
Investigant espectres electromagnètics

 

Descripció de la proposta

Aquesta unitat forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica.

La unitat desenvolupa una via cognitiva de caràcter heurístic per a la construcció conceptual de la

representació de la forma del camp electromagnètic d’una o vàries espires. 

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 consta d’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 de

l’activitat: 

Idea    Exploració   Construcció    Pregunta    Informació    Redacció. 

La unitat conté referències a un full de treball en el qual les noies i els nois deixaran constància

de la resolució de les activitats plantejades i dels projectes realitzats.

Consta de tres apartats:

1. Camps electromagnètics

2. Més sobre Ørsted

3. El motor de Faraday

En  el  primer,  partint  de  l’experiència  d’Ørsted  es  proposa  dues  observacions  de  l’espectre

magnètic d’una o vàries espires a partir d’aquestes observacions s’infereix el model geomètric i el

sentit de les línies de camp. 
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Després  es  retorna  sobre  l’experiència  d’Ørsted  i  se  n’explica  la  dinàmica  amb  l’ajut  de  les

maquetes del camp magnètic d’un imant (elaborat en la unitat sobre els imants) i d’una espira. Es

tracta  de  comprendre  com  interactuen  un  camp  magnètic  mòbil  (la  brúixola)  i  un  camp

electromagnètic fix (conductor) quan imant i conductor són paral·lels, és a dir, visualitzar que la

tendència de les línies d’ambdós camps a unir-se en un mateix sentit farà moure l’agulla de la

brúixola. 

La unitat acaba amb una reproducció simplificada del motor de Faraday, amb l’objectiu d’entendre

que es tracta d’una derivació de la interacció dels dos camps. 

Durada aproximada: 3-4 hores lectives

  

Recursos emprats

Pot saler amb llimadures de ferro

Fil de bobinar i paper de vidre

Cartró ploma, paper i pega 

Pila 4,5 v

2 fils conductors amb amb pinces de cocodril 

Brúixola

Maqueta línies de camp d’un imant

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Investigant els espectres electromagnètics és una proposta didàctica adreçada a nois i noies 

de segon o tercer d’ESO, per bé que això és indicatiu. 

Documents adjunts 

• Material de treball per a l’alumnat. 
◦ 1. Investigant espectres electromagnètics.pdf
◦ 2.  Investigant espectres electromagnètics. Full de treball.odt

Autoria

Jordi Achon i Masana
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