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Com és que caminen per sobre l’aigua? 

Objectius 

Aquest projecte pretén que l’alumnat entengui les propietats de l’aigua, una de les quals és la 
tensió superficial, a través de l’experimentació i l’observació. 

Descripció de la proposta 

A partir d’un vídeo on es veu que els sabaters caminen per damunt de l’aigua, ens preguntem com 
és que es poden aguantar i caminar sense enfonsar-se. Fem hipòtesis, però ho volem comprovar. 
Amb aigua i llet  mirem què hi passa quan hi tirem “agulles de cap” o “llumins”, si s’aguanten, si 
s’enfonsen... Arribem a veure que hi ha una capa a l’aigua i la llet que fa que s’aguantin. Per 
entendre-ho millor ho representem amb el nostre cos i fem un vídeo. 

Aspectes didàctics i metodològics 

És un petit projecte fet en tres sessions de treball de dues hores cadascuna les dues primeres i de 
molt pocs minuts la tercera. 
La primera , la més experimental i manipulativa on, després de veure el vídeo i algunes fotografies 
d’aquests petits animalons, ens fem preguntes i formulem hipòtesis. Dissenyem entre tots i totes 
les activitats i les duem a terme, mirem si suren els llumins i les agulles, tant en l’aigua com en la 
llet. Es proposa a l’alumnat que observi i expliqui el què està passant, tant a nivell oral com escrit 
(els que tenen assolida la lectoescriptura). Mirem què passa quan en aquests líquids hi posem 
gotes de colorant alimentari. Finalment mullem amb sabó un bastonet de les orelles, l’introduïm en 
els líquids i l’efecte és molt engrescador. Hi posem papers blancs que es tenyeixen amb la barreja 
que s’ha format.  
La segona sessió ens serveix per a plasmar i recordar allò que va passar en la primera. A través 
de les fotografies fetes en la primera sessió ho recordem, ho expliquem i ho anem entenent. Cada 
alumne té el seu propi dossier.  
La tercera  sessió és la gravació del vídeo en què uns fan d’aigua, altres de capa superficial i un 
altre de sabó. És un vídeo molt curtet però que ajuda l’alumnat a la comprensió d’aquest fenomen.  
L’avaluació es fa a nivell oral i es comprova què ha entès cadascú. 
 

Recursos emprats 

Els materials que utilitzem són molt fàcils de trobar: 2 gots de vidre transparent, agulles de cap, 
mistos o llumins, sabó de rentar plats, bastonets de les orelles, dues safates de posar els materials 
de l’aula de ciències, aigua i llet. Fulls blancs per submergir quan se’ns barregen els colors. 
Comptagotes i colorants alimentaris. També és imprescindible una càmera  fotogràfica. 
El material de treball per l’alumnat a la primera sessió és un qüestionari amb preguntes que anem 
responent a mesura que es van succeint les experimentacions. 
El material de la segona sessió s’elabora a partir de les fotografies que s’han fet de la primera 
sessió. 
Amb tot el material del projecte s’elabora un power point per tal que l’alumnat l’expliqui al Congrés 
de Ciències 
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Per a gravar el vídeo cadascú es prepara i pinta el material amb el nom escrit en una cartolina 
(sabó, aigua, capa ...) i va molt bé que el color de la roba que porti l’alumnat tingui relació amb allò 
que representa: blau per l’aigua, verd el sabó ... 
  

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

El contingut que es treballa és la tensió superficial de l’aigua, també la flotabilitat d’alguns 
materials, les propietats de l’aigua ... a través de processos com la manipulació i l’observació. 
Cal destacar la competència lingüística a l’hora d’explicar què està passant i també per explicar-ho 
en el mateix Congrés de Ciències. 
Competències: identificar evidències i extreure conclusions que hi estiguin relacionades i que 
possibilitin el fet de prendre decisions per actuar; expressar i organitzar idees i informació de 
manera eficaç i intel·ligible sobre fenòmens naturals; comunicar idees i informacions de manera 
oral, escrita, visual per informar i convèncer altres alumnes; plantejar-se preguntes. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

El projecte es pot dur a terme amb alumnat de 4t, 5è i 6è de primària. 

Documents adjunts 

Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 
Presentació. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

Guió alumnat. pdf 
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
Vídeo: “tensió superficial”. Representació amb el cos:                          
https://www.youtube.com/watch?v=9xufn_JGU-Q 

            http://ca.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3_superficial 
http://blocs.xtec.cat/tecnojulioantonio/2008/03/31/tensio-superficial-caminant-sobre-les-  
aigues/ 
portal recercaenacció 

Autoria 

Aquest treball ha estat elaborat per Rosa Mª Aragonès Carbonell de l’escola Llebetx, de Vilanova i 
la Geltrú, amb la col·laboració de: Carme Fiol, Montse Julià i Elena Monfort principalment. 


