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Com és que caminen per sobre l’aigua? 

 
 

Què volem saber?  

Dins el treball de l’aigua que duem a terme durant tot el 

primer trimestre hi ha un aspecte que ens preocupa i és 

que sovint podem veure a la natura que hi ha animals que 

caminen per damunt de l’aigua i no s’enfonsen, o bé en els 

rius hi ha fulles dels arbres que cauen damunt l’aigua i 

tampoc s’enfonsen ... aquesta és la qüestió. Quin és el fenomen que s’amaga darrera 

aquest fet? 

 

Com ho hem fet?   

Per veure què passa amb aquest fenomen a 

l’aula de ciències ens disposem a fer de 

científics experimentant amb alguns líquids. 

Omplim un got amb aigua fins dalt, d’aquesta 

manera observem que podem omplir el got fins 

dalt i no vessa, fa com una muntanyeta, cosa 

que ens sorprèn. Si hi tirem una agulla de cap 

al damunt, sura, no s’enfonsa. Si això mateix 

ho fem en una safata rectangular, gran, l’agulla 

s’enfonsa, en canvi si hi tirem llumins de fusta, aquests suren. Per altra banda mullem un 

bastonet amb sabó de rentar plats, el posem poc a poc a la safata i ... davant la nostra 

sorpresa els llumins es mouen damunt la superfície de l’aigua, és com si volguessin fer 

una cursa. 

Volem comprovar si això que hem descobert passa amb un altre líquid, la llet. I seguim el 

mateix procediment. Quan omplim el got amb la llet passa el mateix que amb l’aigua, que 

l’omplim molt i es fa com una muntanyeta al damunt, sembla com si hagués de sortir del 

got, però no surt. Quan hi tirem els llumins també hi suren i no s’enfonsen, i quan hi 

posem el sabó també els llumins es mouen com si, de cop, es tornessin éssers vius. 
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Un cop hem descobert que amb la llet passa el mateix que amb l’aigua comencem a 

pensar que la llet i l’aigua tenen una propietat especial que fa que objectes petits s’hi 

aguantin al damunt sense enfonsar-se, com una capa que protegeix el líquid. 

Quan tenim la llet a la safata fem un experiment 

a veure què passa ... Hi tirem, amb compte, 

unes gotetes de colorant, poc a poc, i veiem que 

s’aguanten damunt la capa de l’aigua. La nostra 

sorpresa ve quan, en posar-la en contacte amb 

el sabó, les gotes de colorant comencem a 

escampar-se per la safata de la llet, a barrejar-

se, a formar colors nous uns colors molt bonics. 

 Hi posem fulls de paper, d’un en un, per veure si podem atrapar aquests colors i els fulls 

es tenyeixen dels mateixos colors que hi ha a la safata. 

Per entendre millor això que passa amb alguns líquids, ho hem representat amb el nostre 

propi cos. Alguns som aigua, altres la capa superficial i un altre nen el sabó. Els de la capa 

superficial estem molt apretats fins que el sabó es posa en contacte amb nosaltres i 

llavors ens trenquem. 

Conclusions: 

Després de tots aquests experiments pensem i cada vegada ens queda més clar que a 

damunt l’aigua i la llet hi ha com una capa que fa que s’hi aguantin els llumins, les agulles, 

les gotes de colorant ... i que el sabó té alguna propietat especial que fa que es trenqui, és 

aleshores quan es mouen els llumins, els colors es barregen ... 

A aquesta capa que hi ha a l’aigua i la llet els científics en diuen “tensió superficial”, que 

segons la Viquipèdia és:: 

“La superfície de qualsevol líquid es comporta com si sobre aquesta existís una 

membrana de tensió. Hom coneix aquest fenomen com a tensió superficial , i se sol 

representar amb la lletra γ. La tensió superficial és una manifestació de les forces 

intermoleculars a l'interior dels líquids.”  
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La nostra conclusió és que degut a la capa superficial els sabaters s’aguanten damunt 

l’aigua, també perquè pesen poc i van molt ràpids. 

D’aquesta manera no ens estranya veure un vaixell de paper damunt l’aigua, unes fulles 

seques dels arbres sobre el riu o unes flors sobre l’aigua. També podem fer bombolles de 

sabó degut a la tensió superficial de l’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


