
EXPERIMENTS:  
ESTATS DE LA MATÈRIA 

 

Aquesta setmana us proposem dos experiments on podreu veure 

propietats dels diferents estats de la matèria. 

 
__________________________________________________ 

EXPRIMENT 1 
Informació  

Gas, sòlid i  líquid són els estats habituals de la matèria i sabem 

diferenciar-los. Però hi ha una barreja tan casolana com ara l’aigua 

i la maizena que qüestiona una cosa aparentment tan simple i ens 

fa ballar el cap sobre de quin estat de la matèria es tracta. 

	

HIPÒTESI	(respon	les	preguntes	següent) 
● Què creus que passarà si barregem farina de maizena amb un 

element líquid com l’aigua? 

 

● Creus que és possible que un material es comporti de dues 

maneres a la vegada?   

 

MATERIAL	QUE	NECESSITARÀS 

- Maizena 
- Aigua 
- Un bol per barrejar 



REALITZA	L’EXPERIMENT 

1. Posa una bona quantitat de maizena en un bol o recipient.  

2. Ves afegint aigua a poc a poc removent constantment fins a 

aconseguir una textura desitjada.  

Pots seguir aquesta recepta:  

400 gr de farina de maíz (maizena) 
200 ml de agua 

1 bol 
Ha d’estar ben remogut suaument amb les mans o amb una cullera. 

3. Espera uns minuts. 

4. Dóna-li un copet fluixet a la superfície. 

Què ha passat? 

______________________________________________________________________ 

 
 

Ara enfonsa els dits fins al final a poc a poc, què ha passat? 

 

Experimenta amb el material, observa les seves possibilitats i explica-les.	

	

Us deixem un vídeo d’uns nens i nenes de 4rt compartint l’experiment: 

https://youtu.be/DJkGTYEHJq4  



 

...PER QUÈ PASSA?? (informació complementària) 

L’aigua amb maizena dissolta és, aparentment, un  líquid per que flueix i 

adopta la forma del seu recipient, com fan els líquids.  Però si piquem i 

l’aixafem amb força, aleshores es comporta com un sòlid. Si el 

massegem, el podem agafar i donar forma, convertir en una pilota…. i si 

el deixem estar, flueix de nou com un líquid! 

 
Els líquids són fluids, com ja sabem. Els líquids no tenen forma pròpia, sinó 

que adopten la forma del recipient on són. Per aquesta propietat, els 

líquids també s’anomenen fluids newtonians. 

En canvi, hi ha una mena de fluids anomenats fluids no newtonians que 

tenen una característica peculiar: la seva viscositat varia segons la força 

que se li aplica. Això vol dir que si hi apliquem poca tensió, es 

comportarà com un líquid o fluid newtonià. Ara bé, si hi apliquem una 

força prou intensa el fluid augmenta la seva viscositat de manera que 

es comporta com un sòlid. 

I això és el que li passa a la barreja d’aigua i maizena:  és un fluid no 

newtonià que augmenta la seva viscositat en aplicar-li una força, és per 

això que en colpejar-lo o modelar-lo respon com si es tractés d’un sòlid. 

En canvi, en condicions normals es comporta com un líquid. 

 

 

_____________________________________________________ 



EXPRIMENT 2:  

INVENTEM UN DESTIL·LADOR SOLAR 

 
Informació  

- Cada estat de la matèria té unes propietats que caracteritzen 

aquell estat i el diferencien dels altres. 

- La matèria està feta de partícules que estan lligades més o 

menys fortament entre ells. 

- La calor fa agitar intensament les partícules i en provoca la 

dilatació. 

	

MATERIAL	QUE	NECESSITARÀS	
 

● contenidor de plàstic 

(ampolla de 5 litres tallada 

per la meitat) 

● paper de plàstic o film 

transparent 

● cinta adhesiva 

● got de vidre  

● aigua  

● pedra  

● sal 

	
	

	

	

	



	

PREPARA	L’EXPERIMENT:	muntem el destil·lador solar 

1. Posa aigua amb sal al fons de la mitja garrafa.  

2. Col·loca el got de vidre buit al centre. 

3. Posa el paper transparent a sobre de la mitja garrafa, de manera 

que quedi força tens.  

Enganxem el paper transparent al plàstic de la garrafa amb la 

cinta adhesiva, de manera que quedi tancada tan 

hermèticament com sigui possible. 

