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Pràctica 9: AMPOLLA AMB TRES FORATS 
Material: Ampolla d’aigua, tisores, cinta aïllant o cel·lo. 
 
Procediment 

 
Per realitzar el nostre experiment fem tres forats a diferent altura en una ampolla de 
plàstic, els tapem provisionalment amb cinta aïllant i omplim l'ampolla completament 
d'aigua. No posem el tap de l'ampolla. 
En treure la cinta i destapar els forats s'observa que l'aigua surt perpendicularment a la 
superfície de l'ampolla. Podem veure que l'aigua surt amb més velocitat per l'orifici 
que es troba més a prop de la base de l'ampolla. 
 
El principi fonamental de la hidrostàtica estableix que la pressió exercida per l'aigua 
depèn de la profunditat. A més profunditat, més pressió. Per això l'aigua surt amb més 
velocitat pel forat que està més a prop de la base a major profunditat. 
 
Com a conseqüència del principi fonamental de la hidrostàtica, les preses dels 
embassaments suporten més pressió a la base, i per aquesta raó es construeixen amb 
murs més gruixuts a la part inferior. 
 
 
Dibuixa el procès i explica-ho. 
Redacta, en 3 o 4 línies, les conclusions a les que pots arribar després de realitzar 
aquesta experiència i observar amb atenció 
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Pràctica 10 BOMBOLLES DE SABÓ ELECTRITZADES 
 
Material:  un full d'acetat, líquid per fer bombolles de sabó, una canyeta de refrescos i 
un globus. 
 
Procediment: 
 
Primera part: 
1 Omplim el globus d'aire i després ho freguem sobre un tros de llana (o sobre els 
cabells) per electrizarlo (electrització per fregament). 
2 Mullem el full d'acetat amb el líquid sabonós. Després mullem la canyeta en el líquid 
sabonós i bufem sobre el full d'acetat. Es forma una bombolla de sabó sobre el full. 
3 Apropem el globus carregat d'electricitat a la bombolla de sabó que està sobre el full 
d'acetat i veiem que la pompa es deforma per les forces elèctriques atractives. La 
pompa es carrega d'electricitat sense contacte (electrització per inducció) en 
aproximar un objecte carregat. Amb cura podem desplaçar la pompa sobre el full 
d'acetat. 
 
Segona part: 
1 Bufem amb la canyeta sobre el full d'acetat per formar una bombolla de sabó. 
Després bufem altra bombolla dins de la primera. 
2 Apropant el globus electritzat veiem que la pompa exterior es deforma i és atreta pel 
globus. Però si ens fixem en la pompa interior, veiem que no es mou ni es deforma. La 
pompa exterior impedeix que la pompa interior experimenti acció elèctrica alguna 
(efecte gàbia de Faraday). 
 
 
 
 
 
Dibuixa el procès i explica-ho. 
Redacta, en 3 o 4 línies, les conclusions a les que pots arribar després de realitzar 
aquesta experiència i observar amb atenció 
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PRÀCTICA 11:  Explosió de colors: 
 
Material:  4 pots de vidre o porcelana ( pots de iogurts), 1 cullerada de sucre, 
Detergent líquid,1 cullerada de suc de llimona,llapis i paper,1 cullerada de sal, 
llet,aigua,comptagotes o pinzell,1 plat petit,2 o 3 colors de tempera, (guache ) 
Procediment: Posa aigua en tres dels pots i llet en el que queda.Col·loca’ls en fila. 
Pren dades en el paper: 
Pot 1: aigua + sal 
Pot 2: aigua + sucre 
Pot 3: aigua + suc de llimona 
Pot 4: llet 
Dilueix una mica de tempera amb una mica d’aigua. Amb el pizell o comptagotes tirem 
color en cada pot. Observa i anota el que passa. 
Tirem desprès unes gotes de sabó líquid en cada pot. Observa. És fascinant.Anota el 
que veus 
Què és la llet? Aigua amb grases. T’ajuda saber-ho per elaborar una teoria? 
 
 
 
 
 
Dibuixa el procès i explica-ho. 
Redacta, en 3 o 4 línies, les conclusions a les que pots arribar després de realitzar 
aquesta experiència i observar amb atenció 
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Pràctica 12  L’ ELECTRÒLISIS 
 
Material:  Una pila de petaca de 9 volts, dos llapis negres del nº 2, una maquineta de 
fer punxa, un cartró petit, un pot de vidre, sal, dos cables de 30 cm. 
 
 
 
 
Procediment: 
1.- Fes punxa als llapis pels dos extrems. 
2.- Retalla un troç de cartró més gran que la boca del pot de vidre 
3.- Enrotlla el cable a les mines dels dos llapis 
4.- Omple el pot d’aigua fins la meitat 
5.- Col·loca el cartró  amb els llapis sobre la boca del pot de vidre, de manera que la 
punta dels llapis ( l’oposada al cable ) toqui l’aigua. 
6.- Connecta els extrems lliures dels cables a la pila. 
 
 
 
 
Explica el que veus. 
Fes un dibuix de la pràctica. 
Redacta, en 3 o 4 línies, les conclusions a les que pots arribar després de realitzar 
aquesta experiència i observar amb atenció 
 


