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Bombolles de sabó 

 
 
Fem  bombolles de sabó? 
 
Materials: gots de plàstic, canyes de beguda, plats, palanganes o safates una mica fondes, tubs 
de diferents amplades, embuts de mides diferents, baietes, draps... 
 
Descripció: Es deixa que els infants juguin a fer bombolles amb aigua sola i amb aigua i sabó. Es 
van incorporant els diferents materials per provar de fer-hi bombolles: tubs, embuts, argolles... 
Sempre et surt la bombolla? Com has de bufar perquè et surti? Surten bombolles quan no hi ha 
sabó? Com són? I quan hi ha sabó, surten bombolles? Amb quin estri us surten millor les 
bombolles? Abans de fer la bombolla, com ho sabíeu si sortiria o no sortiria? 
 
Quan el joc comenci a decaure, els convidarem a eixugar-se les mans i a seure còmodament per 
parlar del què s’ha fet... L’estona de conversa ha de ser prou curta per no cansar i, per tant, si 
notem que minva l’interès, tallem el tema i el reprenem un altre dia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fórmules per fer bombolles de sabó:    
1) Aigua, 50%; sabó líquid, 40%; glicerina, 10% (facilitada per A. Aubanell 
a la conferència “Geometria amb bombolles de sabó”)  

2) 10 litres d’aigua, ½ quilo de sucre, 25 grams de cola d’empaperar, ¼ 
de litre de rentavaixelles (extreta de la revista “Ser pedres”) 

 
Fem bombolles damunt la taula ? 
 
Materials: Barreja per fer bombolles i estris diversos 
 

Descripció: Escampem una mica de la barreja d’aigua i 
sabó per la taula i provem de fer bombolles al damunt de la 
superfícies de la taula. En podem ficar unes dins les altres ? 
Podem fer un cuc ? Fins quan podem inflar la bombolla ? Va 
igual de bé de fer-les si la taula no és molla ? Quants nens i 
nenes poden participar d’inflar una mateixa bombolla ? ... 
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A la recerca de “bombolladors” ! 
 
Materials: Material d’aula, barreja per fer bombolles.   
 
Descripció: Ara que ja hem provat de fer bombolles amb diversos estris, podem proposar que 
busquin a la classe algun objecte que sigui adequat per fer bombolles. Quines característiques ha 
de tenir ? Tots els que hem pensat, serveixen ? Podem combinar 2 o més objectes ? ... 

 
 
La bombolla més grossa ! 
 
Materials: Assortit de material d’aula, 
barreja per fer bombolles. 
 

Descripció: Plantejar el repte de quin 
instrument triarien si haguessin de fer la 
bombolla més grossa possible. En el procés 
de recerca, cal afavorir l’expressió de les 
raons que els porten a defensar un o altre 
objecte, combinar l'intercanvi d’idees amb 
la comprovació experimental, potenciar el 
contrast d’arguments...  

 

 

Les bombolles de sabó, sempre tenen forma de pilota? 

Materials: Barreja d’aigua i sabó, 
filferros amb diferents formes 
geomètriques. Cal donar al 
filferro forma de triangle, 
quadrat, rectangle... i deixar-ne 
un tros com a mànec per tal que 
els infants el puguin agafar. És 
necessari folrar el filferro amb 
una gasa, cinta aïllant o 
esparadrap per tal que les 
bombolles s’aguantin . 

Descripció: Es deixa als nens i 
nenes lliurament de provar de fer 
bombolles a partir de filferros 
amb diferents formes 
geomètriques. Podrem fer 
bombolles amb això? Quina forma 
tenen? Quina forma tindran les 
bombolles? 
 

La mestra farà alguna bombolla desplaçant el filferro per l’aire i ajudarà als infants que ho 
demanin. Es poden fer bombolles sense bufar ? Com eren? 


