“70 EXPERIMENTOS
CIENTÍFICOS PARA
FACER NA CASA”

Ciencia na casa é unha iniciativa do Club de Ciencia do CPI O Cruce
(Cerceda), que xorde no mes de marzo de 2020, co gallo do cese da
actividade lectiva presencial derivado da crise sanitaria da COVID-19.
Entre os días 16 de marzo e 24 de maio, de confinamento e inicio da
desescalada, publicáronse nas redes sociais de @cienciaocruce un total
de 70 experimentos científicos, para nenas e nenos de todas as idades e
que se poden facer con cousas que hai normalmente nas casas. Un
experimento cada día, todos eles unificados baixo o cancelo
#ciencianacasa e que agora se recollen neste libro.

#ciencianacasa
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Os experimentos van acompañados dun código de cores asociado ao
nivel de dificultade e perigo dos mesmos. Con todo, aínda nos máis
sinxelos, o acompañamento por parte dunha persoa adulta é sempre
recomendable se as nenas e os nenos son pequenos:
▇ Dificultade baixa: experimentos moi sinxelos que non revisten perigo.
▇ Dificultade media: experimentos de complexidade media e/ou con
algún material que, para a súa manipulación, pode requirir da
supervisión dunha persoa adulta.
▇ Dificultade alta: experimentos nos que se emprega a cociña, lume
ou algún outro recurso perigoso e/ou que teñen un nivel de
complexidade elevado e polo tanto requiren da supervisión dunha
persoa adulta.
Indícase o tempo aproximado necesario para desenvolver a
experiencia e algúns dos temas de física, química e bioloxía cos que
garda relación.
A ficha, que enumera os materiais e describe o experimento, foi
creada e compartida na páxina web do club de ciencia e en redes
sociais durante o confinamento da crise sanitaria da COVID-19,
engádese agora un breve comentario para completar a información.
Ao final do libro hai un anexo con experimentos extra, algúns deles en
relación con datas sinaladas que coincidiron co confinamento: a
Pascua, o día da Terra e o día da luz.
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1. Columna de densidades

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

Podemos completar con outros líquidos que teñamos por casa, como
por exemplo leite condensado ou alcol, e podemos engadir colorante
azul á auga e vermello ao alcol para obter un resultado máis vistoso.
O ideal é empregar un recipiente estreito, como unha probeta ou un
tubo de ensaio, pero pódese facer tamén nunha copa ou nun vaso.
Hai que ter coidado, especialmente co mel e o leite condensado, e
botalos no centro para non manchar as paredes do recipiente.
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2 Densidade da auga salgada

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia, mesturas, disolucións

No experimento anterior, columna de densidades (experimento 1),
introducimos o concepto de densidade con diferentes líquidos. Aquí
trabállase co ovo e as augas doce e salgada.
Neste experimento podemos traballar tamén conceptos relacionados
coas disolucións: soluto e disolvente, solubilidade (experimento 55) e,
incluso, saturación. En relación coa flotabilidade, podemos aproveitar
tamén para introducir o principio de Arquímedes pola relación de
proporcionalidade directa entre o empuxe e a densidade do fluído.

7

#ciencianacasa

3 Cromatografía en papel

▇ 5 min
Mesturas, métodos de separación

Hai varios métodos de separación de mesturas que se poden
practicar na casa de forma sinxela: filtración, tamizado, separación
magnética, cristalización ou cromatografía, son algúns dos máis
doados.
Aproveitamos tamén para tratar o concepto de mestura e analizar
a diferenza entre mesturas homoxéneas e heteroxéneas.
Por outra banda, podemos analizar a diferenza entre cor luz e cor
pigmento e repasar cores primarias e secundarias en cada caso,
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4 Tensión superficial do leite

▇ 5 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

Este experimento fíxose famoso nos primeiros días da crise da
COVID-19 porque, feito con pementa, resulta moi útil para explicar ás
nenas e aos nenos por que o xabón é importante para loitar contra
o virus.
Pódese facer con colorante alimentario, pementa ou canela; cun
escarvadentes ou cun pau de orellas.
Outro experimento interesante, no contexto da COVID-19, para poñer
en valor a necesidade de lavar ben as mans, consiste en gardar
rebanadas de pan de molde varios días: unha sen tocar, outra tocada
coas mans sen lavar e outra coas mans lavadas con auga e xabón
e/ou xel hidroalcólico e ver como evolucionan.
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5 Fluído non newtoniano

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

Continuando coa análise das propiedades que caracterizan os fluídos,
despois de ver a densidade na columna de cores (experimento 1) e
coa auga salgada (experimento 2) e a tensión superficial co leite
(experimento 4), podemos estudar a viscosidade.
Non é nada perigoso pero mancha porque, coa emoción de
comprobar que ao golpear forte se comporta como sólido,
acabamos salpicando… É recomendable facer a mestura nunha
fiambreira grande de plástico, sobre unha mesa cuberta cun mantel
de papel.
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6 Ósmose con osos de goma
▇ + 1 h
Mesturas, disolucións, bioloxía celular

Introducimos o concepto de disolución analizando a densidade da auga
salgada (experimento 2), e agora traballaremos con disolucións de
distintas concentracións para analizar un fenómeno físico de difusión
como é a ósmose.
Nunha versión máis saúdable pódese facer o mesmo experimento,
por exemplo, con cenorias. Atoparedes a proposta, ao final deste
libro no anexo, entre os experimentos de Pascua.
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7 Bicarbonato de sodio + ácido

▇ 30 min
Reaccións químicas, ácido-base, produción de gases

Entre as reaccións químicas máis coñecidas están as de produción
de CO2 a partir dun ácido e unha base. Podemos facela con vinagre
e bicarbonato de sodio, compoñente principal do po para enfornar,
ou con algún gasificante de dobre sobre que ten o bicarbonato nun
e inclúe ácidos málico e tartárico noutro.
A reacción pódese facer nun recipiente ao que lle poñemos na boca
un globo para recoller o gas ou dentro dunha bolsa que, se está
hermeticamente pechada, pode chegar a estoupar.
Ademais, desde o punto de vista enerxético, a reacción é
endotérmica, polo tanto absorbe calor e produce un descenso de
temperatura.
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8 Mensaxes con tinta invisible

