
PROPOSTA LABORATORI  

setmana del 27 a l’1 de maig 
 

 

Hola! Per a aquesta setmana us 

proposem un experiment sobre la 

capacitat d’absorbir el calor dels 

distints cossos segons el material 

del que estiguin compostos.  

Ja veureu que ho enteneu ràpidament 

amb l’experiment.  

 

Envieu fotos i vídeos de la realització de l’experiment a  esafont@mcvrubi.cat  

A la pàgina següent trobareu l’explicació de l’experiment. 

Esperem veure els vostres resultats!  

  

 

mailto:esafont@mcvrubi.cat


L’ABSORCIÓ DEL CALOR 

QUÈ NECESSITEM: una gerra amb aigua, un 

embut (el més gran possible), 2 globus, 

espelma amb suport, encenedor i un recipient 

ampli.  

 
 
PASSOS A SEGUIR:  

1. Inflar un globus, lligar-lo i guardar-lo per després 

 

2. Col·locar l’altre globus a l'embut 

 

3. Situar l'embut amb el globus sobre el recipient 
per no esquitxar 

 

4. Omplir l'embut amb aigua amb cura que no es 
deixi anar el globus 

 

5. Treure el globus i deixar que l’aigua que 
quedava a l’embut caigui al recipient.  

 
Veureu que hi ha una mica d’aigua dintre del 
globus.  

 



PREGUNTES:  

- Què ha passat? Per què creus que ha passat? 

- Quina diferència hi ha entre el primer i el segon globus? 

- S’ha calfat l’aigua de dintre del globus? 

EXPLICACIÓ: SPOILER!! NO HO LLEGIU FINS NO HAVER FET L’EXPERIMENT!  

El foc de la vela emet una gran quantitat d'energia tèrmica. El cautxú del globus està 

en tensió perquè està inflat i al apropar-lo a la flama acumula més calor de la que pot 

suportar, el cautxú es deforma i el globus esclata.  

Però, en el cas del globus amb aigua, l'aigua a l'interior absorbeix gran part de l'energia, 

podríem dir que l'aigua "roba" calor al globus i equilibra la temperatura, evitant que 

acumuli la calor i esclati el globus.  

En conclusió, com l'aigua necessita molta més energia per escalfar-se manté el cautxú 

del globus refrigerat per molt temps i fa que no esclati.  

 

6. Inflar el globus amb una mica d’aigua dintre 

 

7. Encendre l’espelma 
 
Aquest pas requereix de l'ajuda d'un adult 

 

8. Apropar el primer globus inflat sols amb aire a 
la flama de l’espelma 
 
Què creus que passarà? 

 

9. Apropar el globus amb aigua a la flama 
 
Què creus que passarà? 

 


