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La densitat en acció 
Guia didàctica 

 
 
Massa i volum: 
Aquestes activitats estan destinades a familiaritzar a l’alumnat amb els 
instruments de mesura de la massa i la densitat i la manera de representar 
la massa, basant-se en el model de partícules (representació gràfica) i la 
manera de representar el volum (amb dibuixos o representacions en tres 
dimensions). 

 
Densitat: 
Un cop determinat que la densitat és la massa que hi ha per unitat de volum 
i que per representar-la cal utilitzar boles que representen les partícules, 
col·locades dins un dibuix o representació tridimensional, es passa al càlcul 
experimental de la densitat dels sòlids fent servir minerals. Per fer-ho és 
important escollir exemplars d’aspecte bonic i provetes de mida gran, 
perquè la seva manipulació es fa molt atractiva i augmenta molt l’interès 
dels alumnes. Cal tenir molta cura en llegir bé les instruccions (base 
d’orientació) i recalcar que cal tenir molt clar com es mira fins on arriba el 
volum de l’aigua a la proveta i quin valor tenen les subdivisions de la proveta. 
El fet de comprovar a un llibre de minerals si han encertat el valor de la 
densitat determina que hi hagi una autoregulació per part de l’alumnat, 
perquè si el resultat no és correcte cal buscar on hi ha hagut l’error i 
intentar corregir-lo. 
 
El fet de calcular el volum de la pirita de manera matemàtica ens permet 
veure que en els sòlids regulars no cal que utilitzem la proveta per trobar el 
volum.  
 
La pràctica del càlcul experimental de la densitat dels líquids permet 
detectar si els alumnes han interioritzat el concepte de densitat i la tècnica 
per calcular la densitat de manera experimental. Al cap d’una setmana es 
pot demanar als alumnes que expliquin com van calcular la densitat dels 
sòlids i/o dels líquids o es pot demanar per deures que, per grups, filmin el 
procés i l’expliquin. 
 
La comparació de la densitat de sòlids i líquids serveix per 
estudiar, una vegada més, que sempre hi ha excepcions a la 
Natura i, en buscar l’explicació del que s’observa, es pot 
comprovar si hi ha problemes o tot es va entenent. Cal aclarir els 
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conceptes permeable i impermeable i veure que una substància pot canviar 
de densitat. El suro no s’enfonsa perquè és menys dens que l’aigua. L’esponja 
en principi no s’enfonsa, però poc a poc (i especialment si és una esponja 
natural) va omplint-se d’aigua, en estar els seus porus comunicats. A 
l’esponja s’observa com surten les bombolles d’aire en entrar l’aigua al seu 
interior. La pedra pómez sura i es cobreix de bombolles, però no s’enfonsa, 
perquè els seus porus no estan comunicats. El suro tampoc s’enfonsarà i pot 
presentar bombolles a la superfície o no, depenent del grau 
d’impermeabilització de la seva superfície. L’escòria volcànica s’enfonsa de 
seguida, perquè és més densa que l’aigua.  Així podem veure que malgrat que 
els sòlids normalment són més densos que els líquids, hi ha excepcions, i que 
una substància sòlida pot augmentar de densitat si se li incorpora líquid a 
l’interior.                               
 
Pràctiques d’aplicació: 
 

 La Mar Morta: l’ou i la sal. 
 
La pràctica amb l’ou i la sal per simular el que passa 
amb els objectes al Mar Mort no té cap problema. 
Només cal vigilar en no agafar un recipient molt gran i 
no posar-hi molta aigua, perquè llavors cal afegir molta 
sal perquè suri l’ou. Si l’ambient de classe és bo es pot 
trencar l’ou un cop ja sura i es veu com la closca 
s’enfonsa i la part interior de l’ou sura. Segons com es 
trenqui es pot observar molt bé com la part lipídica de 
l’ou es situa per sobre de l’aigua en ser menys densa. 
 

 La bola d’oli. 
 