▇ 15 min
Reaccións químicas, reaccións de combustión

Neste experimento o perigo está no momento de achegar a candea
ao papel porque hai que achegar bastante para que se produza a
combustión do ácido cítrico, pero non demasiado para que non
prenda lume no papel. Aínda que a temperatura de combustión do
ácido cítrico é menor que a de inflamación do papel, hai que ter
previsto como apagalo no caso de que prenda, porque ás veces
sucede.
Se non queremos utilizar lume podemos fregar o papel con auga de
lombarda (experimento 17) ou outro indicador de pH (experimento 66)
para que se vexa nunha cor distinta a mensaxe escrita co ácido.
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9 Pila de limón

▇ 15 min
Reaccións químicas, redox, electricidade

Os dous metais (o das moedas e o dos parafusos) actúan como
electrodos (cátodo e ánodo), o ácido actúa como electrolito e os
electróns implicados na reacción redox móvense dando lugar á
corriente eléctrica cuxo efecto vemos no LED que alumea.
É preciso utilizar máis dun limón para que o LED alumee, o número
exacto dependerá da acidez. Tamén podemos usar outros vexetais,
como patacas. Na mesma montaxe, podemos medir a voltaxe e a
intensidade de corriente cun polímetro. Podemos facer combinacións
de pilas de limón en serie ou paralelo e, en xeral, probar todas as
configuracións que desexemos.
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10 O ovo de Colón

▇ + 1 h
Mecánica, centro de gravidade, masa e peso, equilibrio

A dificultade está en facer buratos pequenos para que sexa sinxelo
tapalos con cera sen modificar a forma do ovo. Ademais, despois de
baleirar o ovo hai que lavalo ben e deixalo secar varias horas, así
tendo garantido que quede ben seco e limpo, despois de feito,
poderemos conservar o noso ovo de Colón durante anos.
Introducir a cantidade de area exacta para ter un ovo de Colón
perfecto é unha cuestión de paciencia. Se queda ben o ovo oscila en
torno á posición vertical aínda que lle deamos pequenos golpes.
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11 Desafiando a gravidade

▇ 10 min
Mecánica, centro de gravidade, masa e peso, equilibrio

Na liña dos experimentos de centro de gravidade como o ovo de
Colón (experimento 10 ), a candea xiratoria (experimento 58 ) ou a
lata equilibrista (experimento 56 ) un dos máis sinxelos é o que
podemos facer xogando con bloques de construción creando
figuras nas que o centro de gravidade está colocado ao noso
antollo..
Un reto interesante é ver se é posible apilar pezas como na figura,
pero de maneira que a superior sobresaía completamente pola
esquerda dos dous pilares sen caer… A resposta é que si, podemos
facer que as pezas sobresaian calquera distancia cun número
suficiente delas, a demostración pódese facer tamén
matematicamente.
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12 Diferenzas de presión

▇ 5 min
Mecánica, fluídos, gases, lei de Boyle

Esta experiencia tan sinxela, e tan útil na cociña, pode servir para
explicar e comprender a lei de Boyle que establece a relación de
proporcionalidade inversa entre presión e volume para un gas, en
situación de temperatura constante. Outro experimento divertido,
baseado na mesma lei, é o do globo en baleiro (experimento 31).
Tamén veremos experimentos sinxelos para as outras dúas leis dos
gases: a lei de Charles, que relaciona volume con temperatura, coa
botella autoesmagante (experimento 30) e a de Gay-Lussac, que
relaciona temperatura con presión, metendo un ovo nunha botella
(experimento 69). Tendo claras as tres leis xa podemos introducir a
ecuación de estado do gas ideal.

13 Fabrica o teu propio slime
▇ 10 min
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Mecánica, fluídos, propiedades da materia

Xa fixemos un primeiro fluido non newtoniano (experimento 5) con
auga e maicena, modificando lixeiramente a “receita” podemos
fabricar slime que, sendo algo menos didáctico para a introdución do
concepto de viscosidade, ten a vantaxe de manchar moito menos.
Aceite de coco, azucre en po, auga, cola branca, colorante
alimentario, escuma de afeitar, líquido para lentes de contacto ou
nubes de azucre son algúns dos ingredientes caseiros que
incorporan outras receitas para a fabricación de distintos tipos de
slime, sendo a de fariña de millo con deterxente a máis sinxela.
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14 Coca-Cola en erupción

▇ 5 min
Cambios físicos, cambios de estado, mesturas, disolucións, gases

Ademais de ver este proceso físico, coa Coca-Cola podemos facer
moitas reaccións químicas de interese: con leite, con ferro oxidado,
con lixivia cuxo poder oxidante analizamos máis adiante neste libro
(experimento 68)...
Desde un punto de vista nutricional, podemos estudar as cantidades
de azucre que contén unha lata e facer comparacións entre
distintos refrescos (normal, l ight, zero…), calculando ou analizando a
súa flotación que cambia dependendo da cantidade de azucre do
refresco polas diferenzas nas densidades.

19

#ciencianacasa

15 Descomposición da auga osixenada

▇ 15 min
Reaccións químicas, reaccións de descomposición, catalizadores

Podemos estudar na casa os efectos que inflúen na velocidade
dunha reacción: temperatura, grao de división, concentración dos
reactivos… E os catalizadores. Outra reacción catalizada neste libro
é a das moedas de cor verde (experimento 37).
No laboratorio escolar empregamos o ioduro de potasio como
catalizador para a descomposición da auga osixenada, pero na casa
podemos utilizar un catalizador biolóxico, unha enzima chamada
catalasa, que está presente na pataca.
Tamén aquí podemos relacionar coa COVID-19 xa que para a
realización das famosas PCR é preciso o uso dunhas enzimas
coñecidas como ADN polimerasas.
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16 Constrúe un compás
▇ 15 min
Magnetismo

