa provinent de l’encens.
[2] Quan la capsa estigui plena de fum, enfosqueix l’habitació i il·lumina els tres orificis amb una 
llanterna, situada a aproximadament 1 metre de distància. Observa què succeeix. 
[3] Col·loca un mirall a l’interior de la capsa, com indica el dibuix, i observa què succeeix. 
[4] En un petit flascó, preferiblement de cares triangulars, omple’l d’aigua i tira-hi unes gotes de llet 
sencera.
[5] Introdueix-lo dins la capsa plena de fum, i observa la trajectòria dels raigs de llum.

El fum fa visible la trajectòria dels raigs de llum per l’interior de la capsa. Observarem com en introduir 
el mirall inclinat els raigs es reflecteixen amb un angle igual a l’incident. En el flascó, els raigs canvien de 
direcció un cop penetren dins del medi que conté el flascó. És el fenomen de la refracció.

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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El desplaçament rectilini de la llum ha estat utilitzat per construir ginys òptics, com ara les càmeres de 
fotos.

Que la llum viatja en línia recta i com funciona una càmera.

• un pot de iogurt o got de cartró 
• una xinxeta
• retolador o pintura negra
• paper vegetal (també pot servir un full de paper fi)
• una espelma

Càmera 
casolana

QUÈ NECESSITEM?

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?
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[1] Pinta de negre l’interior del got de cartró o el pot de iogurt. Això reduirà les reflexions de la llum a l’interior.
[2] Fes un forat a la base del got amb la xinxeta, que farà la funció de lent. Procura que el forat sigui net i rodó.
[3] Col·loca a la boca del got el paper vegetal, de forma que quedi ben tens. Aquest farà la funció de 
pantalla. Fixa’l amb pega o amb una goma elàstica, com indica el dibuix. Encén l’espelma i enfosqueix 
l’habitació.
[4] Situa el pot encarant l’orifici (la lent) cap a l’espelma, a uns 50 cm. Observa què veus a la pantalla. Un 
cop fet això, treu la teva càmera-pot a l’exterior, un dia assolellat. Cobreix-te el cap amb un drap de forma 
que només el forat de la càmera estigui exposat a la llum. Observa què veus a la pantalla.

La llum es propaga en línia recta. Els raigs de llum de la part superior de la flama de l’espelma, un cop 
travessen l’orifici del got, arriben a la pantalla i formen una imatge invertida, ja que els raigs de la base 
de la flama focalitzen per sobre, tal com mostra el dibuix. 

Sabies que el nostre ull funciona d’una forma similar a aquest visor que has construït? El forat que tra-
vessa la llum és la pupil·la, i la pantalla on es formen les imatges és la retina. Les imatges que es for-
men en el nostre ull també són invertides, com les del visor que has construït. El nervi òptic i el cervell 
donen la volta a aquesta imatge, i fa que les veiem del dret.

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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El cel és de color blau al migdia, i de color més aviat vermellós quan el Sol es troba baix sobre l’horitzó, a 
la sortida i a la posta. Això és així perquè la llum blanca del Sol, en arribar a l’atmosfera, és dispersada pels 
gasos que conté l’atmosfera. Aquesta dispersió depèn de la longitud d’ona de la llum, és a dir, del color, i 
és molt major en el blau que en el vermell i la resta dels set colors primaris de la llum blanca. Al migdia, 
quan el Sol es troba en el punt més alt del cel, els raigs solars recorren un gruix menor d’atmosfera que 
a la sortida o la posta, i només hi ha marge per dispersar el color blau, que omple el cel. Quan el Sol està 
baix en l’horitzó, en canvi, en recórrer més gruix d’atmosfera, a més a més de dispersar tot el blau es pot 
també dispersar la resta de colors, fins i tot el vermell. Aleshores el cel pren tonalitats vermelloses.

La dispersió dels colors a l’atmosfera terrestre.

• una llanterna de llum blanca
• una piscina amb aigua (pot ser també una carmanyola llarga)
• llet sencera

Els colors
del cel

QUÈ NECESSITEM?

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?
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[1] En una peixera (o una carmanyola) plena d’aigua, per un lateral encén un lot i il·lumina l’aigua. 
Observa des de la part frontal la tonalitat que adquireix l’aigua de l’interior de la peixera, i el color de la 
taca lluminosa que és projectada a la paret un cop el raig de llum ha sortit de la peixera. Observa també 
el color de la llum que es projecta a la paret, un cop ha travessat la peixera.
[2] Dissol unes gotes de llet a l’aigua, i repeteix l’observació. De quin color és la taca lluminosa 
projectada a la paret? Observa també si hi ha canvi en el color del raig lluminós que travessa la peixera.

Observaràs que, en afegir-hi unes gotes de llet, l’aigua de la peixera apareix de tonalitat blavosa com 
més a prop del lot, i més vermellosa com més allunyada, i és pràcticament de color vermell a l’extrem 
oposat. La taca de llum projectada a la paret és vermellosa, en comptes de blanca, quan no hi havia 
llet dissolta en l’aigua. Això és així perquè les partícules de la llet dispersen el raigs de llum d’una forma 
similar a com ho fan les molècules de l’atmosfera. El color blau és el que es dispersa primer, i quan 
ja s’ha dispersat ho comença a fer la resta de colors, que en barrejar-se entre si donen les diferents 
tonalitats que podem observar al capvespre, quan el Sol es pon. El darrer dels colors a dispersar-se és el 
vermell, per això observem l’aigua d’un color vermellós en l’extrem oposat de la peixera.

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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