
EDUCACIÓ INFANTIL. 
SURA O NO SURA?

 
 
 
 
OBJECTIU:
- Experiment per descobrir la flotabilitat o no de diferents 
 objectes. (P3)
- Esbrinar per què uns materials suren i uns altres no. 
- Saber què fa que un cos suri a l’aigua?
- I com s’ho fan els peixos per regular la flotabilitat? (P5)
 
 
MATERIALS:
- Una capsa transparent o una garrafa d’aigua tallada per la
meitat,  o una peixera, etc.
- Diferents objectes o joguines que es puguin mullar i no es desfacin
a l’aigua: tap de suro, botó, pinça de la roba de fusta, i pinça de
plàstic, tap  gran, got de plàstic, imant de la nevera, poma,
mocador de paper desplegat, maduixa, avellana, mocador de
paper fet una bola, cotxet de joguina, un play mobil, cotó fluix, un
llapis, goma d’esborrar, tubs, plastilina, etc...
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COM HO FEM?
- Agafar  cada objecte un per un i pensa  si surarà o no surarà.

Després, amb cura,  posa’l dintre de l’aigua i fes la comprovació.
- Observa què passa amb cada objecte i espera una mica.
    I si ho tires fort?

I si  poses el mateix objecte  d’un costat o de l’altre?
- Posa un tap o un gotet, cap per avall o cap per amunt
- Prova de fer una bola de plastilina. Ara prova de fer un xurro o
un plàtan. Posa-ho a l’aigua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLICACIONS:
Quan posem  un  tub buit poden passar les 2 coses:  quan s’omple
ha marxat l’aire i ha entrat l’aigua.
Depèn de la forma i els materials, els objectes  s’enfonsen o suren.
I depèn de la posició en que es posin a l’aigua.
La plastilina depen de la forma que li fem surarà o no.
Un objecte pot ser molt gran i no enfonsar-se i un petit si.
 

EXPERIMENTA I PASSAT-T'HO MOLT BÉ!!
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