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ARBRE DE NADAL

• OBJECTIU: Aconseguir fragments de neu.

• MATERIAL:  Nitrat de plata, embut, arbre de coure, pot de vidre,  espàtula.

• PROCEDIMENTS: 
1r: Posar el nitrat de plata a través d’un embut en el pot de vidre i vam        

posar l’arbre de coure. 
2n: Deixar reposar-ho
3r: Després de reposar vam veure que l’arbre va canviar de color          

 4t: Gratar l’arbre amb una espàtula i vam aconseguir la neu.

• RESULTATS:  Vam aconseguir fragments blanquinosos.

• CONCLUSIÓ: Es va fer la reacció redox i es va veure de color blanquinós.





PASTA DE DENTS PELS ELEFANTS

• OBJECTIU: Aconseguir pasta de dents per a elefants.

• MATERIAL: Matràs Erlenmeyer, flascó rentador, provetes, sabó, vareta de 
vidre, aigua oxigenada, iodur de potassi.

• PROCEDIMENT: 
1r: Posar l’aigua oxigenada amb el flascó rentador i sabó a les provetes
      i ho vam barrejar a la proveta.
2n: Barrejar les diferents substàncies en una sola proveta gran.
3r: Afegir iodur de potassi a la proveta gran. 

• RESULTAT: vam veure que es convertia en escuma i pujava fins sortir de la 
proveta.  

• CONCLUSIÓ: vam veure una reacció exotèrmica (desprèn calor).





ÀCID - BASE

• OBJECTIU: aconseguir el color groc (neutralització).

• MATERIALS: àcid clorhídric (salfumant), 2 provetes, indicador 
universal, comptagotes, amoníac.

• PROCEDIMENTS: Abocar salfumant a un vas de precipitats i 
afegir indicador universal i es posà de color granat; En un altre 
vas de precipitats abocar amoníac i en afegir l’indicador 
universal es posà de color blau fosc.

• RESULTAT: En barrejar els dos vasos de precipitats, va canviar 
a color groc.

• CONCLUSIÓ: vam fer una reacció química de neutralització:

• Àcid + base = sal + aigua





GEL

• OBJECTIU: que el vas de precipitats es torni fred i es congeli per fora.

• MATERIAL: aigua, vareta de vidre, vas de precipitats, Tiocianat 

• D’amoni, hidròxid de bari. 

• PROCEDIMENTS: 

1r: Abocar el tiocianat d’amoni (pols blanca)a un cas de precipitat i afegir 
l’hidròxid de bari (pols blanca) 

2n: Barrejar amb la vareta de vidre fins que canvia d’estat, es torna líquid 
.

• RESULTAT: Es va congelar.

• CONCLUSIÓ: Hem vist que ha absorbit l’energia de l’ambient i va baixar la 
temperatura, vam veure una reacció endotèrmica i va fer olor d’amoníac.





LA LLUM

• OBJECTIU: Comprovar que el magnessi fa llum.

• MATERIAL: magnessi (gris fosc), tissores, bomboneta de gas, pinces, vidre 
de rellotge.

• PROCEDIMENT: 

1r: tallar un tall de magnessi.

2n: amb la pinça aguantem la tira de magnessi i  obrim el gas de la 
bomboneta i l’acostem a la tira.

3r: no podíem mirar.

4r: deixem les cendres (gris clar) al vidre de rellotge.

• RESULTATS:  El magnessi s’ha convertit en cendres blanques i fum i s’ha 
després molta energia en forma de llum.

• CONCLUSIÓ: vam fer la reacció de combustió, exotèrmica (desprèn calor).





EXPLOSIÓ

• OBJECTIU: Comprovar que l’hidrogen explota en contacte amb la 
flama.

• MATERIALS: Encenedor, guants, Kipp, hidrogen.

• PROCEDIMENTS: 
1r: En la base del kipp col·loquem un àcid i un metall.
2n: L’àcid ataca al metall i es desprén hidrogen, que queda en la 

part superior del kipp
3r: Obrir la clau del kipp i recollir hidrogen amb el matràs 

Erlenmeyer.
4t: Encendre l’encenedor i acostar-lo al matràs

• RESULTATS: Va explotar.

• Conclusió: Vam observar que l’hidrogen acostant-lo al foc explota.






