
                                                                                                                       
  

        
 
                                                          

 
 

 

1 

 
COM ACTUEN LES FORCES? 

 
1a Sessió: Organització i planificació. 

• Se’ls informa que anem a estudiar les forces i com actuen. 
• Es formen els grups de treball : quatre alumnes per grup màxim. 
• Es reparteix  una cinta mètrica i una llibreta ( petita i manejable ) a cada grup i 

se’ls explica que és aquí on hauran de fer totes les anotacions de les activitats 
que farem. Hauran de portar un diari anotant tot allò que es digui o es faci. Al 
final de l’activitat, hauran d'explicar  les conclusions a les quals, com a grup, han 
arribat. 

• Es reparteixen les tasques que farà cada membre del grup segons les seves 
aptituds o interessos. 

• Amb el llibre de text “CONEIXEMENT DEL MEDI  6è” Projecte els camins del saber. 
Grup Promotor Santillana, cada grup llegeix la informació donada en veu alta. 

• Es copia a la llibreta perquè serà des d’on començarem a treballar. 
• A partir de les definicions donades al llibre de l’alumnat, ens plantegem com 

poder saber que en una situació concreta està actuant una força. 
• Busquem un exemple per a cada tipus de força donat. 
• Decidim  quins materials farem servir per poder fer les activitats: patinets, pilotes 

de diferent mida i material (una alumna proposa una pilota que té amb punxes i 
això fa que els alumnes vagin aportant idees; totes són acceptades) cinta mètrica, 
cronòmetre. Cada grup es compromet a portar-ho per a la  següent sessió i s’ho 
reparteixen. 

 
2a Sessió: Anem a la pista esportiva amb els patinets, les pilotes i cintes mètriques. 

Les forces fan que els cossos es comencin a moure, que s’aturin o que canviïn 
la direcció del moviment. La força de fregament: és la força que es produeix 
quan un cos es mou. La direcció d’aquesta força sempre és contrària al 
moviment.  

 
� Amb els monopatins: se’ls proposa que el llencin mínim tres vegades i 

anotin: 
1. la trajectòria. 
2. la distància que ha recorregut. 
3. S’ha parat?  
4. Què l’ha parat?  
5. Quina força ha actuat? 

 
� Amb les pilotes es fa el mateix 

 
Tornem a l’aula i cada grup treballa en les seves conclusions. 
 
Es posen en comú (s’adonen que a més de la força de fregament ha actuat una altra: el 
vent). 
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Se’ls informa del material que hauran de portar per a la propera sessió. 
 
3a Sessió 
Continuem treballant la força de fregament.  
Anem al pati amb el monopatí i observem que quan el posem de cap per avall  i li 
apliquem una força, la distància que recorre és molt menor. Per què passa això? (Les 
respostes tenen a veure amb el fet que no hi ha rodes però, en fer-los observar la 
superfície que toca a terra en un cas i en l’altre, arriben a la conclusió que és perquè la 
superfície de les rodes que toca el terra és menor) 
Anem a l’aula i anotem l’experiment i  les conclusions a la llibreta. 
 
 
La tercera llei de Newton estableix  que tota força aplicada sobre un cos (acció) té 
com a resposta  una força  de reacció igual però en sentit contrari (anomenada 
reacció).(ho anoten a la llibreta) 
Després de visitar aquestes pàgines se’ls proposa fabricar  el  cotxe d’aire i l‘experiment 
del globus dins l’ampolla “deixeu sortir –abans d’entrar” 
 
• https://sites.google.com/a/xtec.cat/badaciencia/recursos 
• https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-santacolomag/mediateca/recursos-en-linia/ciencies-

naturals 
• http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/cotxet-daire/ 
• http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/deixeu-sortir-abans-dentrar/ 
 
4ª sessió: construcció del cotxet d'aire i globus dins l'ampolla 
 
 Comencem la construcció del cotxet d’aire i el globus dins l’ampolla. 
 
 (Com que s’han de fer forats a les ampolles amb un cúter, aconsello que ho faci la 
mestra)  
  
Anem al pati a provar el cotxets. Un cop tots els cotxets funcionen bé comencem 
l’experiment. 
Han d’inflar el globus, mesurar el diàmetre  que fa, deixar-lo a terra i deixar anar l’aire. 
 
Anoten a la llibreta:  
El diàmetre del globus   
La distància que ha recorregut  
 
Se’ls proposa fer-ho tres vegades i anotar els resultat de cada prova (segurament ho 
faran més de tres). 
 
 
 
 



                                                                                                                       
  

        
 
                                                          

 
 

 

3 

 
5a sessió: continuem amb el cotxet d’aire  
 
Observen que l’estat del terra també fa variar  el resultat i ho relacionen amb la força 
de fregament. 
 
A l’aula es treballa en la conclusió i es posa en comú. 
 
Fem “el globus dins l’ampolla”  
 
Què pot passar? s’inflarà si tapem el forat o no? I si no el tapem? Per què passa? 
 
Com que ja van treballar l’aire i saben que ocupa un espai, ho relacionen amb això. 
Anoten les conclusions i les posem en comú. 
 
Les forces també produeixen deformacions.  
La pressió és la força que actua sobre una superfície. 
La deformació o el canvi de forma que produeix una força en un objecte depèn de la 
intensitat de la força i del material de què està fet l’objecte.  
 
Se’ls proporciona plastilina i observen el que passa quan  hi apliquen una força. (Si la 
plastilina està poc treballada, han de fer més força. Això ho relacionem amb el tipus de 
material) 
 
Anoten la forma que té la plastilina abans i després d’aplicar una força. 
Fem el mateix amb la goma elàstica: anoten què mesura sense aplicar cap força i 
després quan li estem aplicant. 
 
6a Sessió  
La força de la gravetat: És la força que fa que els cossos siguin atrets cap a la 
superfície de la Terra. 
 
Anem al pati amb tres pilotes. Des del pati superior deixen anar la pilota al pati inferior.  
Anoten a la llibreta la distància que hi ha fins al terra (ho vam fer amb una corda)   
 
Amb un cronòmetre (el del mòbil va molt bé) i l’ajuda d’una professora mesurem el 
temps que triga a arribar a terra. 
 
Mesuren el diàmetre i el pes que té la pilota. 
 
La deixen caure des de dalt i cronometrem el temps que triga a arribar a terra (cal 
remarcar-los que l’han de deixar anar sense fer cap força). 
 
Amb les anotacions fetes, a l’aula treballen en les conclusions i les exposen a la resta de 
grups per veure les coincidències i diferències. 
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La força magnètica. És la que fa que uns objectes n’atreguin d’altres.  
 
Amb un iman una mica potent  i clips es fa una demostració (és la que menys van poder 
experimentar), ho proven amb altres materials i ho relacionen amb els imans de la 
nevera i els metalls. 
 
Es  posen en grup per treballar i redactar un treball final que hauran de presentar 
posteriorment i que respongui a aquestes preguntes   
 
Què volíem saber?  
Com ho hem fet? 
 
 
  
 