A construción dun compás é un experimento curricular na parte de
electromagnetismo da materia de física e química en 3º ESO, xunto
coa construción dun electroimán (experimento 48) e os
experimentos de Oersted e Faraday.
Se ben os imáns de recordos que temos adornando as neveiras non
teñen indicada a posición dos seus polos norte e sur, como sucede
cos de uso escolar, igualmente poden servir para a realización dun
experimento tan sinxelo como este.
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17 Arco da vella con lombarda
▇ 15 min
Reaccións químicas, ácido-base, pH

Hai quen prefire cocer a lombarda e empregar o caldo como
indicador, pero non é necesario. Esmagando e filtrando evitamos o
perigo do lume, as instrucións para facer un filtro caseiro están no
anexo..
Hai outros indicadores ácido-base normalmente nas casas
(experimento 66) pero a lombarda é o mellor. Outros viran so con
dúas cores, unha para ácido e outra para base, pero a lombarda
amosa un amplo abanico de cambios de tonalidade dependendo do pH
da substancia coa que entre en contacto.
Tamén podemos empregala para revelar mensaxes invisibles
(experimento 8) fregando un papel no que escribiramos previamente
con zume de limón.
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18 Neve con cueiros

▇ 15 min
Reaccións químicas, polímeros, propiedades das substancias

A parte máis complicada é a de separar o poliacrilato de sodio, un
po de cor branca, que está dentro do cueiro mesturado co algodón,
pero podemos non separalo do algodón por completo ou incluso
botar a auga directamente no cueiro e desfacelo despois para
extraer a neve artificial.
Podemos comprobar canta auga pode chegar a absorber un cueiro,
pesalo antes e despois e logo xogar coa “neve”. Se queremos darlle
un efecto de cor podemos mesturar a auga con colorante
alimentario antes de botala no cueiro ou no poliacrilato de sodio.
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19 Plastilina condutiva
▇ 30 min
Electricidade

Ademais de cociñar a plastilina, se tedes na casa pilas e LEDs
podedes crear con ela circuitos eléctricos creativos e divertidos.
Para evitar curtocircuitos necesitaremos un illante para separar a
plastilina condutora conectada ao polo positivo da que se conecta ao
negativo, pode ser aire ou un anaco de calquera plástico, pero tamén
podemos preparar plastilina illante eliminando a sal e o limón e
substituindo a auga mineral por destilada. Convén botarlle un
colorante diferente, ou ningún, para que se diferencie ben da outra.
Se o LED non acende hai que comprobar que a pata longa está
conectada ao polo positivo da pila e a curta ao negativo!
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20 Detector de amidón
▇ 5 min
Reaccións químicas

Ademais do estudo da reacción química en si, o experimento resulta
interesante desde o punto de vista nutricional, especialmente á hora
de distinguir, por exemplo, o xamón cocido do que non o é pero que
pola súa apariencia e por como está envasado e etiquetado pode
levar a equívoco.
Podemos botar unhas pingas de disolución de betadine sobre os
alimentos nos que queremos comprobar se hai ou non hai amidón ou
sumerxilos directamente en vasos cheos coa disolución.
A disolución inicialmente terá unha cor entre marrón e amarelo, en
contacto co amidón virará a un azul grisáceo case negro.
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21 Disco de Newton
▇ 30 min
Óptica

A realidade é que para que neste dispositivo, atribuido a Isaac
Newton, se vexa ben a cor branca resultante, é necesario que o
disco xire a bastante velocidade. Facéndoo xirar a man é complicado
conseguir branco, vese máis ben gris.
Resulta máis sinxelo se o facemos cun pequeno motor, dos habituais
en proxectos escolares, así sí conseguimos que a superposición das
cores dea lugar ao branco resultante á vista dos nosos ollos.
Outras opcións na mesma liña de traballo, en relación coa
descomposición da luz branca nas súas cores son xerar un arco da
vella (experimento 46) ou construir un espectroscopio caseiro
(experimento 22)..
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22 Espectroscopio caseiro
▇ 30 min
Óptica

Na rede podedes atopar proposas similares con outros deseños,
feitos con caixas de cartón ou cartolinas, pero todos teñen como
punto de partida a reciclaxe dalgún vello CD.
Os espectros que podemos observar con relativa facilidade son, por
exemplo, os de lámpadas como as CFL de cor branca fría,
discontínuos con dúas liñas azuis, unha verde e unha vermella, os dos
tubos fluorescentes, mixtos con liñas diferenciadas e continuo de
emisión, ou a propia luz do Sol (sen enfocar directamente) que ten
espectro contínuo.
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23 Extracción do ADN dos amorodos

▇ 30 min
Mesturas, disolucións, filtración, bioloxía molecular

Existen varios métodos para a extracción de ADN de froitas e
vexetais, en xeral todos se basean no sal, que actúa sobre as
proteínas; o deterxente, que rompe as membranas celular e nuclear
e o alcol, que finalmente libera o ADN que se fai visible como unha
substancia de cor branca.
O experimento funciona moi ben con amorodos, pero tamén con
kiwi, plátano, chícharos ou tomates, entre outros.
Para facer a filtración da mestura, podemos atopar as instrucións
de fabricación dun filtro de papel caseiro no anexo.
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24 Terceira lei de Newton

▇ 30 min
Mecánica, dinámica, leis de Newton, acción-reacción

A proposta neste caso é a de construir un vehículo propulsado cun
gas e que se mova en base ao principio de acción e reacción para
comprender ben eses conceptos, pero tanto os materiais,
preferiblemente de refugallo, como o propio deseño do mesmo
poden ser modificados e adaptados en función do que teñamos por
casa.
É unha sinxela aplicación tecnolóxica desta lei física na que tamén se
traballa con responsabilidade ambiental a través da reciclaxe.
Tamén podemos traballar a segunda lei de Newton, por exemplo,
analizando se varía o peso nun ascensor (experimento 51).
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25 Culler reflectante
▇ 5 min
Óptica

