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Que cal tenir en 
compte?

Aquests lots d'experiments van 
dirigits a infants d'educació primària. 
Cal que es faci amb la supervisió d'una 
persona adulta.

En aquesta guia, trobareu tots els 
passos per fer un bon ús del material. 
Cal seguir-los detalladament per obtenir 
uns bons resultats. 

Hi ha material necessari que no està dins 
dels lots, ja que l'objectiu és reutilitzar el 
material que tingueu a les vostres cases 
(pots de vidre, recipients, oli, detergent) 
així com sortir en família i anar a la cerca 
del material (plantes aromàtiques). 
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Material que inclou la 
motxilla

1- Lot per realitzar sabó natural.

2- Lot per realitzar perfums naturals.

3- Lot per realitzar  l'experiment del
globus que s'infla sol.

4- Lot per realitzar  l'experiment del
blandiblue o slime.

5- Lot per realitzar l'experiment del
llum de lava.

6- Guia dels experiments 1.



Passos a seguir

1- Tallarem la peça de glicerina en trossos petits.

2- Els posarem en un recipient apte per microones.

3- L'introduïrem al microones fins que es torni
líquid. Compte! no hem de deixar que bulli!

4- A continuació, posarem el colorant i l'essència
aromàtica i ho removem.

Aquesta operació ha de fer-se ràpidament ja que 
la glicerina es solidifica relativament ràpid.

5- Omplir el motlle de silicona.

6- Deixar refredar 2 h.

7- Ja està llest per utilitzar!

Com fer sabó 
natural

Material necessari

- Barra de sabó base de glicerina

- Colorant per glicerina

- Essència aromàtica per glicerina

- Motlle de silicona



Com fer perfums 
naturals

Material necessari
- 1 morter
- 1 mà de morter
- Ampolletes de vidre
- Globus petits
- Aigua destilada
- Alcohol
- Plantes aromàtiques
- Tissores
- Xeringa 

Passos a seguir
1- Posar les plantes aromàtiques en el morter i
aixafar-les.

2- Afegir l'aigua destilada i seguir aixafant-les
fins que l'aigua impregni el perfum de les
plantes.

3- Col·locar-ho dins de les ampolles de vidre
(amb l'ajuda d'una xeringa) junt amb l'alcohol i
posarem algunes fulles de les plantes perquè
perduri més el perfum.

4- Tallar el globus per la meitat, i fer-lo servir de
tap.



El globus que 
s'infla sol

Material necessari Passos a seguir

1- Posar una mica de vinagre dins
l'ampolla de plàstic.
2- Posar dins del globus 3 culleradetes de
bicarbonat de sodi.
3- Posar la boca del globus en la boca de
l'ampolla amb compte que no es trenqui
el globus.
4-Quan el globus estigui correctament
posat, aixecar el globus perque el
bicarbonat de sodi entri dins l'ampolla
amb el vinagre.
5- I a volar!!!!

- 1 globus
- 1 cullera petita
- 1 ampolla de plàstic
- 1 embut
- Bicarbonat de sodi
- Vinagre



Blandiblue
o Slime

Passos a seguir
1- En un recipient de vidre posar 115 gr de cola.

2-Afegir-li unes gotetes de colorant alimentari
per donar-li color.

3- Remoure amb el pal de fusta fins que el color i
la cola quedi unificat.

4-Afegir una culleradeta de bicarbonat de sodi i
remoure.

5-Afegir la solució salina de lents de contacte.
Primer afegir 2 cullerades, i si veieu que la barreja
no té la concistència adequada, afegir una
cullerada més. Quant més solució salina li afegiu,
més s'endurirà la masa.

6- Remoure fins que la masa es desenganxi de les
vores del bol de vidre.

7- Ja tens el teu Slime !

Material necessari
- Cola escolar
- Colorant alimentari
- Bicarbonat de sodi
- Solució salina per a

lents de contacte
- 1 embut
- Got medidor
- Pal de fusta tipus "polo"
- 1 recipient de vidre
- 1 cullera de postre
- 1 cullera sopera



Com fer un 
llum de lava

Material necessari

- 1 pot de vidre
- Aigua
- Oli
- Colorants alimentaris
- Pastilles efervescents

Passos a seguir
1- Omplir el pot de vidre amb 3 dits
d'aigua.

2- Acabar d'omplir el pot de vidre amb oli

3- Esperarem a que l'oli reposi sobre
l'aigua.

4- Abocarem 6 gotes del colorant
alimentari i esperarem que es disolguin
les gotes i el color s'unifiqui.

5- Abocarem 1/2 pastilla efervescent i
veurem el resultat!

Fo
to

 p
or

ta
da

: v
isu

al
hu

nt



AULA AMBIENTAL DE LES CORTS
CENTRE CÍVIC CAN DEU
 C/Plaça de la Concòrdia, 13




