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Objectius generals

• Propiciar l’estudi de l’electromagnetisme en 
l’últim curs de ciències a l’ESO, contribuint a 
l’aprenentatge de les competències bàsiques, 
però també a les específiques de l’àrea de 
ciències.

• Contemplar la diversitat de l’alumnat 
• Permetre la innovació didàctica a través de la 

seva utilització en futurs seminaris  de 
formació del professorat. 



  

Objectius en elaborar la unitat

• Ha d’estar pensada per l’ESO, amb una 
perspectiva d’alfabetització científica

•  Ha de contribuir a l’aprenentatge de les 
competències bàsiques, però també a les 
específiques de l’àrea de ciències

•  Ha d’incidir en l’elaboració de conceptes i 
de models per interpretar el món 

• Ha de contemplar les relacions CTS (sobre 
tot les ciència-societat)

• Ha de fomentar el treball cooperatiu



  

Objectius en elaborar la unitat 
(continuació)

• Ha de posar èmfasi en el treball experimental
• Ha d’incloure activitats d’ensenyament-

aprenentatge:      variades
interactives

d’investigació
de comunicació

de TIC
• Ha de preveure la diversitat de l’alumnat
• Ha de proposar cada dia una activitat 

manipulativa



  

Estructura de la unitat (alumnat)

L’estructura de la seqüència d’activitats a 
realitzar per l’alumnat:

• es desenvolupa a partir de preguntes clau 
(problemes a resoldre)

• amb un fil conductor basat en el context històric
• que inclou intercalada la informació teòrica

• que contempla activitats complementàries i de 
síntesi



  

Metodologia
• Cada alumne disposa d’un dossier d’activitats amb 

la informació teòrica pertinent i d’una llibreta de 
treball

• La majoria de les activitats estan pensades per a 
ser realitzades en petit grup

• S’ha de fomentar que els petits grups esdevinguin 
grups cooperatius valorant (qualificant) la feina en 
grup, tant treball com exàmens

• Cada alumne és responsable de la seva llibreta, del 
seu treball i del seu aprenentatge



  

Index de la unitat
Primera part

Com és el magnetisme natural, i com explicar-ho?
• Propietats de la interacció entre imants
• Un model d’interpretació del magnetisme natural: 

Model dels dominis
• Un model per a l’interacció magnètica: El camp 

magnètic
• La Terra, el gran imant
• Aplicacions pràctiques: brúixoles, electroimants, 

etc.



  

Index de la unitat
Segona part

Quina relació hi ha entre el magnetisme i 
l’electricitat?

• La interacció electromagnètica
• La inducció electromagnètica
• Aplicacions pràctiques: motors, transformadors, 

altaveus, trens, etc.



  

Exemple d’activitat d’iniciació
(que no d’explicitació d’idees)

  A1- Imant s’escriu sense h

Escriviu cadascú tres frases en les que 
intervingui la paraula imant i que expliquin 
quelcom del seu funcionament, o per a que 
serveixen o on els podeu trobar

Deixeu lloc per apuntar les tres frases que us 
semblin més interessants dels vostres 
companys.



  

Exemple d’activitat experimental

 A9- Magnetisme induït: experiència de Gilbert

Preneu dos clips (o dos claus) i lligueu-los 
separadament de dos fils de cosir. A continuació 
pengeu un clip a la vora de l’altre, a la mateixa 
alçada, subjectant amb els dits els dos cordills 
conjuntament. El pes dels clips farà que pengi un 
clip a la vora de l’altre tocant-se.

Ara fiqueu els clips damunt del pol d’un imant tal i 
com es mostra a la figura. Notareu que els clips es 
separen i que per a mantenir-los junts s’ha de fer 
força. Després, torneu a allunyar els clips de 
l’imant. Es torna a la situació inicial?.

Per últim, doneu una explicació dels fenòmens que heu 
observat.



  

Exemple d’activitat CS
ciència - societat

  A18- Els imants són bons o dolents per a la salut?
• Segur que heu vist anuncis de polseres magnètiques o fins i tot teniu 

coneguts que les porten per curar malalties com l’artritis o l’artrosi. 
Pot ser també heu sentit que s’ha de ficar el llit en la direcció nord-sud 
(cap-peus) per que si es fica perpendicular al camp magnètic terrestre 
és nociu per a la salut. Que en penseu?.

• Cerqueu informació al respecte i comproveu si les afirmacions que es 
realitzen al voltant de la bondat o perill dels camps magnètics estan 
basades en estudis mèdics contrastables o són del tipus “nou de cada 
deu persones que utilitzen la polsera magnetin estan encantades”



  

Exemple d’activitat de recerca

  A1- Però, hi ha relació o no entre l’electricitat i el 
magnetisme?

• Hem acabat la unitat sobre el magnetisme natural amb una 
activitat en la que es mostrava que, malgrat les semblances entre 
l’electricitat estàtica i el magnetisme natural, els fenòmens són 
diferents i no existeix interacció entre ells. 

• Us demanem que no us doneu per vençuts i dissenyeu més 
experiències en les que cregueu es pugui comprovar si hi ha 
interacció entre imants i cossos carregats elèctricament.

• A continuació, si són factibles i assenyades, comproveu-les.



  

Exemple d’activitat TIC
a) Si disposeu d’accés a Internet, 

l’activitat que se us encomana és la de 
buscar les dades geomagètiques de la 
vostra població en la següent pàgina 
web del NOAA's National 
Geophysical Data Center (2004): 
http://www.ngdc.noaa.gov/cgi-
bin/seg/gmag/fldsnth1.pl. Haureu 
d’introduir les dades de les 
coordenades geogràfiques (latitud i 
longitud), que podeu trobar a l’annex (i 
també a internet).



  

Exemple d’activitat de síntesi

  A19- Electrostàtica i magnetisme

En què s’assemblen i en què es diferencien els 
fenòmens electrostàtics i el magnetisme 
natural?. Cadascú ha de pensar, com a 
mínim, en una semblança i en una 
diferència per a poder construir entre tots 
una llista el més completa possible.



  

Exemple d’activitat complementària

Activitats per a casa
• Amb un imant dels que tingueu a la porta del frigorífic 

comproveu (durant breus instants) si alguna de les llaunes 
de conserva o de beguda que tingueu a casa són de ferro. 
Si teniu calefacció amb radiadors d’aigua, comproveu 
també de què estan fets. Si no són de ferro, de què estan 
fets?.

• Feu-vos amb una brúixola i atanseu-la a un extrem d’un 
radiador d’acer o a la part de dalt d’una llauna de planxa. 
Atanseu-la, ara, a l’altre extrem. Què és el que passa en 
cada cas?. Podeu explicar a què és deu?.



  

Guia didàctica pel professorat

Conté:
• El marc didàctic de la seqüència amb un resum de totes les 

activitats
• Els comentaris pel professorat de cada una de les activitats de 

la seqüència d’activitats de l’alumnat 
• Activitats opcionals amb comentaris (que no figuren en la unitat 

de l’alumnat)
• Diferents annexos
• Les referències bibliogràfiques



  

Guia didàctica pel professorat
(continuació)

Annexos :
• Les principals dificultats amb les que es trobarà 

l’alumnat
• Llistat de materials i aparell per al treball 

experimental
• Dades geomagnètiques
• Informació sobre diferents tipus d’imants
• Més experiències i treballs pràctics
• Biografies de científics relacionats amb 

l’electromagnetisme
• Textos originals dels científics que van construir 

l’electromagnetisme



  

Exemple de comentari a activitat
  A1- Però, hi ha relació o no entre l’electricitat i el 

magnetisme?
• Es tracta de remarcar que no hi ha relació entre l’electricitat 

estàtica i el magnetisme en la forma en que hi ha interacció entre 
càrregues, per una banda, o entre imants, per l’altra. Es a dir, de 
consolidar el fet que no hi ha interacció electromagnètica entre 
camp magnètic i càrregues elèctriques estacionaris 

• Es proposa iniciar l’activitat amb treball en grup per posteriorment 
ficar les conclusions en comú tot el grup classe.

• Les propostes de l’alumnat poden recordar els primers intents que es van fer per 
evidenciar la relació entre càrregues i imants. Per exemple, proposen apropar-los i 
veure si s’atrauen, o no. Normalment apareixen dos dissenys simètrics: 

• En el primer, es carrega un pèndol elèctric i se l’apropa un imant. En el segon, es 
penja un imant (o s’utilitza una brúixola) al que s’apropa una barra de vidre o de 
plàstic electritzada.



  

Exemple de comentari a activitat
(continuació)

• Es pot animar a l’alumnat a que portin a terme els seus dissenys, però també 
es pot informar a l’alumnat que tots aquests experiments d’aquesta mena van 
resultar infructuosos, malgrat que s’augmentés molt la càrrega o la potència 
de l’imant.

• A més, en el cas dels dissenys en els que s’apropa un imant a una càrrega 
(com els de dalt) sí que es pot manifestar una força que faci moure el pèndol 
o girar l’imant, però serà la mateixa que aparegui quan s’usi una barra no 
imantada, o d’un altre metall, ja que es tracta simplement de la interacció 
electrostàtica deguda a l’acumulació de càrrega per inducció en l’extrem de 
la barra metàl·lica.



  

Exemple de comentari sobre 
dificultats de l’alumnat

Dificultats en detectar sobre què actua el camp 
magnètic

• Els estudiants consideren que el camp magnètic actua sobre càrregues 
que estan en repòs. No entenen un fet fonamental de la naturalesa, 
com és que els camps actuen exclusivament sobre les fonts que els han 
generat. En aquest cas, doncs, si el camp magnètic és engendrat per 
càrregues elèctriques en moviment, aquell només actuarà sobre 
càrregues en aquest estat de moviment. D’això pot deduir-se que si els 
estudiants no identifiquen, de una manera significativa, les fonts del 
camp magnètic estacionari, es trobaran amb serioses dificultats per 
assumir sobre què actua dit camp. Per exemple, un imant repel·liria 
amb la seva cara nord la bola de fusta carregada positivament d’un 

pèndol electrostàtic.



  

Les activitats opcionals
Són opcionals per diferent motius:

• Per que són de dificultat superior (estudi 
quantitatiu de la força entre imants)

• Per que són de construcció d’un aparell que 
es pot aconseguir per altres vies 
(construcció d’un magnetòmetre)

• Per que allargarien molt la unitat  
(inclinació magnètica)



  

Avaluació de la unitat

• Observació del desenvolupament de la classe
• Anàlisi de les llibretes y materials elaborats per 

l’alumnat

• Valoració de les contestes a les proves escrites
• Enquesta de avaluació de la unitat per l’alumnat
• Entrevistes a l’alumnat
• Valoració de la unitat pels col·legues



  

Avaluació de l’alumnat

• Observació del seu treball i actitud a la classe 
• Valoració de les llibretes y materials elaborats per 

l’alumnat individualment

• Valoració dels materials elaborats per l’alumnat 
cooperativament

• Valoració de les contestes a les proves escrites 
individualment

• Valoració de les proves en equip



  

Qualificació

• In dubio pro reo
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