4. Col·loquem una pedra a sobre del paper transparent, de manera 

que es corbi just a sobre del got que hi ha dins de la garrafa.  

5. Ubica el destil·lador solar en un lloc on li toqui directament la llum 

del sol (a l’hivern podríem posar-lo sobre un calefactor).   

6. Ara toca esperar. 

 

 



 

HIPÒTESI	(respon	les	preguntes	següent) 
● Què et sembla que passarà amb la dissolució d’aigua amb 

sal que hi ha al fons del contenidor? I amb la sal?  

 

● Dibuixa i explica per escrit què els sembla que passarà, com si 

fos un còmic fet amb diferents vinyetes. De moment, no es 

tracta d’explicar perquè passa el que els sembla que passarà, 

sinó de descriure què pensen que passarà.  

	
 

7. Quan el got que hi ha a dins de la garrafa contingui aigua, tasta-

la (si pots) per comprovar si és salada o no. 

 

 

PREGUNTES	POSTERIORS	A	L’OBSERVACIÓ	
	
● Què ha passat amb el nivell de l’aigua del contenidor? Ha 

canviat? Com ha canviat?  

 

● Quan heu observat que hi havia gotetes d’aigua a sota del paper 

transparent?  

 

● L’aigua que observem a dins del got, d’on prové?  

 

● Què deu ser això blanc que veiem al fons del contenidor?.  

 

Si voleu poder provar el mateix experiment però 

canviant l’aigua amb sal per la barreja que 

vosaltres vulgueu: feu de científiques si científics! 

 



 

...PER QUÈ PASSA?? (informació complementària) 

Cada estat de la matèria té unes propietats que caracteritzen aquell 

estat i el diferencien dels altres. 

La matèria està feta de partícules que estan lligades més o menys 

fortament entre elles. 

La calor fa agitar intensament les partícules i en provoca la dilatació. 

 

L’explicació científica  

En l’experiment hi tenen lloc diversos fenòmens. 

Com que tenim el destil·lador en una habitació a una temperatura més 

alta que l’aigua del contenidor es transfereix energia en forma de calor 

de l’aire a l’aigua. Això provoca que les partícules de la superfície es 

moguin cada vegada més, fins que se separen les unes de les altres i 

passen a l’estat gasós. De mica en mica, per tant, el nivell d’aigua va 

baixant.  

 

Les partícules de l’aire que han passat a estat gasós (vapor d’aigua) no 

es poden veure, però estan en l’aire de dins del contenidor de plàstic. 

Les que toquen el paper transparent redueixen el moviment i tornen a 

unir-se entre elles, passant de gas a líquid (condensació), i és per això 

que una estona després de preparar el destil·lador solar podem 

observar gotetes d’aigua a la part de sota del paper transparent. Quan 

aquestes gotes es van fent més grosses, rellisquen pel paper de plàstic 

transparent i cauen al got, de manera que el got es va omplint, de mica 

en mica, amb aigua.  

 

La sal que teníem dissolta a l’aigua es comporta diferent. La sal no 

s’evapora, per tant les partícules de sal no fan el viatge que hem 

explicat en relació amb les partícules d’aigua. Una dissolució d’aigua 

amb sal és líquida i, al nivell de partícules, ens la podem imaginar com 



partícules de sal lliures disposades enmig de partícules d’aigua. A 

mesura que l’aigua s’evapora, les partícules d’aigua “abandonen” la 

dissolució, de manera que les partícules de sal van perdent els espais on 

situar-se entre les partícules d’aigua i, de mica en mica, s’uneixen entre 

elles i tornen a l’estat sòlid inicial. Per això, quan tota l’aigua s’ha 

evaporat podem observar la sal sòlida al fons del contenidor de plàstic. 

	
	
	
	
	
 

A les tutores i tutor esperem que us agradin molt els 

experiments i que feu de científiques i científiques sent tan 

rigorosos/es com pugueu! 

Estarem encantades i encantat de llegir i veure alguna imatge 

dels vostres experiments! 

 

4tA: monica@canmanent.cat (la Mònica i la Joana estem en contacte, 

el que envieu a la Mònica la Joana ho veurà jpujol39@xtec.cat) 

4tB: moliva36@xtec.cat 

Seguim en contacte boniques i bonics! 


