
6è congrés de ciència  

Un dia  en Pol, de la classe de Primer, va pujar del menjador amb 

una taca d’oli a la samarreta. 

Vam decidir de rentar-li amb aigua i ens vam adonar que la taca 

no marxava. 

Llavors en Felipe va dir: 

- I si la rentem amb sabó?...  

- Podríem fer sabó!! 

Entre tots vam pensar de demanar ajuda als nens/es de 6è que 

estaven estudiant química. 

La Blanca va dir que la seva mare feia sabó amb oli reciclat i va 

venir  a l’escola a ajudar-nos a fer el sabó. 

Vam recollir l’oli usat i vam fer la barreja: 

6 litres d’aigua, 6 litres d’oli i 1 kg de sosa càustica. 

Primer vam posar els 6 litres d’aigua i un kg de sosa càustica 

( aquesta operació s'ha de realitzar en  un lloc ventilat per la 

emanació de vapors irritants  i no es pot tocar amb les mans, 

perquè ens podem cremar ). Vam remenar fins dissoldre 

totalment la sosa amb l'aigua i vam començar a afegir poc a poc i 

de forma continuada els 6 litres d'oli, al temps que es continuava 

remenant  la barreja per que quedés homogènia. 

Poc a poc aquesta barreja va agafar un color groguenc cremós i 

vam  seguir remenant amb el mateix sentit de gir i ritme durant 

uns 30 o 40 minuts, fins que el sabó va tenir un aspecte viscós i 

cremós. 

Un cop finalitzat el procés, es va deixar reposar un dia. 

Un cop sec, el vam tallar en porcions. 



 

Al veure tot el procés en Matteo va dir:  

- Oli? 

Llavors va sorgir la nostra pregunta: 

- Com pot ser que el sabó netegi si està fet amb oli, i 

l’oli embruta?  

 

Ens vam trobar molts dies amb els nens i nenes de 6è, per buscar 

informació i vam trobar la solució a la nostra pregunta 

investigable. 

L’aigua i l’oli és impossible que es barregin. En canvi el sabó té 

una estructura molecular amb una part soluble en els greixos ( 

lipòfila ) i una part soluble en l’aigua ( hidròfila ). 

Si introduïm el teixit, amb la taca d’oli, en aigua i sabó. Les 

molècules de sabó comencen a orientar-se de manera que la 

part lipòfila, s’anirà apropant a la taca i s’uneixen al greix i la part 

hidròfila es troba orientada cap a l’aigua. 

 

Les molècules de sabó envolten el greix i el capturen en un 

embolcall anomenat micel·la. El greix surt del teixit i passa a 

l’aigua en forma d’emulsió de partícules de brutícia. 

El procés per elaborar sabó és la reacció química entre un greix i 

una base. Aquesta reacció es coneix amb el nom de reacció de 

saponificació.  

 

 



Us presentem un exemple amb peces de plàstic: podem veure 

l’aigua, el sabó, el greix... 

Això és un teixit amb diversos tipus de taques i amb algunes 

l’aigua  les neteja, però amb altres l’aigua sola no té res a fer. 

Per eliminar aquestes taques de greix es necessita un agent 

doble: el sabó. 

El sabó consisteix en agafar una molècula d’un greix i ficar-hi un 

element afí a l’aigua ( dissolució de sosa càustica ). Aleshores 

aquest nou compost, producte de la saponificació es pot fixar als 

greixos, perquè té un extrem afí als greixos , és lipòfil, i l’altre 

extrem es pot fixar sense problemes a l’aigua, perquè és un 

extrem hidròfil, afí a l’aigua. 

 

 

És aleshores quan es pot produir el rentat i podem eliminar les 

taques de greix. 

 

Ara ja sabem que per treure una taca d’oli el sabó ha de portar 

també greix, perquè sinó l’aigua sola no és capaç de dissoldre la 

taca. 

La sosa càustica és l’encarregada d’ajuntar el greix amb l’aigua i 

per tant poder treure les taques de greix. 

 

 

 


