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Aquesta setmana us proposem explorar la relació 

entre la salinitat i el canvi climàtic. Els experts en canvi 

climàtic, sovint parlen de com l’escalfament global influirà en 

el nivell del mar a causa de la fusió del gel del planeta. 

Generalment, aquestes discussions es limiten a l’aigua 

del desgel o al gel que arriba al mar des de terra 

ferma.  

Però, què passa amb el gel que flota al mar? Què passaria si es fonguessin 

tots els icebergs que floten en l’aigua salada de mars i oceans? 

Augmentaria el nivell d’aquests? 

 

Per esbrinar-ho et proposem que, primer, construeixis un densímetre 

casolà. És a dir, un aparell que ens permeti determinar la densitat dels 

líquids. Recordem que la densitat és la relació entre la massa i el volum 

d’un cos (per a més informació, només cal que reviseu el primer 

experiment de CanCiència): 
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Per construir el densímetre necessitem: 

• 1 canyeta de plàstic 

• Plastilina 

• 2 claus 

• Tisores 

• 1 retolador permanent 

• 1 regle 

Ara cal que tallem un tros de canyeta d’uns 10 cm de longitud. Dibuixem 

a la canyeta marques que indiquin cada cm amb el retolador. Un cop 



marcat, fem una boleta amb la plastilina i tapem un dels extrems de la 

canyeta. Finalment, posem els dos claus dins de la canyeta, per l’altre 

extrem, per augmentar-ne el pes. 

Aquí teniu un vídeo per veure com funciona. 

 

Ara que hem construït el nostre densímetre, intentarem respondre les 

preguntes que us hem plantejat a través de l’experiment que us 

plantegem a continuació. Però primer, necessitareu: 

• 1 litre d’aigua 

• Sal de cuina 

• 2 recipients de 300 ml 

• 1 safata (on posar els dos recipients per evitar vessaments)  

• 4 culleretes 

• 1 balança 

• 1 regle 

• 80 grams de gel (idealment, dos blocs de 40 grams cada un) 

 

Tot seguit poseu 250 ml d’aigua a cada un dels 

recipients. Un d’ells representarà un llac (sense 

sal dissolta) i l’altre el mar. En el que representa 

el mar, cal que hi dissolgueu la sal necessària 

perquè tingui una densitat de 2 grams per 

centímetre cúbic.  

 

Un cop dissolta la sal necessària, poseu a prova el densímetre dins de 

cada un dels recipients. Què passa, com es comporta el densímetre en 

cada recipient? 

Amb el regle mesureu l’alçada de la vostra aigua a cada un dels 

recipients i anoteu-la. Tot seguit poseu els 40 grams de gel a cada un dels 

recipients. A quina alçada arriba l’aigua en cada un dels casos? O en 

altres paraules, desplaça la mateixa quantitat d’aigua el bloc de gel 

introduït a l’aigua dolça que en l’aigua salada?  

Recorda que 1 litre 
equival a 1000 cm3. 
També et pots ajudar 
d’aquest conversor. 

https://www.youtube.com/watch?v=t7LUwYSLa-Q&t=14s
https://www.metric-conversions.org/es/volumen/litros-a-centimetros-cubicos.htm


Espereu que es fongui el gel i torneu-ho a mesurar. Ha augmentat el nivell 

de l’aigua en algun dels dos casos?  

Tornant a les preguntes inicials, què passaria si es fonguessin tots els 

icebergs que floten en l’aigua salada de mars i oceans? Augmentaria el 

nivell d’aquests? 

 

Ensenyeu-nos els resultats i expliqueu-nos les vostres conclusions en un 

vídeo a Twitter, Facebook o Instagram (si el teniu obert) amb l’etiqueta 

#CanCiència i etiquetant a @fundaciorecerca. 

 

Fonts: 

• https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-

ciencia/el-reino-de-los-pterosaurios-786/qu-ocurrira-si-se-

fundieran-todos-los-icebergs-18069 

• https://fq-experimentos.blogspot.com/2013/10/282-un-densimetro-

casero.html 

• http://www.xtec.cat/~mgisbert/f2/nlena/dens.htm 

• http://icmdivulga.icm.csic.es/icmdivulga/BlauDeMar.pdf 
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