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LAB 1

MATÈRIA

QUIN FENOMEN INVISIBLE HA
APAGAT LES ESPELMES?
La matèria la podem trobar en tres estats: sòlid líquid i gasós. Quan vam barrejar materials sòlids i líquids
(vinagre i bicarbonat) va provocar una combustió que va expulsar un gas (Diòxid de Carboni) i va inflar el
globus. En abocar el contingut gasós del globus al vas de trecipitats, aquest es va dipositar al fons perquè
és més dens que l’Oxígen. Així doncs, en llençar el Diòxid de Carboni damunt les espelmes les va apagar
perquè va tapar la seva flama. Les espelmes necessites Oxígen, calor i partícules de cera per mantenir-se
enceses i quan li aboquem el Diòxid de Carboni això no es compleix i s’apaguen. La densitat ha sigut
molt important en els nostres experiments perquè ha provocat que les espelmes s’apaguessin. Per tant,
és molt important conèixer la densitat de la materia per poder treballar els materials. La densitat és la
relació entre la massa i l’espai que ocupa la matèria.

EL PODER DEL DIÒXID DE CARBONI
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LAB 2

FORÇA

QUIN FENOMEN INVISIBLE HA
MOGUT L’AGULLA DE LA
BRÚIXOLA?
El circuit ha de ser tancat, en el qual la corrent sempre està circulant i passant per la bombeta. Perquè
això succeeixi és necessari que les pinces de cocodril estiguin ben connectades al portabombetes (una al
metall d’entrada i l’altra al de sortida) i a més a més que el cable estigui ben connectat a les dues
pestanyes de la pila (bateria). Vam poder comprovar que quan apropem un imant a la brúixola, l’agulla es
mou. També hem vist que quan tenim una brúixola i ens girem, l’agulla sempre mira el nord perquè es
sent atreta pel nord de la terra. Un altre mostra és quan vam apropar la brúixola al circuit tancat en
forma de bobina que es movia l’agulla. Per tant, estava actuant la força magnètica sobre els objectes
sense tocar-se. L’agulla de la brúixola sempre marca el nord de la terra perquè aquesta actua com un
imant i els seus pols atrauen els pols oposats de l’agulla de la brúixola.

ELS POLS OPOSATS S'ATREUEN
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LAB 3

ENERGIA

PER QUÈ HAN EXPLOTAT ELS
GLOBUS?
La llum del sol és de tots els colors i el que reflecteix és el color del qual està fet l’objecte. A més a més,
absorbeix la resta de colors. Si l’objecte està molta estona exposat al sol finalment absorbeix molta llum i
s’acaba deformant perquè s’està cremant. Tot i així, amb els objectes blancs això és més difícil de que
succeeixi perquè el blanc reflecteix tots els colors i no n’absorbeix cap. En canvi els objectes de color negre
absorbeixen tots es colors i és més fàcil que es deformi. La llum del sol quan ens toca la pell reflecteix el color
de la nostra pell i absorbeix la resta. Quan ens cremem, el que està succeint el mateix que els globus, és a dir,
que la nostra pell està absorbint molta energia. Al nostre entorn podem trobar energia elèctrica que es pot
transformar en llum i corrent per poder fer funcionar aparells electrònics o encendre bombetes. Un altre
element que produeix energia és la flama del foc que ens proporciona energia lluminosa i calorífica.

COLORS EXPLOSIUS
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LAB 4

LLUM

COM PODEM VEURE-HI AMB LLUM
INVISIBLE?
Podem utilitzar i construir elements artificials com càmeres o materials que la facin visible o la detectin.
Hi ha tipus de llum invisible que és perillosa com la ultraviolada que ens pot cremar i no la veiem, així els
dies ennuvolats també ens podem cremar. Per tant, la nostra pell també és un detector de llum invisible
natural però no la fa visible. Gràcies als experiments científics hem descobert que hi ha llum que existeix
i no podem veure. A més a més, gràcies a la ciència tenim comandaments a distància o altres materials
que emeten llum infraroja invisible i càmeres digitals que ens permeten veure-la.

ENCARA QUE NO ES VEGI, EXISTEIX
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MISSIÓ COMPLETADA !
Fer les activitats de missió Alba ha sigut molt divertit. Hem gaudit treballant d’una forma diferent i fent treball en
equip. Ens ha agradat molt treballar dins i for a de l’aula i d’una forma experimental per resoldre els enigmes en
comptes de treballar davant d’un llibre. Hem après nous experiments i materials que abans no coneixíem, com per
exemple les boletes sensibles a la llum ultraviolada, les pinces de cocodril... En el primer laboratori hem après què
necessita una espelma per mantenir-se encesa, que el CO2 pot inflar globus i que aquest gas invisible pot apagar
espelmes sense tocar-les. En el segon laboratori hem après que la força es medeix amb Newtons i aquesta pot moure
l’agulla d’una brúixola. A més a més, també hem après com funciona un circuit elèctric, quins materials són
conductors de l’electricitat i quins no i que els àtoms d’un mateix pol es repelen (per exemple positiu amb positiu). La
llum solar té tots els colors i aquesta energia que emet pot fer explotar diferents globus segons els colors que aquest
absorbeix excepte el blanc que els repela tots. En el laboratori de la llum hem après que la llum invisible la podem
arribar a veure amb receptors artificials, també hem après que els nombres de la crema solar fan referència al temps
que tardaríem en cremar-nos quan ens posem aquella crema. Ens ha agradat molt rebre els vostres vídeos de
presentació, ja que ens motivaven molt per començar cada repte. Valorem i agraïm el vostre treball i sobretot el que
realitzen els científics, ja que ells no tenen unes pautes com nosaltres per experimentar. Gràcies als seus avenços
podem viure més còmodament. Ens agradaria continuar treballant amb missió Alba i que l’any que ve ens proposeu
nous reptes. Us animem a oferir-nos més laboratoris. Moltes gràcies per tot i esperem poder visitar el sincrotró Alba.
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EL SINCROTRÓ ALBA
El Sincrotró ALBA és la major infraestructura científica i tecnològica de tot Espanya. Està situada a
Cerdanyola del Vallès (a uns 20 quilòmetres de Barcelona).
Es tracta d'un complex d'acceleradors d'electrons per produir llum de sincrotró, que permet visualitzar
l'estructura atòmica i molecular de la matèria i estudiar les seves propietats.
El projecte Missió ALBA neix amb l'objectiu de fomentar vocacions científiques entre les nenes i els nens
de Primària, oferint-los la possibilitat de viure la ciència en primera persona.
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