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BILLETE QUE NON ARDE 

OBXECTIVO: 

Mostrar de maneira practica como nun cambio de estado a temperatura vai 

permanecer constante. 

 

MATERIAIS:                                 REACTIVOS: 

Billete Etanol 96%  

2 Cubetas auga 

Garrafa                            

Pinza 

chisqueiro 

DIAGRAMA DE FLUXO: 

 

 

 

EXPLICACIÓN: 

Ó ter distintos puntos de ebullición a auga e o etanol, cando o etanol 

está ardendo protexe o billete e por iso non arde.  
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Xa mesturados, botamos 

un porción nunha cubeta 
Mesturamos 

etanol e auga en 

proporción 1 : 1 

Sacamos o billete 

empapado, aproximámolo 

á outra cubeta e 

prendémoslle lume 

O billete parecerá arder 

pero non estará nin  

queimado nin mollado  

Metemos o billete na 

disolución mollándoo ben 



A BOTELLA AZUL 
OBXECTIVO: 

Estudo de reaccións de oxidación – reducción. 

INTRODUCCIÓN: 

A glucosa nesta práctica en disolución alcalina é oxidada lentamente polo osíxeno, 

transformándose en ácido glucurónico. 

En presenza de hidróxido potásico o ácido convértese en gluconato potásico. O 

azul de metileno actúa como axente de transferencia de osíxeno. Pola oxidación da 

glucosa, o azul de metileno redúcese e a súa cor desaparece ( formase o azul de 

leucometileno que é incoloro ).Se hai suficiente aire no sistema,o azul de 

leucometileno é rapidamente reoxidado e recupérase a cor azul da disolución. 

Este experimento emprégase para determinar o osíxeno disolto nas caldeiras de 

auga. 

 

REACCION QUIMICA: 

 
CH₂OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO+1/2O₂→CH₂OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-COOH 

 
Azul de metileno + Glucosa  → Azul de leucometileno  +  Ácido Glucurónico 

     (oxidante)               (reductor) 

 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTO: 
Introducése 300ml dunha disolución 1M de KOH. Engádense 6g de glucosa e 

axítanse ata total disolución. Logo engádense 2 cristais de azul de metileno 

tapando a boca do matraz co parafilm. 

Nun principio, a disolución é transparente, pero se axitamos volverase azul celeste.  

Se deixamos repousar retornará transparente. 
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MATERIAL:                              REACTIVOS:                                            
Matraces Erlenmeyer                               Glucosa      

Parafilm                                                    Azul de metileno  

                                                                 Disolución acuosa KOH 1M                                             
 

Nesta práctica vése en directo unha reacción oxidación-reducción. 

O azul de metileno presenta na súa forma oxidada unha cor azul, mentras que 

na forma reducida é incoloro. 

Ó axitarse vólvese de cor azul (osixénase) e se o deixamos en repouso, volve 

a ser transparente. 

EXPLICACIÓN: 



TENSIÓN SUPERFICIAL 
OBXECTIVO: 

Mostrar de maneira practica na superficie dos líquidos hai unha tensión superficial 

e como podemos observar os seus efectos a traveso de dous experimentos. 

 

MATERIAIS:  

• Auga Destilada 

• Vaso de precipitados 

• Clip metálico 

• Deterxente líquido 

• Barco de plástico                                 

A) O CLIP QUE NON SE AFUNDE: 

EXPLICACIÓN: 

O deterxente diminúe a tensión superficial da auga e a tensión superficial 

resultante  non pode soportar o peso do clip.  
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Con moito coidado 

póusase un clip na 

superficie da auga 

Introducimos auga 

destilada nun vaso 

de precipitados 

En canto unha gota de 

deterxente toca a 

superficie o clip afúndese 

B) O BARCO PROPULSADO POR DETERXENTE: 

Con moito coidado olócase 

unha gotiña de deterxente 

nun furado da popa 

Depositamos un barquiño sobre 

un recipeinte con auga 

En canto unha gota de 

deterxente toca a auga o 

barquiño avanza pola auga 

EXPLICACIÓN: 
O deterxente diminúe a tensión superficial da auga e a tensión superficial por 

detrás do barco e o seren maior a tensión da auga que ten pola parte de diante 

retírase desprazando o barco que está sobre ela. 



