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L’AIGUA QUE CAMINA 

Aquesta activitat és un petit experiment estèticament molt bonic i sobretot molt divertit 

perquè els més petits aprenguin els colors primaris i secundaris. A més a més, els més 

grans poden aprendre sobre l’acció capil·lar.  

Sabíeu que...? L’acció capil·lar és la capacitat d’un líquid per fluir cap a dalt, desafiant la 

gravetat en espais estrets. És la mateixa acció que permet a les arrels d’una planta 

transportar l’aigua fins a les fulles.  

 

PAS A PAS 

1) Posem els 7 gots en línia i emplena quatre d’aquests de manera intercalada.  

2) Afegeix 5 gotes de colorant roig en el primer got i en l’últim.  

3) Aboca 5 gotes de colorant groc en el tercer got. 

4) Per últim, afegeix 5 gotes de colorant blau en el cinquè got.  

5) Utilitza el paper absorbent per comunicar els gots entre sí.  

6) Deixa passar el temps i veuràs com els gots buits es van emplenant.  

7) Deixa-ho reposar durant 2 hores i veuràs com sorgeixen nous colors.  

La fibra del paper absorbeix l’aigua i contraresta la força de la gravetat. Les fibres del 

paper actuen com si fossin venes per on circula l’aigua.  

Enllaç a l’explicació (castellà): https://youtu.be/KN6gnmE-vLU 

 

 

 

 

 
TALLERS 

https://youtu.be/KN6gnmE-vLU
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Material:  

- 7 gots de plàstic o de vidre 

- Paper absorbent (paper de cuina) 

- Aigua 

- Colorant (blau, vermell i groc) 

 

 

CONSTRUCCIÓ TAULER DE FUTBOLÍ DE XAPES 

En el següent taller farem un terreny de joc per poder jugar un partit de futbol xapes i 

decorarem els nostres jugadors (opcional). No es necessari molt material i el podem fer 

al nostre gust.  

PAS A PAS 

1) Aconseguir set xapes o taps de ampolles i una capsa de cartró (un exemple seria una 

caixa de sabates). 

 
2) Retallarem a cada costat les porteries com es pot veure a la imatge de damunt i 

posteriorment decorarem la capça com vulguem, pot ser amb colors, retoladors, 

ceres, gomets... 

3) Hi ha dos opcions: 

- Dibuixar i pintar directament a la capça el camp de futbol. 

- En un foli o cartolina de la mateixa dimensió de la capça, dibuixar el camp de 

futbol i pintar-lo, un cop fet, amb pegament l’enganxarem a la capça tal i com 

podem observar a la foto de baix.  

 
4) Els taps o xapes que tinguem, pintarem tres d’un color, tres d’un altre i un d’un altre 

que farà de pilota. 
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Material:  

- Capça de cartró  

- Cartolina o foli 

- Colors, retoladors i altres elements per decorar 

- Taps d’ampolla o xapes. 

- Tisores 

- Pegament 

 

 

PLANTEM UNA LLENTIA 

En aquest taller aprendrem a plantar una llentia! Aquesta és una activitat molt divertida 

i fàcil, que consisteix a plantar una llavor de llegum en un pot de vidre (de iogurt, per 

exemple). Amb aquesta activitat els nens aprendran el procés i les parts que té una 

planta. A més, hauran de ser responsables i cuidar de la seva planta per tal que creixi. 

PAS A PAS 

1) El primer que farem serà omplir el pot amb cotó (més o menys la meitat del pot). 

2) A continuació, introduirem la llavor en el cotó a uns 2 cm de la superfície. 

3) Un cop tinguem la llavor col·locada, passarem a regar la nostra planta. 

4) Per últim, haurem de col·locar-la en un lloc càlid i on toqui llum. 

Un cop tinguem la planta llesta, cada dia haurem de dedicar uns minuts a regar-la (amb 

poqueta aigua) per tal que aquesta creixi... I en pocs dies anirem veient l’evolució de la 

nostra planteta! 

 
 

Material:  

- Pot de vidre 

- Cotó  

- Llavor d’una llegum  
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ESPELMA ECOLÒGICA 

Us agrada decorar la casa amb espelmes? En aquest taller aprendrem a fer unes 

espelmes molt senzilles i ecològiques. En aquest enllaç podeu veure un vídeo amb 

l’explicació: https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI 

PAS A PAS 

1) Agafem una ampolla de plàstic buida i retallem la part de sota, hem d’intentar que 

quedi el més rodona possible.  

2) Un cop ho tinguem fem un forat al mig amb l’ajuda d’un clau o unes tisores 

(demanem ajuda a algun adult de casa).  

3) Dobleguem un tros de paper de wc o d’un tovalló de tal forma que el puguem fer 

entrar al forat que hem fet abans.  

4) Agafem un recipient de vidre (pot ser un got).  

5) Fiquem al recipient unes quantes pedres fins una mica menys de la meitat. (opcional) 

6) Omplim amb aigua el recipient, no ha de ser fins d’alt, una mica abans de la meitat 

ja està bé.  

7) Agafem l’oli i acabem d’omplir el recipient. Vigilem! No cal arriba fins a d’alt.  

8) Per acabar col·loquem a d’alt el tros de plàstic amb el paper que hem fet al principi.   

 

Material:  

- Un recipient de vidre 

- Una ampolla de plàstic 

- Unes tisores 

- Paper de wc o de tovalló 

- Pedres per decorar (opcional) 

- Aigua 

- Oli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI

