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Creant coneixement STEAM: Imants, motors i generadors 

 

 
 

Objectius  

 

1. Identificar les característiques dels imants i les interrelacions entre ells. 

2. Experimentar amb imants, bobines i electricitat per establir les connexions entre aquests 

tres elements. 

3. Construir electroimants, motors elèctrics i generadors elèctrics per verificar el seu 

funcionament. 

4. Identificar els usos que es fa d’aquestes màquines a la vida quotidiana. 

5. Identificar les transferències d’energia en les màquines construïdes. 

6. Despertar la curiositat en l’alumnat a partir dels fenòmens magnètics i electromagnètics 

a fer-se preguntes indagadores. 

 

 

Descripció de la proposta  

 

La proposta didàctica és una introducció experimental i heurística als conceptes de 

l’electromagnetisme  bàsic, amb referències històriques inspirades principalment en els 

descobriments d’Ørsted i de Faraday. L'itinerari d'activitats proposa un conjunt de projectes per 

construir (electroimant, motors i generadors elèctrics, aerogeneradors i turbina hidràulica) així 

com una sèrie de maquetes que les noies i els nois usaran per investigar i explorar els camps 

magnètics i electromagnètics i la relació d'aquests amb les bobines i la generació d'electricitat. 

S’adreça a nois i noies de 2n d’ESO, però que pot ser d’utilitat en cursos posteriors. 

 

La proposta està organitzada en onze unitats, que s’exposen a l’esquema que segueix. Sobre 

l’índex general de tota la proposta, cal dir que no hi ha un únic ordre per abordar-les. En efecte, 



 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 5 

 

a l’esquema hi podeu veure les connexions i els itineraris que hi ha entre les unitats, de manera 

que l’única condició per treballar una unitat és haver-ne treballat la o les precedents.  

 
 

A l’esquema també hi observareu un itinerari marcat en vermell que, a partir de la unitat La 

descoberta d’Ørsted, es bifurca en dues branques: una aborda els motors elèctrics i l’altra els 

generadors elèctrics, i ambdues branques es troben a la unitat Reversibilitat de la màquina 

elèctrica. S’entendrà el per què d’aquesta confluència una vegada es comprengui el 

funcionament dels motors i dels generadors. 

 

Les solucions tècniques que s'ofereixen s'han fet en base a l'ús de peces que s'han dissenyat 

per a ser obtingudes a través de la impressió 3D. En alguns casos se suggereixen materials 

alternatius. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  
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L’estratègia didàctica es basa en plantejar idees, preguntes i problemes que originaran 

projectes per construir màquines i observacions experimentals, a partir de les quals els nois i 

les noies hauran d’inferir conceptes, procediments i generar preguntes.  

 

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

construcció conceptual de coneixements bàsics de l’electromagnetisme, tot seguint l’esquema 

natural de l’aprenentatge per assaig-error:  

 

Problema inicial → Solució → Emergència d’errors →Nou problema → Solució → Emergència 

d’errors etc.  

 

Cal esmentar que d’una manera deliberada s'ha esquivat la presentació de «fórmules 

quantitatives» com són el Flux Magnètic, la Força Magnetomotriu, la Intensitat del Camp, etc.  

 

Per sobre de les relacions quantitatives he primat les preguntes pertinents, les observacions i 

les exploracions físiques de caire qualitatiu i les composicions geomètriques que se’n deriven 

d’aquestes, ja que, des d’una perspectiva epistemològica, són les que determinaran, més 

endavant, una correcta construcció comprensiva de les fórmules físiques 

 

Recursos emprats  

 

Aula de tecnologia. Eines i instruments. 

Impressora 3D 

Quaderns de treball 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Curs: 2n d’ESO 

 

Continguts: 

Electricitat (CC19, CC20, CC22, CC24, CC25)  

 Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i 

aparells de comandament i elements de protecció.  

 Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment i magnetisme.  

 Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, intensitat i resistència. 

Relacions entre les tres magnituds.  

 Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors elèctrics.  

 Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.  

 Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. Energies 

renovables i no renovables. Energia elèctrica i sostenibilitat.  
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Criteris d’avaluació: 

 Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 

aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics tant 

amb components com mitjançant l’ús de simuladors.  

 Integrar circuits de baixa tensió a objectes de construcció pròpia.  

 Descriure el procés de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia i el 

procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. Valorar la necessitat d’un 

consum raonat d’energia a la vida quotidiana i la utilització d’estratègies adequades per 

aconseguir-ho.  

 Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 

realitzar mesures de forma experimental i mitjançant simuladors. 

 Analitzar els processos de fabricació relacionats amb l’aplicació de tecnologies digitals, 

específicament amb la impressió en 3D.  

 

Competències: 

 

Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en 

l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions 

experimentals. 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement 

bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la 

manipulació i en l’impacte mediambiental. 

 

Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 

personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient. 

 

Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 

problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 

Continguts clau: 

 

CC2. Model d’energia. 

CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 

CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 

CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 

CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat. 

CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics.  

CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, 

substitució de dispositius, etc. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

La proposta s’adreça a la globalitat d’alumnat de 2n i 3r d’ESO. Amb les adaptacions i 

ampliacions corresponents també pot emprar-se en cursos posteriors d'ESO i a Tecnologia 

industrial de Batxillerat. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

En el desenvolupament de la proposta a l’aula es pot vincular, parcialment, amb Matemàtiques i 

Ciències de la Naturalesa , de manera que pot abordar-se com una activitat STEAM. 

 

Documents adjunts 

 

Per al professorat: 

 

     Orientacions didàctiques 

 

Per a l’alumnat: 

 

    1. Investigant els imants (+ Full de treball) 

    2. Generadors de corrent continu 

    3. La descoberta d’Ørsted (+ Full de treball) 

    4. L’electroimant (+ Full de treball) 

    5. Disseny i construcció de motors de cc  (+ Full de treball) 

    6. El generador de corrent altern (+ Full de treball) 

    7. Reversibilitat de la màquina elèctrica 

    8. Control electrònic del rotor 

    9. Disseny i construcció d’una bobinadora 

    10. Aerogeneradors 

    11. Generadors hidroelèctrics 

Descàrrega dels documents editables 
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