VISUALIZACIÓN DE ADN DE CÉLULAS EPITALIAIS  
OBXECTIVO: 

Observar o ADN das células epiteliais da boca realizando para ilo unha 

extracción do ADN con produtos caseiros. 

 

INTRODUCIÓN: 

A extracción de DNA require unha serie de etapas básicas. En primeiro 

lugar ten liberarse o ADN rompendo as cubertas celulares. Eliminar os 

contaminantes non desexados como proteínas, hidratos de carbono e 

por último separalo, facendo que precipite en alcohol.  

 

MATERIAIS E REACTIVOS: 

Auga de botella 

Deterxente líquido caseiro. 

Sal de cociña 

Alcohol do botiquín 

Variña de vidro e tubos Falcon 

DIAGRAMA DE FLUXO: 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN: 

O enxaugar a boca, con auga, arrastramos células epiteliais da boca. Mediante 

deterxente líquido e sal rachamos as células e estabilizamos as biomoléculas. 

Opcionalmente podemos engadirlle zume de ananás para romper as proteínas. 

Posteriormente engadimos suavemente alcohol xerando dúas fases. O alcohol 

precipita o ADN e debido a súa baixa densidade sube ata a superficie.   
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ENSAIOS Á CHAMA 

OBXECTIVO: 

 

Observar as cores que se obteñen ao queimar diferentes elementos 

químicos coñecidos.  

INTRODUCIÓN TEÓRICA 

 

Os ensaios á chama consisten en por en contacto a mostra coa chama e 

observar as cores que se obteñen.  En función de ditas cores podemos ter 

unha idea do elemento que forma parte dunha mostra descoñecida.  

MATERIAIS:                                 REACTIVOS: 

 

Pulverizador.                                 Disolucións de Cu, Li, Se, Ba, Ca e Na. 

Chisqueiro  

 

DIAGRAMA DE FLUXO: 

 

 

 

EXPLICACIÓN: 
 

Os catións metálicos proporcionan cores características á chama debido a 

trocos nos niveis enerxéticos dos seus electróns.  A cor depende do 

elemento e non de se se atopa libre ou combinado.  
 

. 
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Preparación disolucións 

metálicas 
Observación cor Pulverización  na 

chama 
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SACO DE BOXEO 
OBXECTIVO: 

 

Estudar as propiedades sorprendentes de algo tan corrente como unha 

papilla feita con fariña de maíz. 

 

INTRODUCIÓN TEÓRICA 

 

Un fluido no newtoniano é aquel cuxa viscosidade varía en función da 

tensión que se lle aplica,é decir non ten un valor definido e constante. 

 

MATERIAIS:                                 REACTIVOS: 

 

Unha culler                                         Auga 

Unha bandexa                                    Maicena 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUXO: 

 

 

 

EXPLICACIÓN: 

 

 Hai certos materiais que teñen comportamentos extranos debido a composición 

química estructura das moléculas que o forman. 

 O que ocorre neste experimento e que cando lle aplicamos moita presión, o fluído 

compórtase como un sólido, mentras que, se lle aplicamos pouca, compórtase 

como un líquido. A estes fluídos chámaselles  non newtonianos. 
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Aprox.10 

culleradas 

Engadimos auga  

ata conseguir a 

textura axeitada 

Botamos 

nunha 

bandexa 

Probamos o 

saco de boxeo 



OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

OBXECTIVO: 
Observar a través do microscopio os microorganismos presentes en distintas 

mostras. 

FUNDAMENTO DO MICROSCOPIO OPTICO: 

 

O funcionamiento do microscopio óptico básase nun sistema de 

lentes cuxo esquema pódese ver na imaxe adxunta.  

O microscopio óptico máis común hoxe en día é o microscopio óptico 

composto. Este microscopio combina ó menos 2 xogos de lentes, 

o obxectivo e o ocular.  

Por detrás da mostra hai unha lámpada cuxa luz atravesa a mostra e 

forma unha imaxe no obxectivo que é ampliada e proxectada cara o 

ocular.  

