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Mescles de tota mena 1 

Com es dissolen els caramels 
Full de respostes 

 
 
 
Preparem la recerca 
Quines variables entren en joc en aquesta recerca?  

 
Esmicolament dels caramels, quantitat d’aigua i de caramels, temperatura 
de l’aigua, velocitat d’agitació.  
 
 
Recordeu una cosa molt important: Per obtenir bons resultats, només 
podreu variar el valor d’una variable en cada observació .Els altres factors 
que intervenen en l’experiment els heu de mantenir tots iguals i heu de 
prendre nota de tot el que passa. 
 
Prepareu bé el vostre experiment per mantenir fixes totes les magnituds 
que no voleu investigar i per observar els efectes de les variacions del que 
esteu estudiant. 
 

 Escriviu tot el que es podria variar, quines mesures fareu i com mesurareu: 
- La mida dels trossos: caramel sencer, caramel en trossos grossos, caramel 
triturat. 
- La temperatura de l’aigua: amb un termòmetre 
 
- El volum de l’aigua: amb la proveta 
 
- La massa de caramel: amb  la balança 
 
- La manera de remenar: velocitat de l’agitador. 
 
 
Quina variable controlareu per poder comparar si els caramels es dissolen 
ràpidament o lentament? Escriviu què fareu i quin instrument utilitzareu. 

Exemple 1: carmel sencer i caramel esmicolat  
Haurem de controlar que la temperatura, la quantitat d’aigua, la quantitat 
de caramels, i la  velocitat d’agitació tinguin els mateixos valors en els dos 
casos. 
 
Exemple 2: la temperatura 1 freda i la temperatura 2 calenta 
Haurem de controlar la resta de variables: volum d’aigua, massa de caramel 
triturat o bé sencer, velocitat d’agitació. 
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Penseu en quins instruments de laboratori us faran falta i anoteu-los a 
continuació 

Cronòmetre, agitador magnètic o bé vareta de vidre, proveta, balança. 
 
 
 
 
 
Repassem algunes idees sobre les solucions: 
 

• En una solució d’un sòlid en un líquid, el líquid s’anomena 
______dissolvent______ i el sòlid que s’ha dissolt és el 
_____solut____.  En el cas dels caramels el sucre s’ha dissolt en 
__aigua_______ i ha format una ____solució_____ de sabor dolç.  

 
• Quan els caramels s’han dissolt en l’aigua, hi ha hagut una reacció 

química? Per què? 
No hi ha hagut reacció química ja que la solució continua éssent dolça 
com el sucre i si l’evaporéssim tornaríem a obtenir sucre i aigua per 
separat. Les substàncies químiques no han canviat. 
 

• Un caramel triga més a dissoldre’s que el sucre que afegim al cafè 
perquè _el caramel no està tan triturat i no té tanta superfície de 
contacte amb l’aigua com tenen els petits cristalls de sucre. Les 
partícules de sucre es posen en contacte amb l’aigua més fàcilment 
com més petits siguin els cristalls. 

 
• Si augmentem la temperatura, podem esperar que el sòlid es 

dissolgui ____més________ ràpidament. Això es deu a que, en 
escalfar, les partícules del sòlid i les partícules del líquid es mouen 
més de pressa i es poden barrejar, per tant, el sòlid va perdent les 
partícules de la seva superfície més de pressa que si la temperatura 
fos més freda. 

 
• Quan  demanem un cafè amb gel el cambrer serveix el cafè en la 

tassa, el sucre i el gel separats. Explica científicament els passos que 
hem de seguir per preparar bé el cafè en gel si el volem ben dolç. 
Primer es dissol el sucre en el cafè calent i després s’hi afegeix el gel 
per refredar-lo. Així s’aconsegueix que la solució es mantingui 
ensucrada. Si s’hagués intentat dissoldre el sucre després de refredar 
el procés hauria estat més difícil, segurament hauria quedat sucre 
per dissoldre. 

 
 
Idea a partir de  
APWIS: The assessment of practical work in Science. R Gott, G. Welford, K. Foluds. Ed. 
Blacwell. 
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