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Mesura 5 
Fruites i verdures a l’aigua 

 
 

Has observat que hi ha fruites i verdures que s’enfonsen en l’aigua i altres 
que suren? T’arriscaries a encertar quina s’enfonsa i quina sura sense 
introduir-la en l’aigua? 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és arribar a un criteri científic per classificar-
les en el grup que s’enfonsen i el grup que suren. 
 
 Disposem d’un conjunt de peces de fruita i de verdura i d’una gran cubeta 
de plàstic. Heu de fer la previsió de quines peces s’enfonsen i quines suren 
en l’aigua. 
 
1. Anoteu les vostres prediccions: s’enfonsarà perquè ... /surarà perquè .... 
Pastanaga 
Pebrot verd 
Pebrot vermell 
Tomàquet 
Cirera  
Oliva 
Taronja 
Patata 
Carbassó 
Raïm 
 
2. Compareu amb els companys i intenteu donar una explicació: 
Totes les que s’enfonsen ho fan perquè  .... 
 
Totes les que suren ho fan perquè .... 
 
3. Proveu d’introduir cada peça en la cubeta i compareu les prediccions que 
heu fet amb el que observeu: 
 

Fruita o verdura Quina predicció hem fet: 
surarà o s’enfonsarà? Què observem? 

Patata   
Ceba   
carbassó   
raïm   
poma   
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4. Si en lloc d’una patata sencera n’agaféssim només un tros petit, succeiria 
el mateix o no? Escriu primer què et sembla que passarà. Després de provar-
ho escriu què has observat. 
 
Jo crec que el que passarà és ...  
 
 
 
Perquè ... 
 
 
 
 
 
5. Agafa dues peces que tinguin aproximadament la mateixa mida, una que 
suri en l’aigua i l’altre que s’enfonsi. Quina diferència hi ha entre elles? 
Pesa-les i pren nota. 
Massa de la peça 1: 
 
Massa de la peça 2: 
 
Hem observat que, per un mateix volum, la que s’enfonsa és la que el que  
 
6. Ara agafa  dos trossos que tinguin aproximadament la mateixa massa, un 
que suri i l’altre que s’enfonsi. Quina diferència hi ha entre ells que fa que 
un suri i l’altra s’enfonsi?  
 
Hem observat que, per una mateixa massa, el que s’enfonsa és el que   
 
 
Treball en gran grup amb el professor o professora 
 
Subratlla la teva resposta: Per saber si s’enfonsa o sura, és important 
agafar-ne un tros gran, un tros petit o has vist que no depèn de la quantitat 
que agafem de cada fruita. 
 
 
Per què, doncs,  unes fruites o verdures suren i altres s’enfonsen?   
  
 
Quines propietats creus que condicionen el fet de surar en aigua? 
Depèn només de la massa? 
 
Depèn només del volum?  
 
Depèn de la relació entre la massa i el volum?  
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El fet de surar o d’enfonsar-se no depèn ni de la .......................... ni del 
.......................... . Només depèn de la .................... de cada peça de 
fruita. 
 
 
Més endavant, estudiarem les substàncies pures i veuràs que la densitat és 
una propietat característica;  depèn de cada substància i no depèn de la 
quantitat que n’agafem.  L’aigua té una densitat d’1g /cm3, el ferro té una 
densitat més gran que l’aigua, l’oli té una densitat més petita que l’aigua. 
 
 
 
Filem una mica més prim 
 
Hem començat la pràctica amb fruites i verdures que tenen formes diverses 
i, fins i tot, algunes són buides per dins. Però hem acabat parlant de 
substàncies. 
 
Compte!  
Què passaria si amb plastilina, que és una substància que s’enfonsa en 
l’aigua, modelem la forma d’una barqueta? 
 
 
 
Hem vist que cada tros de patata es comporta de la mateixa manera que la 
patata sencera. Però si amb la patata haguéssim esculpit un vaixell de 
parets prou fines hauríem aconseguit que surés. 
 
 
Què passaria si el pebrot verd, que surava en l’aigua,  l’haguéssim punxat 
per què s’omplís de líquid? 
 
 
I si haguéssim fet trossos petits del pebrot que surava,  què hauria passat 
amb cada tros? 
 
 
 
Hem de distingir entre coses o objectes per una banda i substàncies o 
materials de què estan fetes les coses per l’altra. A química ens importen 
molt les propietats de les substàncies i per comparar-les ho haurem de fer a 
partir de mostres homogènies de cada substància. Si contenen aire o altres 
substàncies en el seu interior no podrem comparar la densitat o altres 
propietats característiques.  
 
En aquest curs tractarem les substàncies pures que formen la matèria.  
 
En altres cursos ja tornaràs a estudiar la flotació dels objectes des d’altres 
punts de vista. 
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