Facilmente podemos comprobar que no lado convexo, vemos a imaxe
dereita e máis pequena que o obxecto reflectido e na cara cóncava
da culler, vemos a imaxe invertida. Algo no que talvez antes non
repararamos, aínda que adoitamos empregar culleres a diario…
Pode ser un bo punto de partida para traballar a formación de
imaxes nos distintos tipos de espellos, e tamén en lentes, diferenza
entre imaxes reais e virtuais e outros conceptos de interese no
campo da óptica.
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26 Xogo de luces
▇ 30 min
Óptica

Analizamos composición e descomposición da luz branca co Disco de
Newton (experimento 21) ou facendo un arco da vella (experimento
46) pero outra forma, incluso máis sinxela, de obter luz branca a
partir de cores é con tres lanternas de luces das tres cores
primarias.
Podemos comprar lanternas de luz verde, vermella e azul pero
tamén podemos xogar con lanternas simples de luz branca ás que lles
poñamos diante papel celofán da cor desexada. Esta segunda opción
é incluso máis divertida e o celofán pode ser de refugallo, se
gardamos o que forma parte en ocasións de certos envoltorios.
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27 Condutividade térmica

▇ 30 min
Termodinámica, propiedades da materia

A primeira proposta que facemos en relación coa termodinámica
ten que ver cun dos tres mecanismos de transferencia de calor: a
condución. Tamén podemos ver convección (experimento 61) e
radiación (experimento 44).
Axuda ademais, como moitos dos experimentos propostos, a seguir
paso a paso as etapas do método científico e valorar a súa
importancia.
Por norma neste experimento a hipótese que se establece non
coincide coa solución correcta. Tendemos a pensar que co pano
derreterá máis e en realidade derrete máis o envolto en papel
aluminio, porque o metal conduce a calor do ambiente ao xeo mellor
que o algodón.
32
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28 Dous máis dous = catro?
▇ 10 min
Mesturas, disolucións

Con cantidades pequenas é difícil apreciar a diferenza, pero o
volume da disolución é lixeiramente inferior á suma dos volumes de
auga e alcol por separado e, se miramos ben, veremos que aparecen
como pequenas burbullas na mestura.
Todo ten que ver coas “pontes de hidróxeno” que unen alcol e auga
fortemente facendo que ocupen menos.
Como en tempos de confinamento non estamos para tirar alcol,
pode ser interesante aproveitar a disolución incrementando a
concentración de alcol ata o 70% e empregala para desinfección de
superficies.
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29 Electricidade estática
▇ 5 min
Electricidade

Hai infinidade de opcións para observar fenómenos relacionados coa
electricidade estática na vida cotiá. O máis famoso é o de atraer
anacos de papel cun boli fregado previamente contra a roupa, pero
temos outras posibilidades.
Dúas cintas de teflón fregadas cos nosos propios dedos repélense
entre si, tamén podemos ver como se repele o teflón cun globo e
como se sinte atraído pola nosa roupa.
A electrización por fregamento ten tamén interese no contexto do
estudo dos modelos atómicos, en particular do modelo de Thomson
ou do pudim de pasas, que foi o primeiro en conseguir explicala.
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30 Botella autoesmagante

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, gases, lei de Charles

Xunto coa lei de Boyle (experimento 12) e a lei de Gay-Lussac
(experimento 69), a lei de Charles permite comprender o
comportamento dos gases e deducir a ecuación de estado do gas
ideal que relaciona presión, volume e temperatura.
En particular, este experimento ten certo perigo, porque hai que
quentar a auga, botala na botella, baleirala e pechala rápido, pero
tamén hai que ter coidado de que a auga non estea demasiado quente,
porque podería derreter a botella… Cuestión de facer probas ou de
controlar a temperatura da auga cun termómetro ao quentala, pero
sempre manipulando con precaución.

35

#ciencianacasa

31 Un globo en baleiro

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, gases, lei de Boyle

O de baleiro é un concepto que foi obxecto de debate xa desde a
Antiga Grecia e que aínda a día de hoxe pode ter diferentes
interpretacións e definicións desde distintos puntos de vista. Aquí
quedámonos coa idea de que baleiro é ter gas no interior dun
recipiente, necesariamente a unha presión por debaixo da
atmosférica. O baleiro ten ademais múltiples aplicacións científicas e
tecnolóxicas.
Proponse este experimento no contexto do concepto de baleiro,
pero tamén é un caso práctico de cumprimento da lei de Boyle coa
que xa traballamos separando xema e clara dun ovo por diferenzas
de presión. (experimento 12)
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32 Como peixe na auga

▇ 30 min
Mecánica, fluídos, dinámica, leis de Newton

Podemos analizar este experimento desde moitos puntos de vista.
Conservación do momento lineal do sistema peixe-aceite, acción
(movemento do aceite) e reacción (movemento do peixe), como no
vehículo propulsado co gas dun globo (experimento 24), e tamén
garda relación con conceptos de fluídos.
O peixe sostense sobre a auga grazas á tensión superficial
(experimento 4) o aceite ten unha densidade menor que a da auga
(experimento 1) e por iso flota sobre ela e, finalmente, o deterxente
fai que o aceite saia pola canle do peixe e impulse o seu movemento.
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33 Que chorro chega máis lonxe?

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, ecuación de Bernoulli, fórmula de Torricelli

Un caso particular da ecuación de Bernoulli da dinámica de fluídos é
a fórmula de Torricelli, aplicable a recipientes que conteñen líquido,
abertos pola parte superior, que se baleiran a través dun pequeno
orificio.
A parte máis complicada do experimento é a de facer os buratos na
botella. Tamén podemos usar tres botellas iguais, cun burato cada
unha a diferente altura… pero a clave, para poder comparar, é que
os buratos sexan o máis parecidos entre si que sexa posible.
A máis profundidade do burato (máis presión), máis velocidade do
chorro de líquido na saída e máis alcance horizontal é o esperado.
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34 Enganando á balanza

