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“L’educació científica dels joves
és almenys tan important, potser
fins i tot més, que la pròpia
investigació.”
Glenn Theodore Seaborg (1912-1999)
Premi Nobel de Química l’any 1951
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La màgia de la levitació.
Can Manyé, Alella. Novembre 2011

Arc de Nit
Cosmocaixa. Setembre 2011
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Per què neix el projecte?
Sigui per manca de temps, mitjans o coneixements sobre com fer-ho, l’escassa
experimentació, discussió i contextualització en l’ensenyament de la física són fets
habituals. Sorprenen aquestes absències en el seu ensenyament, quan el mètode
experimental és clau en aquesta disciplina, i foren físics com Copèrnic, Kepler,
Galileu o Newton, que van contribuir durant els segles XV al XVIII al naixement del
mètode científic.
Cap mestre de biologia s’imagina la seva assignatura sense pràctiques de
laboratori: es veuen connaturals a l’assignatura. Tampoc imaginem l’assignatura de
geologia sense cap sortida de camp: es veu com un element essencial. O
l’assignatura de química, sense tocar els productes, tubs i reactius... Però els
professors de física sovint trobem centres que no disposen de laboratori de física, o
bé aquest es redueix a la mínima expressió. Fins i tot a voltes hi és, però no es fa
servir.
Sense assaigs, discussions, errors, imaginació i pràctica, no hi ha ciència. Fer
ciència a les escoles és més que aprendre uns continguts o executar unes
experiències, és aprendre uns mètodes, és discussió, és imaginació, és posar a
prova,... D’aquí la desorientació de l’estudiant quant, davant la pregunta “per què
el cel és blau?”, no sap si està davant d’una qüestió filosòfica o científica.
Des de PhysicS! us oferim dues eines atractives i perfectament inserides en els
temaris acadèmics, amb la intenció d'ajudar-vos a millorar aquesta docència:
SESSIONS Xerrades contextualitzades, que amb el suport de la imatge,
demostracions pràctiques i la participació de l'alumne, podreu encaixar amb
diferents temes del vostre programa.
MATERIALS Els materials de laboratori que us ofereix ProjectLab! estan pensats i
dissenyats per a l'ensenyament, amb criteris didàctics. Les experiències volen fer
pensar, afavorir la discussió i construir explicacions, per això les fem el màxim de
transparents i senzilles.
Els mestres hauríem de formar nous observadors, curiosos i amb inventiva...
estimulant l’alumne, ja que el motor de l’aprenentatge és la motivació.
Per tal que les ciències s’aprenguin eficaçment, el seu ensenyament ha de
ser experimental. Es troben tan properes a la vida de cada noia o noi que cap
mestre hauria d’estar desproveït de materials de primera ma per al seu estudi.
“Nou manual de la Unesco per a l’ensenyament de les ciències”
Unesco, 1973
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Quins són els objectius de
Els nostres objectius principals són quatre:
1.
2.
3.
4.

Apropar al públic general el món de la física i la tecnologia.
Ajudar al professorat de física en la seva tasca docent.
Ensenyar física i les seves aplicacions.
Sorprendre i despertar l'interès.

Per a primària, secundària i batxillerat
Oferim sessions tant per a primària com per secundària i batxillerat.

Què us oferim
SESSIONS
Oferim als centres d’ensenyament un conjunt de sessions, de diverses
temàtiques, on expliquem conceptes de física d’una manera diferent a la que el dia
a dia permet fer al professorat.
Cada sessió combina les explicacions amb demostracions pràctiques i
participació del públic. Aquestes demostracions són un eix fonamental de tot el
programa, i es busca que siguin diferents de les habituals, que sorprenguin i facin
pensar a l’alumnat.
Totes les sessions són contextualitzades en un entorn proper a l'alumne.
Les sessions són sempre a càrrec de professionals de la física o la didàctica
de la física.
MATERIAL
Us oferim material de laboratori per a física i tecnologia.
A
hem construït aquell material que com a professors de física
ens agradaria tenir, i que bé sigui pel seu elevat preu o perquè no el trobem en
catàlegs, se'ns fa difícil disposar-ne.
Fem el material a la vostra mida: si teniu una idea expliqueu-nos-la i la
construim!
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Quina és la sessió adequada a cada curs?
Les sessions són flexibles, tot i ser recomanades per a determinats cursos, en
general les podem adaptar als diferents nivells.
Tant si sou de primària com de secundària:
Trieu el tema segons els vostres interessos. Un cop triat el tema podem
acordar quin enfocament li donarem:
1. Quin nivell d’aprofundiment tècnic voleu per a les explicacions
2. Quins ítems us interessaria que apareguessin en la presentació
Tot això en funció del tipus d’acte (acadèmic, festiu, social,...) que es tracti i
de les edats i tipus d’alumnat o públic a qui anirà dirigit.
Si sou de primària i voldríeu alguna de les catalogades per a secundària,
contacteu-nos i parlem com adaptar-la.
vol ser una eina realment útil al servei del professorat de
física, per això les seves sessions són flexibles.

On es fan les sessions?
No us heu de traslladar, fem les sessions al vostre propi centre el dia i hora
que acordem, amb l’ estalvi de temps i diners que això us suposa.

