
EXPERIMENTEM AMB EL PH I 

FEM UN VOLCÀ        

 
Cicles mitjà i superior d’educació primària  

Edats: de 9 a 12 anys  
  
Aquesta setmana experimentarem amb la química, però no la que es fa als 
laboratoris, sinó la química de la cuina. Experimentarem amb un tipus de 
reaccions que s’anomenen reaccions àcid-base i amb indicadors àcid-base.  
  
SABEU QUÈ SÓN LES SUBSTÀNCIES ÀCIDES? I LES BÀSIQUES?   
   
Les substàncies àcides tenen un sabor àcid (agre) i generen una sensació punxant en 
contacte amb la pell (piquen).  
 
Les substàncies bàsiques, en canvi, tenen un sabor amarg i són suaus al tacte (sabonoses o 
olioses). Però també existeixen les substàncies neutres, és a dir les substàncies que no són 
ni àcides ni bàsiques.   
  
Per mesurar l’acidesa o la basicitat d’una substància s’utilitza l’escala de pH. És tracta d’una 
escala numèrica que va de 0 a 14, on les substàncies amb valors més baixos de 7 
són  les  àcides, i les substàncies amb valors més alts de 7 són les bàsiques. A les neutres en 
canvi, se’ls assigna un valor de 7.  
 

 
 
Un indicador àcid-base és una substància que presenta diferent color en medi àcid que en 
medi àcid, així el podem utilitzar per conèixer el pH d’una substancia desconeguda.  
  

Quin pH té cadascú?  
  
Comencem amb un experiment per esbrinar quin pH tenen els diferents líquids que trobem 
a la cuina a partir del suc d’una col llombarda.  
 Per això necessitareu el material següent:  
  

• Per a l’indicador àcid-base: cal bullir 10 minuts les fulles de col llombarda per utilitzar 
l’aigua on ha bullit o el suc com a indicador natural.  

o Una olla  
o 4 fulles de col llombarda  



o 200 ml d’aigua  
   

• Líquids:  
o 10 gots transparents  
o 50 ml de sabó de rentar-plats  
o 50 ml de suc de llimona  
o 50 ml de sabó líquid de rentar-mans  
o 50 ml de gasosa o aigua amb gas  
o 50 ml de neteja vidres  
o 50 ml de llet  
o 50 ml de vinagre  
o 50 ml de cava o vi blanc  
o 50 ml d’aigua  
o 50 ml d’aigua amb una cullerada de bicarbonat  

  
Un cop tinguis els líquids als gots, posa’ls en fila i afegeix-hi una mica de suc de la col 
llombarda. Però abans, ens saps dir què és el que passarà? Com creus que 
quedaran ordenats els líquids de més àcid a més bàsic?  
  
Aquí et deixem l’escala de pH de la col llombarda perquè els puguis ordenar.  
 

  
Una altra de les característiques de les substàncies àcides, i també de les bàsiques, és que 
reaccionen entre elles. Una reacció és un canvi que no només modifica l’aparença externa 
de la matèria, sinó que fa que es converteixi en una de diferent. Quan posem en contacte un 
àcid amb una base, tant les propietats de l’àcid com les de la base s’afebleixen (es 
neutralitzen), per això s’anomena reacció de neutralització.   
   
Ara que hem descobert algunes substàncies àcides i d’altres de bàsiques que podem trobar 
a la nostra cuina i que poden reaccionar entre elles, hi experimentarem per crear un volcà.    
   
 
 
Per fer l’experiment que et proposem en el vídeo, cal que utilitzis els materials següents:   
   

  Un got de vidre transparent   

 Una ampolla transparent  

 Un plat o safata (on posar l’ampolla)  

https://www.repteexperimenta.cat/2020/larc-de-sant-marti-experimentem-amb-el-ph/


Un embut  

 Bicarbonat  

Vinagre   

  Sabó de rentar plats  
   
Però abans de començar l’experiment, unes preguntes: Què creus que passarà? Com 
reaccionaran l’àcid i la base?  
   

• https://www.youtube.com/watch?v=HQlcYAM4kvQ   
• https://www.youtube.com/watch?v=NU3gIVg8Op8   

   
   

Ensenya’ns els resultats i explica’ns què creus que ha passat i per què en un 
vídeo a Twitter, Facebook o Instagram (si el tens públic) amb l’etiqueta 
#CanCiencia i @fundaciorecerca.   
 
 
Fonts:   
   

• https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448121619.pdf   

• https://brilliantideas.anayaeducacion.es/descargas/barcanova/propuestas/1472125_PD_1754.pdf   

• https://pepquimic.wordpress.com/2009/03/07/quimica-a-la-cuina-acid-base/   

• https://www.youtube.com/watch?v=L2xp6JDvGQs   

• https://pepquimic.wordpress.com/2009/03/07/quimica-a-la-cuina-acid-base/  
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