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L’absorció 

 
 
 A l’aula sempre tenim unes baietes grogues absorbents per netejar les taules quan acabem 
d’esmorzar, quan se’ns vessa l’aigua, quan s’ embruta de pintura..., és un element molt 
habitual i quotidià que utilitzem molt sovint tan en el dia a dia a l’escola com a casa. Avui 
hem volgut plantejar als nens i nenes si altres materials semblants, per exemple en color i 
mida, poden servir-nos també per eixugar l’aigua, com és que la baieta ens va tan bé?, què 
ha de tenir que “agafa”, “s’emporta”, “xucla” ( són els noms de les accions que utilitzen els 
nens i nenes per dir que absorbeix) tan bé l’aigua?. Com ha de ser la baieta o què ha tenir 
perquè utilitzem aquest tipus de material i no un altre?.  
 
Aquestes qüestions ens han servit de punt de partida per convidar als nens i nenes a 
expressar els seus punts de vista, les pròpies idees sobre el tema, a verbalitzar allò que 
pensen o creuen en relació a aquests interrogants.  
 
A partir d’aquí hem portat a terme varies sessions per:  
 

- Comprovar quins materials ens van més bé per “eixugar”, “recollir” l’aigua.  

- Què passa quan aboquem aigua tintada sobre superfícies que tenen diferents nivells 
d’absorció.  

- Com es comporta un líquid de color quan el posem en contacte amb dos substàncies 
molt absorbents com són el sucre o la sal.  

- I quina és capacitat d’absorció de materials diversos com són la fusta, el guix, 
l’espuma, el plàstic, la goma eva, i el paper. Comprovant si absorbeixen o no un 
líquid, al submergir cadascun d’aquests materials en aigua tintada.  

 

Quin d’aquests materials anirà més bé per eixugar l’aigua i abocar-la a 
l’ampolla. 

 
Tenim uns quadrats de diferents materials, tallats de la 
mateixa mida i de color groc: plàstic, paper pinotxo, 
baieta, paper de foli. Tots quatre materials són 
aparentment força semblants en quant a mida, color i 
forma. Però tots seran igual d’ útils a l’hora de recollir i 
eixugar l’aigua?. Toquem els materials, com són, què és 
el que farà que uns vagin més bé que d’altres? Què 
creiem que passarà amb cadascun d’ells quan intentem 
recollir l’aigua? 
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Anem abocant l’aigua d’un got dins una safata. Provem de 
recollir-la en cadascun dels materials i exprimir-la de 
manera que anem omplint l’ampolla. 
 
Comprovem quin material resulta més útil a l’hora de 
“recollir” l’aigua i abocar-la a l’ampolla. Amb quin dels 
materials aconseguim que l’ampolla s’ompli més ràpid. 
Hem observat que amb cadascun dels materials passen 
coses o es comporten de maneres diferents, per exemple: 
el paper normal es trenca, queda com una pasta, acaba 
com una bola i al final ja no ens serveix. El plàstic encara 
que l’arruguem i l’exprimim torna quedar de la mateixa 
manera, no es trenca, però no ens va massa bé, el que 

podem fer amb el plàstic és aconseguir fer caure gotes. El paper pinotxo ha tenyit l’aigua de 
color groc!. Sens dubte, el que ens ha funcionat millor ha estat la baieta. L’activitat amb els 
diferents materials desencadena una nova conversa que ens porta a contrastar les nostres 
hipòtesis o idees prèvies o a argumentar allò que hem observat i descobert. 
 

Què passa quan aboquem aigua tintada sobre superfícies que tenen 
diferents nivells d’absorció. 
 

 
Deixant anar aigua tintada amb les 
pipetes sobre superfícies de 
materials diversos (roba de fil, 
paper de cuina, plàstic...). 
Descobrim que el líquid es 
comporta de forma diferent 
depenent del nivell d’absorció de 
cadascuna d’aquestes superfícies. 
En algunes el líquid es transforma 
en taques que s’engrandeixen fins 
ajuntar-se unes amb les altres, en 
d’altres el líquid queda de seguida 
impregnat i el material xop. En 
algunes superfícies es formen unes 
gotetes a sobre que no 
s’absorbeixen, a vegades aquestes 
gotetes es transformen en basses 
formant unes aigües de colors ben 
curioses. 
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Com es comporta un líquid de color quan el posem en contacte amb dos 
substàncies molt absorbents com són el sucre o la sal. 
 
La varietat i riquesa de materials que facilitem a l’hora d’experimentar, permet ampliar les 
oportunitats a l’hora d’explorar i descobrir aspectes referents a com són i com es comporten 
aquests materials. 

 
Els nens i nenes actuen i proven lliurement amb els 
materials i les seves accions els porten a fer diferents 
observacions.  
 
Comprovem que la sal i el sucre són materials amb un alt 
nivell d’absorció. Observem com al deixar anar dos o tres 
gotes d’aigua tintada sobre el terròs de sucre, el líquid 
s’escampa ràpidament i el terrós queda tot de color. Si 
posem moltes gotes el terrós s’acaba desfent. Si posem una 
muntanyeta de sal enmig d’una mica de líquid de color, el 
color va pujant per la sal fins quedar tota la muntanya 
absorbida pel color. Si anem posant diferents parts de sal 

al plat i a cada part li aboquem una mica de líquid de color, cada part queda absorbida pel 
seu color sense barrejar-se... 
 

Quina és la capacitat d’absorció de materials diversos com són la fusta, el guix, 
l’espuma, el plàstic, la goma eva, i el paper. 

 
Comprovant si absorbeixen o no un líquid, al 
submergir cadascun d’aquests materials en aigua 
tintada. 
 
 
Ara tenim peces més o menys de la mateixa mida 
i color però de materials diversos: escuma, fusta, 
plàstic, guix, roba, paper i goma. Al submergir 
les peces en aigua tintada observem com es 
comporten els diferents materials i com 
absorbeixen el líquid. 
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Un com els hem posat en contacte amb el 
color: submergint-los, pintant-los, intentem 
netejar-los fregant-los amb una baieta 
humida. Comprovem que alguns tornen al 
color original, com el plàstic, la goma i el 
guix. Però altres per més que els netegem, 
han quedat impregnats del nou color. Han 
absorbit el color. 
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Representen a través del dibuix allò que han observat. Alguns materials els hem pogut 
netejar i tornen a ser blancs, altres han absorbit el color. 


