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Un microones amb problema 

 

Descripció de la proposta 

Els microones tenen un plat giratori per tal d’ajudar a que l’aliment que hi col·loquem s’escalfi de 
manera homogènia. Aquest plat giratori sovint descansa sobre un suport amb tres braços a 
l’extrem dels quals hi ha unes rodetes. Això té un efecte curiós sobre el moviment del plat: aquest 
gira més ràpidament que el suport, exactament va al doble de velocitat. 

 

L’activitat proposa investigar el per què d’aquest efecte. 

 

Proposta de desenvolupament 

Es pot proposar que facin l’observació a casa del moviment del plat al microones. S’ha de fer la 
recomanació que no s’engegui el microones buit. Convé col·locar sobre el plat un objecte com, per 
exemple, un got amb aigua. Aprofitant que els plats dels microones acostumen a ser transparents 
podem posar el got alineat a sobre d’un dels braços del suport. Si el posem a l’extrem el moviment 
és més visible. No només hem de demanar que s’observi que el plat gira més ràpid que el suport 
sinó que s’ha de convidar a mesurar la proporció entre les velocitats de gir. 

Si ho fem bé veurem que el got farà dues voltes mentre que el suport en fa una: el plat va a doble 
velocitat que el suport. 

També podem mostrar un vídeo com el que trobem a http://youtu.be/Zy8RldehmRM 

La pregunta per fer a classe és, justament, buscar la raó del per què passa això. És una bona 
oportunitat per organitzar una discussió on l’argumentació té un pes important. 

La raó fonamental és que les rodetes on es recolza el plat provoquen dos moviments que se 
sumen: 

http://youtu.be/Zy8RldehmRM
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 Per un costat mouen el plat acompanyant el gir dels braços del suport 

 Per un altre, com que elles mateixes giren, l’empenten cap a endavant. 

Una altra forma de visualitzar aquest tipus de moviment consisteix a fer desplaçar un objecte pla, 
per exemple un llibre o una llibreta, sobre una filera de llapis, a l’estil de com a algunes cultures 
feien moure grans carreus fent-los rodar sobre troncs. També en aquest cas la llibreta avança el 
doble de ràpid que els llapis. 

 

Al Bloc Calaix +ie es poden trobar algunes animacions que ajuden a visualitzar aquests tipus de 
moviments (http://calaix2.blogspot.com.es/2012/04/un-microones-amb-problema.html). 

Una possible ampliació de l’activitat és proposar un petit treball sobre com funcionen els 
microones, per què i com escalfen i, en concret, per què convé que el plat giri. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

És una activitat  per al cicle superior de primària i 1r o 2n d’ESO. 

 

Autoria 

L’activitat original es pot trobar al Blog Calaix +ie (http://calaix2.blogspot.com.es/) 

http://calaix2.blogspot.com.es/2012/04/un-microones-amb-problema.html
http://calaix2.blogspot.com.es/

