Invents elèctrics
L’objectiu principal del treball és la creació de circuits elèctrics sota criteris diversos; la
curiositat, l’experimentació i la incertesa de saber si allò que es fa, funciona o no, són les claus
de tot el procés.
Les preguntes que guien tota l’experimentació i que marquen el camí a seguir són:
 Quins materials poden ser els substituts del cable elèctric en un circuit?
 I quins de la pila, és a dir, del generador?

En l’últim bloc, es creen circuits elèctrics amb la placa makey makey.

1. APROXIMACIÓ ALS CONCEPTES
U
n circuit elèctric és un conjunt d’elements que permet generar, distribuir i aprofitar el corrent
elèctric. Els elements bàsics que formen el circuit elèctric per a què hi hagi llum en aquesta
sala, per exemple, són:
●

Un generador elèctric, que és el de la central elèctrica.

●

Uns fils elèctrics que transporten el corrent elèctric fins aquí, després fins a l’endoll i,
finalment, fins a la bombeta.

●

Un interruptor que permet que passi el corrent elèctric o que l’interrompi.
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●

Una bombeta que aprofita el corrent elèctric per fer llum.

També, cal tenir en compte que els circuits elèctrics poden ser en sèrie o en paral∙lel, tal i com
s’observa a la imatge; aspectes a tenir en compte en les construccions posteriors.

Una de les dues preguntes d’investigació és quins altres materials poden ser els substituts del
cable elèctric. I arribats aquí, inevitablement s’ha de parlar dels materials conductors i dels
aïllants.
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El que circula per dins del circuit són els electrons i és el que fa, per exemple, que s’encengui la
bombeta. Una primera activitat és fer un llistat d’aquells materials conductors, és a dir, aquells a
través dels quals els electrons es poden moure; i dels aïllants, aquells que no ho permeten i per
tant, no són aptes per a un circuit elèctric.

Amb el llistat a les mans, cal anar contrastant les hipòtesis a través d’un circuit molt senzill:
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2. PROCÉS D’EXPERIMENTACIÓ

És en aquest punt on es comencen a crear els circuits, els quals es fonamenten en el tinkering.
El 
tinkering és el que passa quan s’intenta fer alguna cosa que no sé sap molt bé com ferho, és
un procés d’aprenentatge guiat per la imaginació i la curiositat. No hi ha maneres correctes o
incorrectes de fer les coses, es tracta d’investigar com funcionen, fer i desfer per tornar a
treballar sobre elles. I el que cal fer són circuits elèctrics, només amb un requisit: en alguns cal
substituir el cable elèctric per altres materials i en altres, cal utilitzar generadors diferents a la
pila.

2.1. CABLES ALTERNATIUS

VÍDEO

La propota es concreta en quatre experiències:


Plastelina feta per nosaltres mateixos: conductora i aïllant
.

La conductora porta farina, aigua, sal, llimona i oli; i l’aïllant, farina, aigua, oli i aigua destil∙lada.
Per distingir una de la l’altra, en una cal posar una mica de colorant alimentari o pintura. A
continuació, cal posarho al foc i anar remenant fins que s’aconsegueix una massa sòlida
consistent. És curiós veure com s’encenen, o no, les LEDs en funció d’on es situen i pren
rellevància el poder elèctric d’alguns aliments.


Paper d’alumini, mina de llapis i tinta conductiva
són altres materials que ens poden
ajudar a construir circuits.
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2.2. GENERADORS ALTERNATIUS

VÍDEO

Pel que fa a les construccions amb generadors alternatius, l’objectiu és crear piles. Una pila és
un aparell que utilitza una reacció química per a produir una tensió elèctrica.



Pila líquida de vinagre
: el circuit que permet que funcioni el termòmetre està format per
dos claus recoberts de zinc i per cables de coure, a l’aigua hi ha una dissolució d’aigua i
vinagre. La reacció química que es produeix és que els claus recoberts de zinc perden
els electrons que guanyen els ions d’hidrogen els quals formen el vinagre. Com a
resultat d’aquest intercanvi d’electrons, el termòmetre funciona. Cal dir que amb el
temps, la capa de zinc que recobreix el clau es dissolt completament i la pila deixa de
funcionar.



Pila de monedes
: el procés que s’hi dóna és molt similar a l’anteior, ja que la construcció
és una successió de capes de monedes, paper d’alumni i cartró mullat amb vinagre.
L’intercanvi d’electrons produeix una reacció química que fa encendre la LED. Aquest
tipus de piles reben el nom de 
galvàniques perquè la primera persona en observar
aquest fenomen va ser l’italià Galvini, l’any 1789.



Placa solar
: consisteix en construir un cotxe a partir d’una placa solar. La carcassa del
cotxe es pot constuir amb materials re
ciclables (pots de iogurt, taps...), tenint en compte
que no pesi massa sinó el motor no tindrà força suficient per moure’l. La placa solar està
formada per un conjunt de cèl∙lules fotovoltaiques, que com el seu nom indica (foto=llum
i voltaica=electricitat), converteix els raigs del Sol directament en electricitat. Les plaques
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solars estan formades per silici, aquest està format per electrons i gràcies al moviment
d’aquests es produeix corrent elèctric.

2.3. ALTRES CIRCUITS AMB MAKEY MAKEY

VÍDEO

El makey makey és una placa que es vincula a un port USB de l’ordinador i a la vegada,
disposa d’unes pinces les quals les has de connectar a qualsevol objecte que sigui conductor.

Els objectes que es poden utilitzar són paper d’alumini, plastilina, aigua, nosaltres mateixos...
Amb el makey makey es creen circuits en els que es trasllada l’energia de l’ordinador fins a la
placa, en la qual es creen diferents impulsos, els quals són transmesos a l’objecte connectat.
Per emetre els sons, cal programarho amb algun programa, per exemple l’Scratch.
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