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Sòl, Sòl Irregular - Com
determinar les propietats del sòl
1 Objectius principals

● Definir termes: degradació del sòl, plantes indicadors
● Aprenent a mesurar el pH del sòl
● Explicar com el pH del sòl pot afectar el creixement i desenvolupament del

sòl

2 Vocabulari – Paraules clau
Sòl/terra, pH del sòl, degradació del sòl

3 Habilitats de sostenibilitat desenvolupades
● Pensament sistèmic: entenent relacions causa-efecte
● Pensament crític
● Cooperació i competències

4 Pilars de sostenibilitat inclosos
● Sociocultural
● Ecològic

5 Dominis STEAM
Ciències, Enginyeria, Art

6 Metodologies docents / esquema d'activitats
Què destrueix el terra? – Creant un mapa mental
La degradació del sòl és un dels problemes més seriosos de la Terra. La seva
qualitat deteriorada es veu influenciada, entre altres coses, per la intensificació
de l'agricultura, el desenvolupament de la indústria i la producció dels residus o
el desenvolupament de les àrees urbanes. però en la manera com les persones
enganxen amb la seva salut. Els següents vídeos es poden utilitzar com a
introducció a aquesta conversa:
https://www.youtube.com/watch?v=HKuYXIZMofg
https://www.youtube.com/watch?v=BL5-gFKAvk4

Experiment – provant el pH de la terra
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El professor o professora explica que depenent del lloc d'on es reculli (origen), el
sòl pot tenir diferent pH (propietats químiques). Per verificar la reacció del sòl i
com pot ser variar, es fa un experiment.
Experiment:
Col·loqueu al voltant d'1 cm3 de la terra que voleu examinar en un tub d'assaig.
S'hi afegeixen aproximadament 3 cm3 d'aigua al tub d'assaig. Es tanca el tub
amb un tap i s'agita durant uns minuts. Es deixa el tub d'assaig al suport. Quan
els sediments s'assenten, se submergeix un paper universal per mesurar el pH a
la solució sobre el sediment. Es treu el full de paper i es llegeix el resultat a
l'escala. Es repeteix l’experiment amb la segona mostra de sòl. El resultat de la
prova indica una reacció lleugerament alcalina del terra de prova (a). També es
pot realitzar aquesta prova amb l'ús d'una placa especial mesurador d'àcid amb
líquid de Hellig , que es compra a botigues de jardineria. Es col·loca una petita
mostra del terra en un plat amb una escala de mesurament i després es barreja
amb el líquid de Hellig . Si hi ha un canvi en el color del reactiu, s’indicarà el pH
de la mostra (b).

Quins sòls són els millors sòls i quines són els pitjors sòls? Entenent les
propietats del sòl que influencien la seva idoneïtat agrícola.
El professor o professora explica que els sòls tenen reaccions diferents depenent
de la seva roca mare, els processos de formació del sòl i l'activitat humana. Els
sòls rics en minerals carbonatats solen ser alcalins i els sòls amb alt contingut de
matèria orgànica solen ser àcids. El docent, utilitzant taules demostratives i
espècies naturals, explica als nens que les plantes que hi creixen poden ser
indicadores de la qualitat del sòl i del tipus de pH. Prenent com a criteri la reacció
del sòl, es distingeixen tres grups de plantes indicadores: indicadors de sòls
àcids, alcalins i neutres.
Les plantes indicadores de sòls de pH baix (àcids) són, entre d'altres: nabiu, cua
de cavall, azalea, bruc i diverses espècies de violetes. Els nens les marquen
amb cercles vermells.
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Imatge d’Azalea

El pH alt (reacció alcalina) del substrat és evident per la presència de la figuera,
el boix, la fúcsia, l’alheli i l’ortiga. Els nens els marquen amb cercles blaus.

Imatge de Figuera

En sòls amb pH més neutre, creixen, entre altres, la verònica de camp, i la
perilla comuna. Els nens i les nenes dibuixen cercles verds sota les espècies i
il·lustracions naturals.

Les hortènsies actuen com un indicador de pH natural per al sòl ric en argila on
creixen: com més àcid és el sòl, més blaves són les flors. En sòls més alcalins,
tenen tonalitats de rosa i vermell (pH: 4,5 - blau intens, 5,1 - blau, 5,5 -
blau-rosa, 6,5 - rosa fosc, 6,9 - rosa, 7, 4 - rosa clar). Això no és aplicable a les
varietats de flors blanques.
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Experiment
Com puc canviar el pH del terra? El professor o professora explica als nens i
nenes que el sòl àcid es pot influenciar afegint substàncies alcalines com l'òxid
de calci.
Els nens i nenes fan un experiment.
Experiment:
S'afegeix una mica d'òxid de calci a cada mitja cullerada de sòl àcid i es barreja
decididament. S'examina el pH del terra barrejat amb òxid de calci. En
comparació amb altres resultats de les mostres de pH amb papers universals (o
índex Hellig ) es veu que afegir òxid de calci canvia el pH del sòl a més alcalí.

7 Resultats d'aprenentatge esperats
El nen i la nena serà capaç de

● Expressar el coneixement sobre les causes i efectes de la contaminació del
sòl

● Saber com es redueix el dany al terra
● Planejar i dur a terme un test de l'acidesa del terra
● Explicar com el pH del sòl pot afectar el creixement i el desenvolupament

de les plantes
● Donar exemples de plantes pels requeriments de pH del sòl

8 Avaluació
Entrevista resum:

● Què hem après?
● Què ja sabia?
● Què puc fer?
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9 Equips i materials que s'utilitzaran a la unitat
d'aprenentatge (eines, ingredients, etc.)

● Tub d'assaig, papers universals, mostres de terra –de jardí, del bosc,
mostra de terra àcida, òxid de calci, aigua destil·lada, cullereta, bulbs,
llavors, tauler il·lustratiu, cercles de tres colors, vermell, blau i verd,
paper gran i colors

10 Tipus d’entorn: laboratori, cuina, exterior, etc.
Classe, laboratori o exterior de l’escola

11 Referències – font:
https://www.youtube.com/watch?v=rJ6qwVPCL6I
https://www.youtube.com/watch?v=Z6YC-wp1QjI
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