O funcionamento do obxectivo podería asimilarse ó funcionamento da 

lente dun proxector de cine e o xeito no que se proxecto a imaxe sobre 

a pantalla. 
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FACEMOS XABÓN 
OBXECTIVO: 

Elaboración do xabón a partir de graxas e aceites caseiros por medio dunha 

reacción de saponificación 

REACCIÓN DE SAPONIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 
MATERIAIS: 

Aceite usado (aceite de oliva, xirasol, graxa de porco, de coco…etc. 

Caldeiro de plástico (fregona) e bandexas ou moldes de silicona  

Batidora ou ben vara de madeira 

Sosa caústica en perliñas ou escamas 

Auga destilada 

Colorante ó gusto 

Esencia ó gusto 

 

DIAGRAMA DE FLUXO: (http://calc.mendrulandia.es/?lg=es) 
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Engadímoslle uns 1400 g 

de aceite usado 

436 g auga 

destilada 
178 g sosa + → 

Reacción exotérmica 

Desprende calor 

Coidado!! 

→ 

EXPLICACIÓN:  

Primeiro mesturamos ben a sosa con auga ata disolución total que acompaña un 

quencemento de arredor de 80ºC, temos que esperar que enfríe para mesturarlle o 

aceite. Para remexer empregamos unha batedora para que a disolución sexa 

completa (ó rematar lavala con vinagre de viño). Obteremos unha emulsión cunha 

testura como dun puré. Logo vertemos nos moldes e teremos que esperar un mes 

polo menos para o seu uso debido á que se neutralice e desapareza a sosa. 

XABÓN 
Remexemos 
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CM OPERACIÓNS DE LABORATORIO 
CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO (TÍTULO LOE) 

Duración: 2000 H 

Qué se aprende a facer? 

Realizar tomas de mostras, ensaios de materiais, análises 

fisicoquímicas, químicas  e biolóxicas, aplicando procedementos 

normalizados e mantendo os equipamentos e as instalacións de 

servizos auxiliares, consonte as normas de calidade e prevención 

de riscos laborais, e de protección ambiental. 
 

CS QUÍMICA AMBIENTAL 
CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR (TÍTULO LOXSE) 

Duración: 1400 H 

Qué se aprende a facer? 

Organizar e xestionar os medios e medidas de protección 

ambiental. Inspeccionar e controlar instalacións para prevención e 

conservación do ambiente, analizar as mostras de afluentes e 

efluentes e propor e establecer as medidas correctoras 

necesarios. 
 

CS LABORATORIO DE ANÁLISE E DE CONTROL 

DE CALIDADE (modalidades ORDINARIO, 

MODULAR)  
CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR (TÍTULO LOE) 

Duración: 2000 H 

Qué se aprende a facer? 

Organizar e coordinar as actividades de laboratorio e o plan de 

mostraxe, realizando todo tipo de ensaios e análise sobre 

materias e produtos en proceso e acabados, orientados á 

investigación e ó control de calidade, así como interpretar os 

resultados obtidos, actuando baixo normas de boas prácticas no 

laboratorio. 



•CM DE REDES E TRATAMENTO DE AUGAS 
(modalidade DUAL CON VIAQUA)  

• CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO (TÍTULO LOE) 

• Duración: 2000 H 

• Qué se aprende a facer? 

Realizar operacións de preparación do terreo, asociadas á montaxe e 
mantemento de redes de auga e  saneamento. Montar e manter 
instalacións interiores de auga en servicio redes de auga. Montar 
equipos, elementos mecánicos auxiliares  e sistemas eléctricos 
asociados ás redes de auga e as estaciones de tratamento. Realizar 
probas funcionais e regulamentarias en redes de auga. Tomar 
mostras representativas, datos, e rexistro de parámetros. Realizar 
análise de diferentes tipos de augas. Controlar o funcionamento dos 
procesos nas estacións de tratamento de augas.  

CS LABORATORIO DE ANÁLISE E DE CONTROL 

DE CALIDADE EN MODALIDADE DUAL COAS 

EMPRESAS LABERSL E FINSA 
CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR (TÍTULO LOE) 

Duración: 2000 H 

Qué se aprende a facer? 

Organizar e coordinar as actividades de laboratorio e o plan de 

mostraxe, realizando todo tipo de ensaios e análise sobre 

materias e produtos en proceso e acabados, orientados á 

investigación e ó control de calidade, así como interpretar os 

resultados obtidos, actuando baixo normas de boas prácticas no 

laboratorio. 