▇ 5 min
Mecánica, dinámica, magnetismo, masa e peso

Os conceptos de masa e peso sempre xeran confusión, a razón é
evidente, en linguaxe coloquial empréganse indistintamente sen ter en
conta as significativas diferenzas científicas que hai entre eles.
Este experimento proporciona unha forma sinxela de comprobar que
o peso é unha forza e non unha propiedade intrínseca do corpo
como si é a masa e por iso podemos enganar á balanza.
Algo similar sucede cando analizamos se varía o peso no ascensor
(experimento 51) pero nese caso as forzas son todas mecánicas e
aquí unha é de orixe mágnetica.
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35 Termómetro caseiro
▇ 30 min
Termodinámica, dilatación

Para ter un termómetro máis preciso, e facer ben o calibrado,
sería mellor que se construise con alcol, pero no caso de non ter,
ou non querer gastar tanto alcol, con auga podemos ver o efecto e
facer comparacións de temperaturas diferentes.
Para facer o calibrado, como en calquera termómetro,
precisaríamos dous puntos fixos, pero tamén podemos, por exemplo,
limitarnos a marcar o nivel na palliña a temperatura ambiente, para o
termómetro sumerxido en auga con xeo e para o termómetro
sumerxido en auga quente e analizar as diferenzas.,
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36 Relatividade xeral

▇ 5 min
Mecánica, teoría da relatividade xeral de Einstein

Cando a tea elástica está tensa simula o espazo-tempo lonxe de
calquera masa, cun rotulador e unha regra podemos debuxar unha
cuadrícula que represente en 2D ese espazo-tempo sen deformar.
Cando colocamos sobre a tea elástica unha pelota de tenis veremos
como se deforma.
Se despois lanzamos unha pelota de ping-pong na tea elástica
tratando de que faga unha traxectoria recta, veremos que cando
pasa preto da pelota de tenis desvíase e acaba caendo sobre ela, hai
que axustar ben o lanzamento para simular unha entrada en órbita e
aínda así a pelota de ping-pong acaba caendo sobre a outra porque
perde velocidade a causa do rozamento.
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37 Moedas de cor verde

▇ + 1 h
Reaccións químicas, velocidade de reacción, reaccións de oxidación,
catalizadores

Vimos o concepto de catalizador na descomposición da auga
osixenada (experimento 15). Naquel caso o catalizador era a catalasa
presente na pataca, agora empregamos ácido acético.
Do acabado en cor verde de moedas, estatuas e outras pezas de
cobre antigas que podemos ver en museos, os responsables poden
ser: carbonato de cobre, cloruro de cobre, acetato de cobre ou
unha mestura deles.
Estas substancias tiveron aplicacións artísticas no seu uso como
pigmento na antigüidade, pero son tóxicas, polo que debemos ter
coidado coa manipulación das moedas ao rematar o experimento.
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38 Máquina hidráulica caseira

▇ + 1 h
Mecánica, fluídos, hidrostática, principio de Pascal

Xiringas, tubo de goma e auga son o punto de partida para a
construción de máquinas hidráulicas caseiras. O funcionamento é
sinxelo, so se trata de que o líquido pase dunha xiringa a outra e
xenere o tipo de movemento que desexemos.
Un elevador feito con paus de xeado, colocados en forma de xe e
unidos con chinchetas, é unha das opcións máis sinxelas. Tres xes a
cada lado, unidas entre si en vertical e permitindo que os paus se
movan para que o elevador suba e baixe. Os laterais únense con paus
redondos pegados coa pistola de cola fundida en quente. Un deses
paus queda fixo, o outro pégase a unha das xiringas e a outra xiringa
actúa como mando que acciona o elevador.
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39 Frecha máxica
▇ 5 min
Óptica, refracción

Reflexión e refracción son dous fenómenos que ocorren cando
unha onda, por exemplo a luz, entra en contacto coa superficie de
separación entre dous medios.
A reflexión está implícita en moitas experiencias como as de
composición ou descomposición de cores como o do disco de
Newton (experimento 21) ou de formación de imaxes con espellos
como o da culler reflectante (experimento 25), pero á refracción
hai que prestarlle unha atención especial e a cambio proporciona
efectos visuais moi curiosos.
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40 Xerador eólico

▇ 30 min
Enerxías renovables, transformacións enerxéticas

Pode haber versións distintas para este tipo de dispositivo. Para
completalo podemos colocar un motor facendo as veces de dinamo
e conectándoo a unha lámpada ou un polímetro podemos comprobar
como a enerxía eólica recollida se convirte en enerxía eléctrica para
ser aproveitada.
Unha actividade interesante desde o punto de vista do estudo das
enerxías renovables, pero tamén de conceptos básicos relacionados
con enerxía como transformación e transferencia e incluso
aspectos cinemáticos relacionados co movemento das “aspas do
muiño”.
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41 “Quentadedos” solar

▇ 15 min
Enerxías renovables, transferencia de enerxía

Na liña do estudo das enerxías renovables que comezamos
inmediatamente antes co xerador eólico (experimento 41) podemos
continuar con outras enerxías limpas como a enerxía solar.
Neste caso non hai proposta de conversión da enerxía en eléctrica,
simplemente do potencial que ten esta enerxía para o seu
aproveitamento térmico que pode chegar para quentar auga nunha
ducha de exterior ou incluso para cociñar..
De feito este quentadedos solar ten o mesmo fundamento que o
forno solar que podemos atopar entre os experimentos propostos
no anexo para o Día da Terra.
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42 Tinguir flores

▇ + 1 h
Mecánica, fluídos, propiedades da materia, capilaridade

O mesmo fenómeno de capilaridade asociado á tensión superficial
(experimento 4) podémolo observar con papel de filtro ou
absorbente e con pedras de azucre colocadas unhas enriba de
outras, pero coas flores o resultado é máis fermoso.
Funciona especialmente ben con caraveis, pero en xeral podemos
facer a proba con calquera flor de cor branca. Dependendo do
tipo de flor e do tempo que deixemos pasar, a cor nos pétalos
collerá máis ou menos intensidade.
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43 “Pompeiro” de xabón caseiro

