
HAS COMPTAT QUANTES VEGADES
OBRIM LA NEVERA CADA DIA?
I som conscients de lo necessària que és , sobretot

aquests dies de confinament  que no podem anar a

comprar cada dia i necessitem conservar els

aliments? 

              

Però... un dia vas i veus aigua per terra? 

Acumulació d’aigua i gel a la base del congelador?
Un paquet de llet, la mantega, la fruita, la beguda,  no estan
tan freds com haurien d’estar?  

               

LA NEVERA NO REFREDA!!  

EL FRIGORÍFIC NO FUNCIONA!!  

 

Què pot ser??

Termostat defectuós, resistència bruta, tubs obstruïts,

problema en el compressor?
O les juntes de la porta?  O potser el ventilador 
trencat?

HIPOTESIS:

Dibuixa com creus que és una nevera pel darrera i escriu el
nom de les parts que creguis que té.

Ja has acabat?
ARA, li pots dir al papa o mama que t’ensenyi la nevera pel
darrera? 

(i de pas podem  aprofitar  per passar l’escombra)

Coincideix amb el que has dibuixat?
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COM FUNCIONA?
Una nevera té com  a funció principal mantenir els
aliments frescos.

 Aquest treball s’aconsegueix   amb un condensador,
un evaporador, un ventilador, un temporitzador i un
termostat.
Tots aquests elements fan servir l’electricitat.
La nevera està molt ben aïllada per conservar el fred
que genera l’aparell. La idea principal de la nevera és
extreure el calor que hi ha en el seu interior cap a fora.
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CLIQUEU
AQUÍ 

i DESPRÉS AQUÍ

MEDI AMBIENT
Les neveres són un dels principals consumidors

d’energia de tots els artefactes que tenim a casa, i no la podem
desconnectar si no la fem servir...

I quan deixa de treballar consumeix més energia elèctrica alhora que
s’esforça per mantenir una bona temperatura.

https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/como-funciona-un-frigorifico-2
https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/como-funciona-un-frigorifico-2
https://youtu.be/szv_Qnp42x4


EXPERIMENT/REPTE: COM AIXECARIES UN GLAÇÓ
SENSE TOCAR-LO AMB LES MANS? PODEM “PESCAR”
UN GLAÇÓ DE GEL AMB UN FIL?
Materials necessaris:

 

· Un glaçó
· Un fil o cordill no molt gruixut
· Un got petit
· Un got amb aigua
· Sal
 

Objectiu:

 

Descobrir com influeix la sal al estar en contacte amb el glaçó de gel i l’aigua per
poder arribar a aixecar-lo.

 

Dessenvolupament:

 

Posar una mica d’aigua en un got.
Posem un glaçó dins del got.
Posem un extrem del fil en contacte amb el glaçó
Tirem sal damunt del fil
Esperem 2 minuts i observem el que passarà.

Estirem per l’altre extrem del cordill.
 

Explicació científica:

 

El gel  comença a fondre’s i  l’aigua es congela.

Quan el gel es fon,  les molècules del gel comencen a posar-se en contacte amb
l’aigua.

Quan l’aigua es congela, les seves molècules son capturades a la superfície del gel.
A l’afegir la sal i posar-se en contacte amb el glaçó  l’estat d’equilibri es trenca, 

Les molècules de sal es dissolen i s’afegeixen a les molècules d’aigua
La sal es cristaŀlitza i el gel  es congela al voltant del cordill
 

AMPLIACIÓ
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� Hi ha neveres que funcionin amb algun altre tipus d’energia? Quina i com

funcionen? 

� Una nevera que funciona malament, consumeix més o menys energia

elèctrica? Per què? 

� Pensa altres variacions de l’experiment: i si posem aigua calenta? I si...


