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Quin colorant alimentari fem servir? 

 
Objectius  
 

• Identificar, en materials de la vida quotidiana, diferents tipus  de 
mescles - heterogènies, col·loides i solucions-.  

• Observar similituds i diferències en el comportament experimental i 
interpretar-les a partir del model construït. 

• Construir/aplicar un model senzill per a les dispersió líquid-líquid o 
emulsions i diferenciar a nivell experimental i de model entre 
emulsions d’oli en aigua (O/W) i d’aigua en oli (W/O).   

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 

• Identificació de regularitats i diferències de comportament de 
productes diversos en base  a la seva estructura i propietats 

• Disseny i aplicació de procediments utilitzant amb cura els materials 
• Enregistrament i interpretació de dades 
 

Alumnat a qui va dirigida 
 
- Primer ESO 
- Preferentment al laboratori, tot i que donada la senzillesa del material 
que s’utilitza, també es podria realitzar a l’aula. 
- Treball experimental en petit grup o en parelles. 
 
Recursos emprats 
Full de plàstic transparent, full blanc de paper, pals petits de plàstic com 
els de remenar el sucre del cafè, bastonets de les orelles, colorants 
alimentaris en pols (al menys un d’hidrosoluble i un de liposoluble) i mostres 
dels productes alimentaris que es vulgui assajar (llet, mantega, margarina, 
maonesa, iogurt, crema de llet). 
Els materials poden ser substituïts segons la disponibilitat o el criteri del 
professorat, per altre tipus de material, tot i que es recomana treballar amb 
les menors quantitats possibles per promoure el treball a microescala i 
estalviar feina en la neteja. 
 
Temporització 
 
La durada és d’una classe d’una hora-dues hores, en funció del temps que es 
dediqui a la presentació dels resultats. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Treball en petit grup o en parelles. Respectar els moments de les posades 
en comú a nivell de tota la classe, una abans d’iniciar l’experimentació i 
l’altre per posar en comú la interpretació de l’experiment. 
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Cal que els alumes identifiquin que l’oli i l’aigua serveixen per poder 
conèixer quins dels colorants utilitzats són capaços de tenyir l’aigua o bé 
l’oli, i perquè; i tenir-ho present al llarg de l’experimentació. L’oli i l’aigua 
serveixen de control per a poder comparar el resultat amb la resta 
d’assaigs. 
  
És tracta d’una activitat que proposa donar resposta a una situació 
problema mitjançant l’experimentació. La posada en comú dels resultats de 
l’experiment ajuda els alumnes a construir o aplicar un model de sistema 
dispers. Es pot utilitzar com a activitat d’aplicació si els alumnes ja ha 
construït un model per als sistemes dispersos o com a activitat de 
modelització per a ajudar els alumnes a construir aquest model. 
 
Es pot ampliar amb altres activitats d’aplicació fent petites recerques 
d’emulsions utilitzant altres productes quotidians com els cosmètics entre 
d’altres. 
 
Exemple de dibuix per representar una emulsió d’aigua en oli. 

 
http://www.ciencianet.com/mayonesa.html
 
Adreces d’internet colorants alimentaris  
 
http://www.eurekareposteria.com/crbst_2.html
http://www.solegraells.com/tienda/
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Els alumnes han de treballar amb cura i és important destacar que han 
d’utilitzar quantitats de mostra petites, empolvorar les mostres amb 
quantitats molt petites de colorant en pols amb l’ajuda del bastonet 
d’orella i no remenar després de l’addició de colorant. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat. 
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