En aquesta pràctica, que es pot fer el mateix dia que la de l’ou i la sal, 
només cal vigilar quan es posen els tres líquids junts, perquè va millor si 
primer es posa l’aigua i després l’alcohol lentament i recordar que cal posar-
hi una mica més d’alcohol que d’aigua. Si voleu la proporció exacta perquè us 
quedi la bola ben bé al mig podeu consultar: 
 
perso.wanadoo.es/oplana/boletesflotants.doc Veureu que aquí ho fan en 
un vas de precipitats, però en diferents proves ens ha sortit millor al tub 
d’assaig. 
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Al tub d’assaig de l’esquerra hi ha alcohol a 
sobre i oli (més dens) a sota, al de la dreta 
tenim l’oli sobre l’aigua. Al mig, la bola d’oli dins 
de la mescla d’aigua i alcohol. 
 
Aquesta pràctica també es pot fer, o s’ho pot 
fer referència si ja s’ha fet, en treballar el 
principi d’Arquímedes. 
 

 La termoclina. 
 
En aquesta pràctica cal anar amb compte amb l’aigua 
calenta i amb l’ús dels colorants per part dels alumnes. Cal 
fer servir colorants alimentaris, que es poden llençar a la 
pica. Els trobareu a la secció de pastisseria dels 
supermercats. Solen presentar-se en paquets de tres 
tubs, un de color groc, un de vermell i un de blau. També 
se’n poden trobar en ampolles més grans, però només les 
he vist al Regne Unit i a Irlanda. 
 

 

 

 

 

 

Per fer la primera part, en què s’afegeix colorant a 
l’aigua freda i calenta, cal que les aigües estiguin ben 
fredes i ben calentes i fixar-s’hi bé al principi. Amb 
altres colorants es veu millor, però tenen el 
problema de la gestió de residus. 

Quan feu la part de la termoclina cal que poseu 
l’aigua calenta molt lentament, amb una xeringa i 
deixant-la relliscar per la paret del recipient (veure 
foto). Poseu-li colorant abans d’afegir-la sobre l’aigua freda i aneu afegint 
fins que es formi la termoclina. 

Per acabar poseu-hi colorant directament de l’ampolleta i veureu com es 
formen corrents dins de l’aigua. Aquesta part enllaça directament amb la 
següent pràctica. 
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 Corrents marins càlids: què passa al Pacífic Nord?  

En aquesta pràctica es simula l’aflorament d’aigua càlida que es produeix 
al Pacífic Nord en el marc de la circulació termohalina. 
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En aquesta pràctica cal tenir en compte el mateix que a l’anterior 
respecte a l’ús de colorants i de l’aigua calenta. Cal vigilar també el 
moment en què s’utilitzen els ganivets amb punxa per perforar el paper 
fil. Cal posar bastant colorant a l’aigua calenta del pot petit, perquè 
després es vegi bé el fil del corrent. Un cop fet el tall, costa una mica 
que surti a causa de la pressió hidrostàtica. Si es veu que no surt cal fer 
un forat una mica més gran. 

Un cop s’ha fet la termoclina, afegiu unes gotes de 
colorant alimentari d’un color diferent al que heu fet 
servir inicialment i veureu molt bé la convecció i, 
sovint, veureu com l’aigua de color diferent entra dins 
el pot petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

És una pràctica excel·lent per fer un resum final 
de la densitat, que continua amb les activitats 
que relacionen la convecció i els canvis de  
densitat i l’explicació de perquè puja el fum i 
perquè s’estanca de vegades a una determinada 
alçada. 
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Per acabar hi ha uns exercicis per 
relacionar els estats de la matèria amb 
la densitat i unes pàgines web amb 
informació i pràctiques addicionals. 
 
Un cop fet aquest element s’aconsella 
treballar els canvis d’estat des de la 

perspectiva de canvis de densitat i aprofundint en els canvis d’energia 
relacionats amb ells. Per fer-ho s’aconsella haver treballat abans la calor i la 
temperatura i els canvis de volum relacionats amb la dilatació, que donen 
lloc a canvis de densitat. 