▇ 30 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

Outra aplicación interesante e divertida da tensión superficial
(experimento 4) atopámola nas pompas de xabón. Algo que vemos
normalmente como unha sinxela diversión para á cativada ten
realmente moita ciencia por detrás: fluídos, óptica, matemáticas…
Ademais do feito en si de crear a mestura perfecta, facer as
pompas e analizar as súas formas, tamén podemos, por exemplo,
estudar a forma en que a película de xabón inflúe no
comportamento da luz. Interferencias, reflexión e iridiscencia son
fenómenos ópticos facilmente observables.
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44 Que cor absorbe máis calor?
▇ + 1 h
Óptica, termodinámica

Esta experiencia ten que ver coa óptica porque permite comprobar
que as cores escuras absorben máis luz que as claras, pero tamén
se pode relacionar facilmente coa termodinámica, en particular pode
servir para introducir os conceptos de calor específica e
capacidade calorífica, e tamén cos mecanismos de transferencia de
calor a través do exemplo da radiación do Sol.
Vimos condución (experimento 27) e veremos convección
(experimento 61) e así completamos os tres mecanismos.
Pódese completar forrando vasos con papeles doutras cores,
tomando datos de temperatura cada certo tempo e facendo
gráficas para comparar uns cos outros.
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45 O vaso do revés

▇ 5 min
Mecánica, fluídos, presión atmosférica

Un experimento rápido e divertido para analizar o concepto de
presión, en particular da atmosférica, é comprobar que actúa en
todas direccións. Sae ben normalmente, pero non está de máis
facelo enriba do vertedoiro polo si ou polo non….
O “truco” está en encher ben o vaso e que se molle o bordo para
que o papel quede como “adherido” a el. En todo caso o peor que
pode pasar é que mollemos algo, pero sendo auga non hai perigo,
tamén podemos probar primeiro cun vaso máis pequeno e pasar ao
grande cando collamos algo de práctica facendo o experimento.
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46 Fai o teu arco da vella
▇ 5 min
Óptica

E máis sinxelo conseguir este efecto de descomposición da luz
branca nas súas cores cunha mangueira ao Sol no xardín ou cun
prisma óptico e un feixe de luz branca colimado, pero con algo de
paciencia tamén podemos conseguir bos resultados deste xeito.
Outras ideas en relación coa composición e descomposición de luces
de cores son o disco de Newton (experimento 21), o espectroscopio
caseiro (experimento 22) ou o xogo de luces (experimento 26), sendo
este último o máis sinxelo de facer e o que garante con pouco
esforzo mellores resultados..
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47 Un densímetro cunha palliña

▇ 30 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

Na liña de construir medidores caseiros tíñamos o termómetro
(experimento 35) e agora propoñemos o densímetro. A dificultade
principal nos dous casos é a mesma: calibrar.
Para unha comparación cualitativa de distintos valores da magnitude
funciona perfectamente, pero garantir que cuantificamos con rigor
valores de densidades de líquidos descoñecidos xa non é tan sinxelo.
Con todo, pode servir tamén para introducir conceptos relacionados
coa precisión das medidas, as cifras significativas, erros
sistemáticos e accidentais, etc.
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48 Electroimán caseiro
▇ 15 min
Electromagnetismo

Curricular en 3º ESO xunto coa construción do compás
(experimento 16) e os experimentos de Oersted e Faraday, esta
experiencia é, ademais de didáctica, moi sinxela e divertida.
Non ten que ser necesariamente un cravo, pode ser calquera anaco
de ferro, pero é preciso que sexa longo para poder enroscar
bastante fío arredor del sen que se superpoña sobre si mesmo, que
é a parte fundamental, coa que temos que ter coidado para que
funcione ben.
Podemos aproveitar para revisar os tipos de materiais desde o
punto de vista magnético, incluso facer probas con algún outro
material que non sexa férrico.
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49 Constrúe un dinamómetro
▇ 30 min
Mecánica, masa e peso, lei de Hooke

Na liña de fabricar medidores caseiros de magnitudes diversas
fixemos tamén un termómetro (experimento 35) e un densímetro
(experimento 47) cunha palliña.
O dinamómetro permítenos medir forzas e pesos pequenos pero
tamén estudar a elasticidade e analizar a diferenza entre elástico e
plástico.
Podemos probar con distintos resortes e/ou gomas elásticas e ver
así de que factores depende a constante elástica, cunha goma
podemos tratar de averiguar, por exemplo, os valores do seu límite
elástico e da tensión de rotura.
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50 A cantos ºC ferve a auga?
▇ 15 min
Termodinámica, cambios de estado

É complicado desaprender ideas, por exemplo a asociación entre o
feito de ferver e as temperaturas elevadas. Especialmente no caso
da auga que temos moi interiorizado, pero é doado comprobar que a
temperatura de ebulición se modifica se variamos a presión.
Co recipiente de envasado ao baleiro, se temos que facer o baleiro
a man é difícil chegar a temperaturas de ebulición significativamente
baixas porque hai que facer moita forza, pero tamén podemos
logralo cunha xiringa cun pouco de auga no interior, tapando o
orificio e tirando do émbolo para diminuir a presión.
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51 Varía o peso no ascensor?

▇ 10 min
Mecánica, masa e peso, leis de Newton

Enganamos unha báscula con magnetismo (experimento 34) e agora
repetimos de novo subindo e baixando nun ascensor. Reforzamos así
a análise da diferenza entre os conceptos de masa e peso e
lembramos que o que varía realmente non é o peso como tal (que é
a forza coa que a Terra nos atrae) é a normal, a forza do obxecto
sobre a balanza, e da balanza sobre el.
Podemos traballar tamén a 2ª lei de Newton: N - P = m.a. Con a=0
N=P, pero con aceleración positiva (inicio da subida) ou negativa (inicio
da baixada) a normal resulta ser maior ou menor que o peso
respectivamente. Tamén traballamos a terceira lei de Newton
(experimento 24).
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52 Un ioió con dous tapóns

▇ 30 min
Mecánica, enerxías cinética e potencial

Xoguetes tradicionais sinxelos poden ser un bo punto de partida para
o estudo en ciencias, vímolo co pompeiro de xabón (experimento 43)
e agora co ioió para o estudo das enerxías potencial e cinética.
Unha versión máis formal deste experimento é a roda de Maxwell que
podemos facer co fío, cun único tapón e un pau de brocheta e
para a que precisaremos un soporte que pode ser de cartón
reciclado.
Tamén poderíamos construir unha pequena montaña rusa, pero iso xa
o deixamos para outro confinamento...
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53 Como funciona un submarino?

