
Investigant els imants

 

Descripció de la proposta

La proposta desenvolupa una via cognitiva de caràcter heurístic que promou la descoberta i la

construcció conceptual de coneixements bàsics sobre els camps magnètics d’imants permanents.

El disseny didàctic es basa en idees, preguntes i problemes que originen projectes i observacions

experimentals, a partir de les quals els nois i les noies han d’inferir conceptes i procediments.

La unitat està dividida en dues parts: una  guia  detallada de les activitats i de les informacions

pertinents estructurada en paràgrafs numerats, tots ells precedits per d’una sèrie d’icones que

indiquen la naturalesa cognitiva de l’activitat:  Idea     Exploració     Construcció    

Pregunta     Informació     Redacció.

Aquesta unitat forma part d’un itinerari sobre els conceptes i projectes bàsics de la física i de la

tecnologia de l’electromagnetisme.

La unitat conté un full de treball on les noies i els nois deixaran constància de la resolució de les

activitats plantejades i dels projectes realitzats.

Investigant els imants està dividit en tres parts:

1. Els imants

2. Cosa de bruixes?

3. Els espectres dels imants. El camp magnètic.

1. Els imants.

Es necessari que cada alumne disposi de l’imant rectangular clàssic (d’alnico). D’entrada, tots els

imants no han de tenir els pols identificats o estar pintats amb els dos colors típics (vermell i verd),

ja que així es facilita dues de les activitats plantejades: la identificació de pols i la  descoberta de la

interacció dels pols magnètics, activitats a les quals s’hi dedica una part  del full  de treball.  La
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senyalització dels pols es fa enganxant gomets de dos colors 

Aquesta part també treballa el concepte d’inducció magnètica a partir d’un parell d’observacions i

apunta cap a una explicació molecular dels cossos magnetitzats.  

2. Cosa de bruixes?

Havent identificat els pols dels imants que tenim a l’aula i  formulada la regla de l’atracció i  la

repulsió dels pols magnètics, és passa a la descoberta del camp magnètic de la terra mitjançant

una observació experimental  al  pati  de l’institut  amb els imants ja marcats.  Aquí  es juga amb

l’elaboració d’una explicació científica al fet que tots els imants suspesos d’un fil queden orientats

cap el Nord i el Sud geogràfic. 

3. Els espectres dels imants. El camp magnètic.

Es comença amb l’experiència típica de visualitzar amb llimadures de l’espectre magnètic d’un

imant. Basant-se amb la idea d’inducció magnètica i de l’atracció entre pols diferents, s’elabora

una explicació al  fet  que les llimadures quedin orientades i  se’n fa un model  geomètric de la

curvatura de les línies del camp, insistint en què el camp magnètic és un continu. La primera

intuïció observable del camp magnètic és limita a un espai corbat i més intens o dens en els pols

En la primera representació del camp magnètic no s’hi pinta un sentit per a les línies del camp ja

que idea subjacent és que el camp és un simple espai d’influència i prou, per això no hi ha cap

necessitat de representar-hi un sentit.

Aquest model geomètric es posa en entredit perquè no aporta res a una explicació del fenomen de

l’atracció o de la repulsió entre pols. 

A partir d’aquest moment s’estimula la visió que un camp magnètic és alguna cosa més que un

espai estàtic d’influència, ja que «indueix» l’acció de forces sobre els objectes de ferro que en

entrar dins el camp es mouen cap els pols. Així es suggereix una visió dinàmica del camp que

implica una idea de  fluid magnètic,  és a dir,  de  moviment.  Una idea que por  representar-se

geomètricament dotant de sentit les línies de camp.

Es comprova que amb aquesta ampliació conceptual, el model geomètric també representa 

l’atracció o la repulsió entre pols diferents, ja que el sentit de les línies entre dos pols oposats es el

mateix, i representa bé l’observació espectral. El mateix  passa amb dos pols iguals, en què el 

sentit de les línies és contrari i corrobora l’observació espectral.  
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Recursos emprats

Per alumne: Un imant rectangular sense pintar. Gomets de dos colors (Vermell i verd). Fil. Clips.

50 cm de fil d’alumini. Tub d’uns 5 cm o cos cilíndric d’un bolígraf. Mòbil amb app de fotografia.

Per compartir: Brúixola. Pot de llimadures de ferro amb perforacions. Làmina de cartró ploma o 

similar. Boles d’acer. Suport de laboratori i canyeta. Imants de neodimi, de ferrita. Imant cilíndric 

partit. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Investigant els imants és una proposta didàctica adreçada a alumnes de segon o tercer d’ESO, 
per bé que és indicatiu. 

Documents adjunts 

• Material de treball per a l’alumnat. 
◦ 1. Investigant els imants.pdf
◦ 2. Investigant els imants. Full de treball. pdf 

Autoria

Jordi Achon i Masana
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