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EXPERIMENTA
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ELECTRICITAT I MAGNETISME, AIRE, DENSITAT DELS COSSOS,
FORCES I PRESSIONS, CALOR

!

Dibuixos:

Un submarí d’aire
i altres experiments
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INTRODUCCIÓ

L’experimentació i l’observació dels fenòmens que passen al nostre voltant són la base de la 
ciència, essencials per arribar a comprendre per què i com passen les coses. En aquest llibre 
trobaràs una proposta d’experiments qualitatius senzills que et permetran iniciar-te en el món 
de l’experimentació científica: electricitat i magnetisme, l’aire, la densitat dels cossos, forces i 
pressions, calor. No es tracta d’experiments espectacle, sinó de propostes que permetin ajudar 
al coneixement de conceptes relacionats amb la ciència.

Aquest llibre va destinat, sobretot, a nois i noies d’ensenyament primari i secundari, encara que 
òbviament hi tenen cabuda tots els lectors independentment de l’edat. Tot i que no és impres-
cindible tenir uns coneixements previs de ciència per fer els experiments, ja que en cada experi-
ment hi ha una petita explicació sobre el què i el perquè del que ha succeït durant l’experimen-
tació, tenir-los pot ser de gran ajuda per comprendre millor el concepte i l’experiment proposat.

Cada experiment s’estructura d’una forma similar, i respon a quatre preguntes: Què volem de-
mostrar? Què necessitem? Com ho fem? Què i per què ha passat?, de manera que els més 
menuts puguin ser autònoms i executar-los ells mateixos, tot i que aconsellem que hi hagi 
sempre la supervisió d’un adult. El material necessari per fer els experiments es pot aconseguir 
sense dificultat, a un cost zero o molt reduït, i la seva execució no comporta cap perill especial. 
Malgrat això, sempre és aconsellable anar amb cura.

JORDI MAZÓN
Setembre 2014
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Els objectes del nostre entorn acostumen a ser neutres elèctricament. És a dir, que no tenen una càrre-
ga elèctrica neta. Això és així perquè, en els àtoms que conformen la matèria del nostre voltant, el nom-
bre de càrregues elèctriques negatives (electrons) és el mateix que el de càrregues positives (protons). 
Com que no hi ha una càrrega elèctrica neta, podem dir que la matèria és neutra elèctricament. En 
fregar determinats objectes, però, traiem o incorporem electrons als àtoms i, per tant, queden carregats 
elèctricament. Si traiem electrons, la càrrega neta és positiva, mentre que si n’afegim és negativa.

L’existència de càrregues elèctriques i de la força electrostàtica.

Electricitat
als teus cabells

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?

QUÈ NECESSITEM?
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[1] Infla un globus. Fes bocinets petits d’un tros de paper i deixa’ls sobre una taula. També pots fer ser-
vir paper de diari. Frega’t el globus amb el cap durant uns segons. Amb uns 10 segons és suficient. 
[2] Has de tenir cura que el globus no toqui cap objecte del voltant, i d’agafar-lo per l’extrem on has fet 
el nus. 
[3] Acosta lentament el globus als paperets. 

Observaràs que els paperets comencen a moure’s en acostar el globus, i que fins i tot salten i queden 
adherits al globus. Això ha passat perquè, quan has fregat la goma del globus amb els teus cabells, has 
afegit càrregues elèctriques negatives als àtoms del globus, i l’has carregat negativament. En acostar el 
globus als paperets, les càrregues elèctriques negatives dels paperets tendeixen a allunyar-se, mentre 
que les positives s’atansen a l’extrem del paper més pròxim al paperet. Això fa que sobre el paperet hi 
aparegui una força electrostàtica, que el fa saltar cap al globus.

Pots provar d’atansar el globus al fil d’aigua d’una aixeta. Observaràs com el fil d’aigua de l’aixeta és desviada per la inte-
racció de la càrrega elèctrica del globus. Les gotes d’aigua es comporten com els paperets, s’allunyen de les càrregues 
negatives i les positives s’atansen al globus. 

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

I A MÉS A MÉS...

COM HO FEM?
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Les càrregues d’igual signe es repel·leixen a causa de la força electrostàtica. Aquesta força depèn del 
valor de les càrregues i de la distància que les separa. Com més a prop, la força electrostàtica és major. 

Anell levitador 

L’existència d’una força de repulsió electrostàtica en objectes carregats amb el mateix signe. 

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?

QUÈ NECESSITEM?
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[1] Retalla la boca d’una bossa de plàstic i fes un anell de plàstic, com mostra la figura. 
[2] Situa aquest anell sobre una superfície dura i frega’l durant uns 45 segons amb el drap de cotó. 
[3] Infla el globus i frega’l durant uns 45 segons amb el drap de cotó. 
[4] Amb cura, llança a l’aire l’anell de plàstic i situa el globus a sota, a aproximadament 20 cm. Vés res-
seguint l’anell amb el globus.

Tant l’anell de plàstic com el globus estan carregats elèctricament amb el mateix signe, ja que són ma-
terials similars fregats amb el mateix tipus de drap. Quan s’acosten es repel·leixen, de manera que, quan 
l’anell cau i s’acosta al globus, exerceix una força electrostàtica de repulsió que fa surar l’anell. Podem 
dir que levita. 