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, hidrostática, principio de Arquímedes

A complicación neste caso pode estar en dar coa cantidade exacta
de auga que temos que introducir no frasco para que funcione ben.
Mirando con atención vese que ao aumentar a presión apretando a
botella, o aire dentro do frasquiño comprímese, entra máis auga,
aumenta o peso e por iso baixa. Cando soltamos, a presión diminúe, o
aire expándese, bota a auga fora do frasquiño, reduce o peso e por
iso volve arriba.
Ás veces pode suceder que o frasco se encha de todo e quede no
fondo, entón hai que sacalo e baleiralo para que volva a funcionar
correctamente.
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54 Efecto invernadoiro
▇ + 1 h
Termodinámica, medio ambiente

Hai moitas variantes deste experimento para comprobar o efecto
invernadoiro. Pódese facer cunha caixa, cartolina e vidro, con dous
frascos e unha cunca grande transparente… Pero unha das opcións
máis sinxelas é esta con fiambreiras e papel filme e funciona
realmente ben,
Podemos deixar pasar as dúas horas e comparar as temperaturas
despois ou ir anotando temperaturas cada certo tempo para
representar graficamente e comparar as gráficas.
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55 Solubilidade

▇ 5 min
Mesturas, disolucións, propiedades da materia

Falamos de disolucións anteriormente traballando con auga salgada
(experimento 2) e analizando a ósmose con osos de goma
(experimento 6), vimos exemplos con distintas concentracións e
tamén disolucións saturadas. Neste caso centrámonos na solubilidade
e os distintos tipos de disolventes.
O azucre é soluble nun tipo de disolventes coñecidos como polares,
pero non nos que non o son. A auga é disolvente polar e o aceite non
polo que a pedra de azucre en auga é a única que se disolve.
Podemos aproveitar polo tanto para introducir o concepto de
polaridade que está en relación coa distribución de cargas
eléctricas, basicamente.
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56 A lata equilibrista

▇ 5 min
Mecánica, centro de gravidade, masa e peso, equilibrio

Na mesma liña que o ovo de Colón (experimento 10) pero moito máis
sinxelo é este outro experimento da lata equilibrista.
Simplemente consiste en deixar dentro da lata a cantidade de líquido
axeitada para que aguante inclinada de pé. Esa cantidade, é
aproximadamente 1/3 da capacidade da lata, pero podemos probar a
inclinala coa Iata chea, baleira e con distintas cantidades de líquido no
seu interior para notar a diferenza.
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57 Descenso crioscópico

▇ 30 min
Termodinámica, cambios de estado

A temperatura no vaso de xeo con sal chega facilmente a
temperaturas por debaixo dos -10ºC, incluso a vinte graos baixo
cero… Nel o xeo derrete máis que no vaso que non ten sal e conxela
por fora e por debaixo a humidade do ambiente ata quedar incluso o
vaso pegado á superficie sobre a que o teñamos colocado.
Na mesma liña do estudo das propiedades coligativas, poderíamos
probar tamén o aumento ebuloscópico se temos na casa
termómetros que resistan temperaturas por enriba dos 100ºC, aínda
que por norma a diminución do punto de fusión é máis notable que o
aumento do de ebulición.
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58 Candea xiratoria

▇ 30 min
Mecánica, centro de gravidade, masa e peso, equilibrio

Último da serie de experimentos de centro de gravidade despois do
ovo de Colón (experimento 10), desafiando a gravidade con xogos de
construcións (experimento 11) e a lata equilibrista (experimento 56)
este é o máis complicado e perigoso. Ten a complexidade de cravar
a agulla na candea, hai que quentala para que a candea non rompa e
despois o risco do lume.
Ao derreter, a candea perde materia dun lado, entón inclínase do
outro, entón perde materia dese e inclínase ao primeiro… e así
sucesivamente polo desprazamento do seu centro de gravidade. Pero
tamén é un experimento con outros moitos aspectos interesantes
como o equilibrio de forzas na agulla, por exemplo.
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59 A presión e a candea

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, reaccións químicas, combustión, presión
atmosférica

Un experimento famoso, moi sinxelo de facer, co único perigo do
lume da candea, pero cunha explicación complexa pola cantidade de
fenómenos físicos e químicos que nel interveñen.
Está claro que o nivel da auga sobe ao entrar auga no vaso por unha
diminución de presión, pero as razóns polas que a presión diminúe non
son triviais de comprender.
Por un lado está a combustión da candea que se apaga finalmente
por falta de osíxeno, por outro as variacións de temperatura
asociadas a ese proceso, por outro a evaporación e condensación
da auga que intervén no experimento, etc.
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60 Esferificacións con ágar-ágar
▇ + 1 h
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

A relación da física e a química coa cociña é moi estreita. En
relación coa cociña tradicional temos receita de pan no anexo e en
relación coa cociña máis moderna esta experiencia de
esferificacións que se pode facer ademais de con auga coloreada
tamén con café e outras preparacións con base de auga.
O procedemento funciona mellor con alxinato de sodio e lactato de
calcio, pero son máis caros e non se consiguen facilmente no
supermercado. No caso do ágar-ágar o que facemos son “falsas
esferificacións” porque non quedan líquidas no medio, pero igualmente
ten ou seu interese.
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61 Convección
▇ 10 min
Termodinámica

En relación cos mecanismos de transferencia de calor, xa
traballamos a condución, e a condutividade térmica como propiedade,
(experimento 27) e a radiación, comprobando que cores son as que
máis calor absorben, (experimento 44) e quedábanos por analizar a
convección.
Hai outros experimentos que analizan tamén a convección como, por
exemplo, colocar o vaso de auga quente con colorante abaixo e,
sobre el, outro do revés máís frío, separando cun anaco de plástico
e deslizando para deixar paso e observar como a cor sobe ao vaso
de arriba, pero este é bastante máis sinxelo.
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62 Constrúe un aerodeslizador
▇ 30 min
Mecánica, dinámica, leis de Newton

