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Com es posen les ametlles dins una rajola de xocolata? 

 

 

 

Ens vam formular la pregunta: com es posen les ametlles dins una rajola de xocolata? 

 

COM HO HEM FET?  

Gràcies a les aportacions dels nostres companys/es, vam pensar diverses hipòtesis.  

Plegats vam iniciar una pluja d’idees. Després hem anat comprovant de mica en mica 

cada hipòtesi. 

 

Per posar les ametlles dins una rajola de xocolata, podem:  

- trencar la xocolata a trossets i barrejar-la amb les ametlles.  

- obrir la xocolata i posar-hi les ametlles a dins 

- batre la xocolata.  

- escalfar la xocolata: al forn, al microones, a l’estufa, al sol, sota el focus d’un llum 

potent.  

 

Ara que ja sabíem què calia fer, vam establir grups de treball, i cadascun d’ells va 

experimentar les diverses hipòtesis que plegats havíem pensat. Posteriorment, ens vam 

explicar què havíem descobert i a quines conclusions havíem arribat. 

 

De totes aquestes hipòtesis, i després de dur a terme els experiments, vam veure que 

trencar la xocolata, obrir-la, i batre-la no donaven el resultat desitjat ja que amb la primera 

no obteníem una barreja dels ingredients, amb la segona, les ametlles tampoc quedaven 

integrades dins la xocolata, i amb la tercera, la xocolata només es va esmicolar.  Per tant, 

hem pensat plegats que per poder posar les ametlles dins la xocolata, cal fondre-la primer. 

 

Pel que fa a la resta d’hipòtesis, que també vam experimentar. Vam veure que per tal de 

desfer la xocolata l’havíem d’escalfar-la i així obtindríem una barreja de xocolata amb 

ametlles on aquestes quedaríen integrades.  
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Un cop desfeta i posades les ametlles, vam haver de pensar com podíem tornar a posar 

dura la xocolata i vam decidir que ara calia refredar-la i ho podíem fer posant-la a l’ombra, 

a la nevera i al congelador. 

 

CONCLUSIONS 

El fet de voler saber com podíem aconseguir que la xocolata, que era molt dura, i les 

ametlles es poguéssin fusionar, ens ha fet arribar plegats a la conclusió que cal fondre la 

xocolata prèviament.  

 

Hem fet les següents descobertes: 

- Vam descobrir que el forn, el microones, l’estufa, el focus i el sol escalfen i ho fan 

de diferent manera.  

- Vam veure que amb el forn i el microones la xocolata es desfeia ràpidament, 

mentre que a l’estufa, al sol i sota el focus, vam haver de deixar la xocolata una 

estona més llarga. També hem descobert que els objectes de plàstic no poden anar 

al forn perquè es desfan.   

- Per tant, hem descobert que a més temperatura, la xocolata triga menys a 

fondre’s i a menys temperatura, triga més.   

- De la mateixa manera, per poder menjar la xocolata amb ametlles cal que tornés a 

estar dura, per tant vam descobrir que el congelador i la nevera refreden 

ràpidament. L’ombra també va donar un bon resultat però perquè la temperatura 

exterior era baixa.  

 

I la conclusió més important a la que hem arribat és que quan pensem plegats, les coses 

ens surten molt millor.  

Com ens hem documentat: 

- Vega, Sílvia. Ciencia 3-6. Laboratorios de ciencias en la escuela infantil.  
Editorial Graó. Núm. 32. Barcelona, 2012. 

- També vam visitar el Museu de la xocolata de Barcelona.  

 


