
EXPERIMENTS SOBRE LA DENSITAT DELS COSSOS QUE HAN 

FET ELS ALUMNES DE 5è i 6è DE PRIMÀRIA 

Hola famílies, us volem mostrar algunes fotografies sobre els 

experiments que vam fer la setmana passada amb els alumnes de 

5è i 6è. Estàvem practicant exercicis de Medi de Competències 

Bàsiques i en un d’aquests exercicis parlava de la DENSITAT. Com 

els alumnes no sabien ben bé que volia dir això de la densitat vam 

decidir fer uns experiments senzills per poder entendre millor aquest 

nou concepte. Primer, vam visualitzar alguns vídeos d’experiments i 

després els vam fer nosaltres a l’aula. 

EXPERIMENT 1 

Volíem comprovar que tenia més densitat, els glaçons de gel o 

l’aigua (exercici que sortia a les Competències Bàsiques). Abans de 

fer l’experiment vam omplir una fitxa basant-nos amb el Mètode 

Científic i vam fer les nostres hipòtesis del que passaria abans de 

fer la pràctica. Després, vam preparar un recipient amb aigua i vam 

tirar glaçons petits i també glaçons grans. Què creieu que va 

passar? Es van enfonsar els glaçons? Vam comprovar que els 

glaçons, tant els petits com els grans, flotaven dintre del recipient 

amb aigua. Per tant, vam arribar a les conclusions que l’aigua té 

més densitat que els glaçons de gel. 

 

 

 

 



 

 

 

EXPERIMENT 2 

Volíem comprovar si podia canviar la densitat d’un material, en 

aquest cas de la plastilina, en modificar-li la seva forma. En un 

principi, tirem una pastilla de plastilina dintre d’un recipient amb 

aigua i observem que ràpidament s’enfonsa. El que després volem 

comprovar és si, modificant la seva forma, podem aconseguir que 

floti. I efectivament, és així. Moldegem la plastilina fins donar-li 

forma de barca. Amb aquesta nova forma, l’aire pot entrar dintre de 

la barqueta i, per aquesta raó, no s’enfonsa, perquè és un objecte 

amb aire a dintre. Per tant, arribem a la conclusió que els objectes 

amb aire a dintre tenen menys densitat. 



 



EXPERIMENT 3 

Per acabar, vam fer un densitòmetre casolà per tal d’observar la 

densitat de diversos productes afegits en un mateix recipient. Per 

fer l’experiment, hem utilitzat una ampolla de plàstic, aigua, mel, 

sabó, acetona i  oli. Es tracta, d’anar afegint aquests productes i 

observar què passa, en quina posició es queda cadascun. Els que 

es queden a sota són els que tenen més densitat (en aquest cas la 

mel) i els que es queden a sobre serien els que tindrien menys 

densitat (en aquest cas l’oli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



També hem après que la densitat està relacionada amb la massa (o 

sigui el pes) i també amb el volum dels objectes (o sigui l’espai que 

ocupa un objecte en un lloc). Per obtenir la densitat d’un objecte 

utilitzaríem la següent fórmula: 

 

                                         Massa               g                kg 

          DENSITAT =  ____________    ______  o   ______ 

                                         Volum              cm3             m3 

 

 

 