En relación coa dinámica, estudamos en experimentos anteriores
dúas das leis de Newton: a segunda (experimento 51) e a terceira
(experimento 24), pero tamén podemos analizar cualitativamente tipos
particulares de forzas de especial interese como é o caso da forza
de rozamento.
Se temos un pitorro dunha desas botellas de auga para nenos,
podemos incluso probar a prescindir do cartón perforado
simplificando o proceso de construción do aerodeslizador.
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63 Filtro caseiro de auga

▇ 15 min
Mesturas, métodos de separación

Habería que completar o proceso, con carbón activo por exemplo,
porque tal e como está proposto a auga queda aparentemente limpa
pero non é apta para consumo. Con todo, é moi interesante ver
como as impurezas van quedando atrapadas nas distintas capas do
filtro e auga totalmente turbia sae do filtro nítida e transparente.
Entra ademais na liña do estudo de mesturas homoxéneas e
heteroxéneas, e os métodos de separación das mesmas, xunto coa
cromatografía (experimento 3), quedan outros moitos que tamén se
poden facer na casa facilmente: decantación, separación magnética,
tamizado, cristalización. etc.
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64 Extracción de clorofila

▇ 30 min
Mesturas, disolucións, filtración, bioloxía celular

Aínda que o procedemento require do uso de alcol, dificilmente
substituible por outra substancia, a cantidade que se precisa é moi
pequena.
Con sorte podemos chegar a ver varios pigmentos vexetais:
clorofilas a e b, xantofila e carotenos pero non sempre sae ben,
depende bastante da planta empregada.
Resulta moito máis sinxela a cromatografía (experimento 3) con
substancias artificiais, pero non ten o interese que ten esta a nivel
biolóxico.
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65 Determinando a gravidade, g
▇ 30 min
Mecánica, dinámica

Temos por un lado a proposta de construír o péndulo usando, por
exemplo, unha caixa para crear un soporte e, unha vez feito,
podemos comprobar o valor de g na Terra ou analizar como afecta
a lonxitude do fío ao periodo.
Trátase dun movemento armónico e polo tanto podemos relacionar
tamén co resorte que utilizamos anteriormente para construír un
dinamómetro (experimento 49).
Para medir o periodo o mellor é medir o tempo de varias oscilacións
e dividir despois entre o número de oscilacións contadas, porque son
tempos moi pequenos e con varias medidas minimizamos o erro.
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66 Indicadores caseiros ácido-base
▇ 15 min
Reaccións químicas, ácido-base, pH

Se ben o indicador de pH caseiro máis espectacular é a lombarda
(experimento 17) pola variedade de tonalidades que adopta en
contacto coas diferentes substancias, hai outros moitos indicadores
que temos habitualmente na cociña e ver a diferenza de cor é moi
sinxelo simplemente botando unhas pingas deles en auga con limón
(ácido) e auga con bicarbonato sódico (base).
Incluso podemos facer unha aproximación aos procedementos de
neutralización ácido-base e podemos analizar os cambios de cor
cando mesturamos unha disolución coa outra en distintas
proporcións.
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67 Produción de O2 na fotosíntese

▇ 30 min
Bioloxía celular, fotosíntese, reaccións químicas, reaccións de
combustión

Entre os experimentos que propoñemos relacionados coa bioloxía
este é un dos máis curiosos. Se non temos campá de vidro podemos
substituila por unha cunca transparente.
É importante cronometrar o tempo unhas cinco veces en cada
situación e ir anotando para despois facer medias, porque as
diferenzas non son moi grandes e unha medida soa pode levar a
equívoco. Pero isto permítenos relacionar coa estatística, o
tratamento de datos e a análise de erros sistemáticos e accidentais,
etc.
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68 O efecto da lixivia

▇ 5 min
Reaccións químicas, reaccións de oxidación

O experimento pódese facer con outras moitas substancias como
Coca-Cola, café, cacao, leite, viño ou simplemente auga con
colorante alimentario, pero hai que ter sempre coidado á hora de
manipular lixivia e especialmente cando a mesturamos con outras
substancias polo risco de desprendemento de vapores tóxicos.
É recomendable facer este tipo de experimentos con pequenas
cantidades en espazos exteriores e ben ventilados.
Hai tamén a posibilidade de fabricar lixivia caseira a partir da
electrolise dunha disolución de cloruro de sodio, pero aí si hai que ter
un coidado especial cos vapores desprendidos.
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69 Hai un ovo na botella

▇ 30 min
Mecánica, fluídos, presión atmosférica, gases, lei de Gay-Lussac

Completamos o estudo das leis dos gases coa de Gay-Lussac,
previamente víramos a lei de Boyle separando xema de clara nun ovo
por diferenzas de presión (experimento 12) e a lei de Charles coa
botella autoesmagante (experimento 30) e con esta completamos as
tres que nos levan a deducir a ecuación de estado do gas ideal.
Non é moi complicado pero é certo que ás veces o ovo rompe, ou
baixa un pouco pero queda atascado na boca da botella unha vez que
se equilibran as presións.
Para sacar o ovo de dentro da botella sen rompelo, temos que
soprar para incrementar a presión no interior, pero aínda así o ovo
non se pode comer, hai que tiralo.
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70 Pelota de ping-pong que levita

▇ 30 min
Mecánica, fluídos, ecuación de Bernoulli, efecto Venturi

Para completar a serie de xoguetes científicos feitos con materiais
de refugallo: o coche propulsado cun globo (experimento 24), a
máquina hidráulica (experimento 38), o pompeiro (experimento 43), o
ioió (experimento 52) ou o aerodeslizador (experimento 62),
propoñemos este relacionado coa dinámica de fluídos e tamén moi
sinxelo e divertido.
Se non temos na casa pelota de ping-pong podemos facer unha con
papel normal ou preferiblemente con papel de aluminio e tamén
funcionará igual de ben.
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ANEXO: OUTROS EXPERIMENTOS DO CONFINAMENTO
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