
  

 

Hola famílies! 

Aquest dimecres a l'Escola Mercedaries, ens hem preguntat: com 

es separen els diferents components d’una mescla? Podríem 

separar colors? 

Per començar, hem barrejat molt de sucre en una miqueta d’aigua, 

fent que la dissolució quedés saturada (ja no es dissolia més el 

sucre). Ens hem preguntat com podríem separar-ho, i han sortit 

idees com filtrar-ho amb un colador, treure el sucre restant amb una 

cullera o abocar a poc a poc l’aigua. Hem fet aquesta última idea i 

ha quedat separat el sucre no dissolt de l’aigua, així que hem aprés 

com fer la tècnica de la decantació. 

Seguidament, hem agafat una ampolla plena de glicerina i 

llimadures de ferro. Ràpidament se’ns ha acudit apropar-hi un 

imant i al veure què passava hem quedat al·lucinats: totes les 

llimadures s’han concentrat al voltant de l’imant i la glicerina ha 

quedat completament transparent! A més, si movíem l’imant, tot el 

ferro el seguia i hem pogut jugar-hi una estona i aprendre sobre la 

separació magnètica. 

Per últim, el repte més complicat: un got ple d’aigua, sorra, terra, 

fulles, pinyes i troncs! Com podríem obtenir-ne aigua transparent? 

Doncs ben fàcil amb la filtració! Hem fet un filtre gradual dins 

d’una ampolla amb cotó, sorra fina i gruixuda i pedres petites i 

grans. Aquest procés també el duen a terme les gerres filtradores 

d’aigua o les aixetes especials que alguns podem tindre a casa 

nostra, ja que es basen en la filtració de l’aigua. 

Com a experiment final, ens hem proposat separar els colors que 

tenen els retoladors. Per a fer-ho, hem pintat un paper de filtre i 

l’hem penjat d’un escuradents dins d’un got amb alcohol. Al tocar 

l’alcohol amb el paper, aquest s’ha impregnat del líquid i hem 

aconseguit una bonica separació cromatogràfica dels colors!  



  

 

Us en deixem algunes fotografies: 

 


