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Mescles de tota mena 4 
Solucions i dispersions. Les mescles que ens envolten 

 
 
Introducció 
Si es parla de neteja és perquè cal eliminar la brutícia que ens queda a la 
roba, a les mans, al cap, en els plats, en els mobles....  Potser no ens ho 
sembla però vivim immergits dins la pols!.  Només en determinades ocasions, 
la podem veure flotant a l’aire quan un raig de llum travessa  una habitació 
en la penombra. Si veus les partícules de pols flotant és per un efecte òptic 
de dispersió de la llum. Les minúscules partícules de pols queden en 
suspensió a l’aire, igual que les  gotes d’aigua microscòpiques que formen els 
núvols o la boira.  A la classe també podem veure aquest efecte si apaguem 
els llums i il·luminem amb un làser la pols que fa el guix d’escriure a la 
pissarra quan piquem l’esborrador, o bé quan escampem líquid amb un esprai.  
 
L’aire i les partícules de pols formen una mescla heterogènia, en canvi la sal i  
l’aigua són una mescla homogènia o solució 
 
Hauries d’informar-te sobre què és una mescla homogènia o solució, sobre 
què és una mescla heterogènia i sobre què és una dispersió col·loïdal. 
Mescla homogènia 

 

Per exemple:  

 

 

 

Dispersió col·loïdal 

 

Per exemple:  

 

 

 

 

Mescla heterogènia 

 

Per exemple: 
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Activitat experimental 
 
Objectiu 
En aquest experiment has de veure com es pot diferenciar un col·loïde d’una 
solució. 
 
Material i productes 
• 3 recipients de vidre (vasos de precipitats,  gots de la cuina o pots de vidre 
transparent) 
• aigua, una mica de sal, una punta de farina 
• cullera o vareta de vidre per remenar 
• també necessitares la llum d’una lot petit. 
 
Procediment 
Posa igual volum d’aigua en cada recipient  (omplint-lo fins més de la meitat) 
En el primer dissols la sal. 

llum

En el segon hi poses un pols de farina i  
remenes bé. 
En el tercer només hi deixes l’aigua. 
 
Dirigeix la llum de la lot de manera que 
il·lumini lateralment cada recipient. Mira els 
líquids des de la part de dalt. 
 
 
Anota les diferències que has  observat: 
En quins casos pots veure clarament que el raig de llum està passant per 
l’interior del líquid?. Quin o quins recipients contenen  dispersions col·loïdals? 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliació de l’experiment 
Investiga aigua amb unes gotes de llet; altres begudes com el té, el cafè, 
l’aigua mineral sense gas,... i digues si són dispersions col·loïdals o solucions.  
Explica els resultats que obtens en un informe ben presentat en forma de 
document personalitzat amb el títol i les fotos que t’agradin. 
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