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Hola famílies! 

Aquest dimecres a l'Escola Mercedaries, ens hem preguntat per 

què els colorants tenyeixen la roba? 

A la naturalesa hi ha diferents pigments a causa que la llum arriba 

als objectes i rebota. Depèn de l'objecte, absorbeix la llum o no. La 

que rebota és la que veiem i segons la freqüència que reboti, és a dir, 

la quantitat de llum que reboti, veurem un color o altre. 

El negre és la suma de tots els colors, és a dir, absorbeix totes les 

freqüències i per aquesta raó, a l'estiu si ens vestim de negre, tenim 

més calor. En canvi, el color blanc, treu tots els colors cap en fora, 

no absorbeix els colors, per això si quan fa calor, ens vestim de 

blanc, tenim menys calor. 

Les fàbriques el que fan és copiar la naturalesa, tenen diferents 

pigments i els barregen i així, fan la roba de diversos colors. 

Els pigments també s'utilitzen en alguns aliments, sobretot a les 

llaminadures, hem agafat xocolatines de colors i les hem posat en un 

plat fent forma de cercle. Quan hem llançat aigua al centre, els 

pigments s'han anat diluint, formant diferents colors i formes. 

Com el nostre experiment estava relacionat amb els colors, però 

també amb l'espuma, hem experimentat una mica amb això que 

algunes persones utilitzen per afaitar-se i/o per fer-se formes al 

cabell. Hem agafat espuma i hem fet una forma sobre un tros de 

fusta. Hem observat que quan apropem foc, s'encén però que és una 

combustió que s'acaba apagant per ella mateixa. 

Per últim, hem fet un quadre amb pintura inflable! Era inflable 

perquè tenia farina, cola i espuma, que havíem de barrejar amb 

molta cura. Després li posàvem el colorant que més ens agradava i a 

ser creatius i creatives! 

L'hem deixat assecant-se a classe per a que no embrutés i així, 

emportar-nos-ho el pròxim dia. 
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Us en deixem algunes fotografies: 
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