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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Quan les càrregues elèctriques es poden moure per un determinat medi es parla de corrent elèctric. No 
tots els materials poden conduir l’electricitat. Aquells que ho fan s’anomenen conductors. El coure o 
el ferro són molt bons conductors elèctrics; per això els cables són de coure, perquè a través d’ells les 
càrregues elèctriques es poden desplaçar i conduir l’electricitat. Aquells materials a través dels quals no 
es poden desplaçar les càrregues elèctriques es diuen aïllants o dielèctrics. N’hi ha molts, de materials 
aïllants. El plàstic n’és un; per això les fundes dels cables són de plàstic, per evitar que l’electricitat pugui 
passar del cable de coure a la teva mà. 

Volem veure si l’aigua condueix l’electricitat i per què. 

Electricitat
per l’aigua

QUÈ NECESSITEM?

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?
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com mostra la figura. Connecta l’altre tros de cable a l’altre pol de la pila. En un bol posa-hi aigua destil-
lada. És important que sigui destil·lada, com la que fan servir els pares per a la planxa. Aquesta aigua és 
pura, és a dir, no conté ions ni substàncies dissoltes; és hidrogen i oxigen. Col·loca els dos extrems dels 
cables dins de l’aigua destil·lada.

-

L’aigua destil·lada és aïllant, no condueix l’electricitat. Però quan conté dissoltes partícules, es conver-
teix en conductora. És a dir, quan diem que l’aigua és conductora de l’electricitat és perquè conté dis-
soltes petites partícules que són les que faciliten el moviment de les càrregues elèctriques d’un cable 
a l’altre. Per tant, com potser deus haver sentit algun cop, alerta amb l’electricitat i l’aigua, que són una 
combinació perillosa. 

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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El nucli intern de la Terra és format per materials ferromagnètics, en un estat a mig camí del sòlid i el 
líquid. Quan la Terra gira, aquest material es comporta com un imant gegantí i es crea un potent camp 
magnètic, orientat de forma aproximada a l’eix de rotació terrestre. Com en tot imant, la intensitat del 
camp magnètic associat és major a les zones dels pols magnètics que en l’anomenada zona neutra, cap 
a l’equador terrestre. 

En aquest experiment construirem una brúixola casolana, que ens orientarà el nord magnètic terrestre, 
que en demostra l’existència.

Brúixola
d’aigua

QUÈ NECESSITEM?

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?
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[1] Amb un ganivet tallem una rodanxa cilíndrica del tap de suro 
[2] i hi fem un petit canal que el travessi d’una banda a l’altra, tal com indica la figura. 

[4] deixa-la sobre el petit canal del cilindre que has fet en el tap de suro, 
[5] de forma que sobresurti aproximadament la mateixa distància pels dos costats del tap. 
[6] Amb molt de compte, diposita el conjunt sobre l’aigua d’un bol. Has de tenir cura que l’agulla no es 

a on apunta la punta de l’agulla. 

L’agulla imantada s’orienta tot seguint les línies del camp magnètic terrestre, de nord a sud. Com que 
hi ha poca fricció entre el suro i l’aigua, la petita imantació que has provocat sobre l’agulla en fregar-hi 
l’imant és suficient per orientar-se en el camp magnètic terrestre. Aquest és precisament el funciona-
ment de les brúixoles. 

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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Els imants tenen la propietat de crear al seu voltant el que s’anomena un camp magnètic, és a dir, una 
zona al voltant de la qual s’evidencien els efectes magnètics. Aquests efectes són del tot invisibles per a 
l’ésser humà, com passa amb el camp gravitatori, per exemple, però es poden visualitzar. Una de les pro-
pietats més destacables del camp magnètic és que és tancat, és a dir, que les línies de corrent magnètic 
surten per un dels pols de l’imant (l’anomenat pol nord) i convergeixen en l’altre (l’anomenat sud). 

L’observació de les línies magnètiques en 2 i 3 dimensions.

Magnetisme 
en 2 i 3D

QUÈ VOLEM DEMOSTRAR?

QUÈ NECESSITEM?

Un submarí... Experimenta (cat-cast).indd   12 09/09/14   14:31



13

1 2 33

4
5

[1] Escampa les llimadures de ferro sobre un full de paper. 
[2] Un cop ben escampades amb cura, situa l’imant sota del paper, com mostra la figura. 
[3] Pots seguir tirant llimadures al voltant de l’imant. Observa què els succeeix. 
[4] Omple un petit flascó amb oli corporal transparent (també ho pots fer amb oli d’oliva). És impor-
tant que aquest oli sigui viscós. Introdueix llimadures de ferro i tanca el flascó. Agita’l, de forma que les 
llimadures de ferro quedin repartides dins del flascó. 
[5] Acosta l’imant al flascó i observa què succeeix. Pots moure l’imant al voltant del flascó, per experi-
mentar què succeeix. 

Les llimadures que hi ha sobre el paper o dins del flascó segueixen les línies invisibles que van d’un 
-

des línies de camp magnètic, i indiquen la trajectòria que seguiria una partícula ferromagnètica sotme-
sa a l’acció del camp magnètic de l’imant. 

QUÈ I PER QUÈ HA PASSAT?

COM HO FEM?
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