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OLOR......................................./....................................../....................................

COLOR:.................................../....................................../....................................

TEMPERATURA....................../...................................../.....................................

PRESSIÓ................................./...................................../.....................................

TRASNPARÈNCIA...................../..................................../....................................

SÒLIDS EN SUSPENSIÓ ..................../............................/.................................

pH........................................./....................................../.......................................

DURESA................................/....................................../......................................

FLOTABILITAT......................./.................................../........................................

EXPERIMENT 1: Olorarem l'aigua.
Agafarem el got d'aigua i col.locarem el nas a la punta de cada got. A poc a poc anirem ensumant amb els ulls tancats.
Per passar al següent got haurem de fer un descans d'uns segons i tornar a olorar el següent got amb aigua.
 
-Got 1, quina olor fa?
-Got 2, quina olor fa?
-Got 3, quina olor fa?
 
Quin dels 3 gots fa més olor, i quin menys?
 
 
 
EXPERIMENT 2: Quin color té l'aigua?
Col.locarem els gots d'aigua sobre el paper en blanc per comprovar   qui color podem veure. Sabent que l'aigua és
incolora.
- Got 1:
-Got 2:
- Got 3: 
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EXPERIMENT 5: Podem veure bé a través de l'aigua, mirarem la seva transparència.
Submergirem el disc Secchi dins de cada got d'aigua i observarem a veure amb quin dels 3 gots es veu millor el disc.
- Got 1:
-Got 2:
- Got 3:
 
 
EXPERIMENT 6: Hi ha vida dins l'aigua?
Agafarem les 3 xeringues i les emplenarem amb l'aigua de cada got, i farem que quedi una gota penjant de la punta de
la xeringa. Anirem a l'habitació fosca, i col.locarem una per una les xeringues, al suport i encendrem el làser. Amb la
llum làser encesa observarem que es projecta a la paret .
 
- Xeringa 1, es veu alguna cosa a la paret?          Què?
- Xeringa 2, es veu alguna cosa a la paret?          Què?
- Xeringa 3, es veu alguna cosa a la paret?          Què?
 

 

 

EXPERIMENT 3: Mesurarem temperatura de l'aigua
Agafarem  el termòmetre i el deixarem sobre la taula uns 3 minuts, i anotarem la temperatura ambiental que tenim.
Després agafarem el termòmetre i el submergirem a l'aigua per mesurar la temperatura de cada got.
- Temperatura ambient:
 
-Got 1, temperatura
-Got 2, temperatura:
-Got 3, temperatura:
 
 
EXPERIMENT 4: Farem un submarí 
Agafarem el tap de suro i les ampolles d'aigua que estan numerades, col.locarem un tap de suro a dins de cada
ampolla, i tancarem ben fort l'ampolla. Veurem que el tap sura, però si pressionem i fem pressió a la part posterior de
l'ampolla, que passa? Agafarem el cronòmetre i cronometrarem el que triga a baixar el tap de suro en cada ampolla.
 
- Ampolla 1: quants segons triga a baixar el tap de suro?
- Ampolla 2: quants segons triga a baixar el tap de suro?
- Ampolla 3: quants segons triga a baixar el tap de suro?
 
 
 

 

 

 
 
 
EXPERIMENT 7: Quin pH té l'aigua?
Agafarem les tires reactives de color, i a cada got introduirem una i compararem el resultat amb l'escala de pH que
tenim a sota, per veure quin pH té cada aigua.
- Got 1:
-Got 2:
- Got 3: 



EXPERIMENT 8: Mesurarem la duresa de l'aigua
Agafarem una mica de cada aigua i afegirem una gota de sabó. Després remenarem ben fort i observarem la quantitat
d'espuma que fa cadascuna de les aigües.
-Aigua dura: poca espuma
-Aigua tova: molta espuma
 
Quina és aigua dolça i quina és salada?, per què?
 
 
 
EXPERIMENT 9: Perquè suren els vaixells?
Agafarem la bola de plastilina, i la partirem en dues parts iguals, amb una farem una bola rodona i amb l'altre un
vaixell o la forma d'una canoa.
Introduirem la bola i el vaixell a cada recipient amb aigua i veurem els resultats.
- Que li passa a la bola?
- Que li passa al vaixell?
Suren igual a cada aigua??, per què?

 

 

 Nom alumne:

Nom alumne:
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