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Hola famílies!  

 

Al Science Club del 24/10/18 al Col·legi Mare de Déu de la Mercè 

hem treballat sobre l’aigua i el sabó, i ens hem qüestionat, per què 

neteja el sabó? 

 

Per respondre la pregunta hem començat fent diversos reptes: com 

extreure un bitllet de sota una ampolla capgirada sense tocar-la, un 

altre ha estat extreure una pilota de ping-pong enterrada en un bol 

d’arròs sense tocar l’arròs i també hem intentat fer flotar un clip, tot 

aconseguint-ho! 

 

Després de veure que aquests reptes tenen més d’una solució i totes 

vàlides ens hem quedat amb la idea de l’últim que tenia més a veure 

amb el tema principal, ja que hem aconseguit fer que el clip quedés 

suspès sobre l’aigua sense enfonsar-se, i cadascú ha fet la seva 

hipòtesis. 

 

Hem agafat una moneda de vint cèntims i amb una pipeta li hem 

posat aigua al damunt, hem vist que a la moneda li sortia com una 

panxa convexa i l’aigua no queia! Però quan li hem afegit aigua 

amb sabó tot ha caigut. Així doncs, ens hem adonat que l’aigua crea 

com una pell molt fina que fa que per la superfície quedi una mica 

més forta, i hem descobert que això s’anomena tensió superficial. 

És per aquesta propietat que l’insecte sabater pot caminar per sobre 

l’aigua. En canvi quan hem afegit sabó aquesta pell es trenca al 

instant. Així doncs, el sabó aconsegueix ficar-se per llocs més petits 

que no pas l’aigua sola, per exemple, hem comentat que quan ens 

netegem les ungles amb aigua i sabó de seguida queden netes, no 

passa el mateix quan ho fem únicament amb aigua. 

 

També hem descobert que el sabó té una altra propietat, i és que és 

capaç d’agradar-li l’aigua per un costat i agradar-li el greix per 

l’altre, d’això en diem hidròfil i liòfil, respectivament.  

Per veure-ho més clar ens hem ajudat de tres imants, cadascun d’ells 

representava l’aigua, el sabó i la brutícia.  
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Hem vist que el sabó s’enganxa a tots dos i en canvi l’aigua i la 

brutícia no. 

 

Per acabar, hem fet unes bombes de sabó amb àcid cítric, 

bicarbonat, oli de parafina, trossets de pastilla de sabó i ratlladura de 

llimona o de taronja. Un cop ho hem barrejat tot hem agafat uns 

motlles de taronja i de poma per tenir les nostres bombes de sabó 

efervescents! 

 

 

Us deixem amb algunes fotos: 
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