Quina durada té cada sessió?
Totes les sessions estan pensades per poder ser fetes en 1 hora, així podeu
encaixar bé l’activitat en els vostres horaris escolars. Tot i així la participació de
l’alumnat sovint allarga la sessió, és per això que freqüentment els centres hi
dediquen més temps: vosaltres fixeu la durada.

Quin material ha d’aportar el centre?
Cap, només necessitem una sala adequada amb ordinador, projector,
endolls i una taula gran.
En el cas de la videoconferència, cal tenir connexió a la xarxa.
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És només una eina per a l’assignatura?
Les sessions són molt útils per a complementar els continguts d’assignatures
com les ciències de primària o la física, tecnologia o Ciències per al Món
Contemporani de secundària o batxillerat. També per a fer sessions divulgatives
davant de públics ben diversos: alumnes, professors o públic en general.
La flexibilitat en nivells i continguts i el seu caràcter participatiu les fan molt
adequades com a atractives sessions per a moments especials, com la setmana de
la ciència o qualsevol altre acte obert de divulgació científica que feu al vostre
centre.
Les sessions de
són una eina tant per a la divulgació com
per a l'ensenyament de la física.

Els nostres materials de laboratori
ProjectLab! és la nostra nova aposta didàctica.
Hem dissenyat i construït materials per a les pràctiques de física o tecnologia
fent-los el màxim d'útils per a la comprensió dels fenòmens.
Volem que les experiències serveixin per a discutir, per a posar en moviment
idees i construir explicacions. Per això evitem fer caixes negres, i que els
components siguin a la vista. Els aparells estan dissenyats pensant en un o dos
conceptes concrets, i alguns els acompanyem d'una guia que us donarà idees per
al seu us.
Us oferim nous materials per a les experiències de física i tecnologia pensats
didàcticament des del principi, tenint present el currículum actual i coneixedors dels
interessos i limitacions econòmiques dels centres.
Us orientem en la tria dels materials adequats i de possibles pràctiques en
cada temàtica: mecànica, electricitat, Arduino, electromagnetisme, òptica, amb un
servei de suport didàctic i tècnic.
Fem l’equipament a la mida de les vostres necessitats!
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SESSIONS 2020/2021
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• Connectats!
Una panoràmica de l’electromagnetisme a través de les
telecomunicacions
Una sessió per a pensar i raonar sobre els continguts d’electromagnetisme
del temari de 2n de batxillerat. Un conjunt d’experiències
d'electromagnetisme posades en el context de les telecomunicacions. Amb
elles proposem a l'alumne interpretar i pensar sobre allò que veuen.
Viatjarem des dels primers telègrafs òptics i el descobriment d’Oersted a la
Wireless: veurem les forces que es fan els corrents, haurem d'interpretar
alguns fenòmens aplicant les lleis de Faraday i Lenz, constatarem els efectes
dels corrents induïts, veurem i explicarem els transformadors,… Amb tot això
posarem de relleu la imprescindible intervenció del corrent altern, i finalment
parlarem de Tesla i entendrem com funciona la Wireless Power Transfer.

Sessió pensada especialment per treballar els continguts
d'electromagnetisme de 2n de batxillerat
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• Un món elèctric
L’electricitat bàsica en experiències participatives i que fan pensar
Una sessió per a pensar, repassar o descobrir els conceptes bàsics de
l’electricitat, amb l'objectiu central d'entendre què és el corrent elèctric.
A través d’experiències relacionades amb els continguts d’electricitat que
s’imparteixen a secundària, els alumnes fan de pila, encenen un llum amb la
ma, creen llamps,... o veuen com Tesla va imaginar, cap al 1900, la
transmissió d'energia elèctrica a les llars i vehicles de tot el món. Aquest
darrer invent de Tesla s'ha convertit avui en la Wireless Power Transfer, que
just ara comença a estendre’s.

Sessió d'electricitat bàsica pensada per a secundària
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• "Caniques" i llamps!
Una atractiva introducció a l’electricitat per als alumnes de
primària
Una aproximació qualitativa però rigorosa als conceptes bàsics de
l’electricitat. Partint d'un senzill i divertit model mecànic construïm el
concepte de corrent elèctric, entendrem què fa una pila, o una
resistència, per anar treballant després la noció de conductors i aïllants,
de circuits tancats, ... i després d'haver encès una bombeta amb les
nostres mans acabem la sessió parlant dels llamps i creant els nostres
propis llamps.
Depenent del curs i el nivell dels vostres alumnes podem modificar el
nivell, i introduir més o menys conceptes i experiències en el marc
d'aquesta sessió: intensitat, circuits paral·lels, voltatge, ...
Amb un seguit d’explicacions amenes i demostracions pràctiques fem un
recorregut per alguns conceptes bàsics per fer pensar als alumnes sobre
què és el corrent elèctric, què és un aïllant o què són els llamps.

Sessió pensada per a alumnes de primària

10

Programa d'activitats 2019-2020

• Els colors del cel
Perquè quan el Sol surt o es pon el veiem vermellós?
Perquè el cel és blau?
Com és que sovint veiem núvols de diferents colors?
I l'arc de Sant Martí? com es forma?
Perquè tot sovint quan mirem muntanyes llunyanes veiem només el seu perfil
blau?
...
Els colors són presents diàriament al nostre cel: als arcs de Sant Martí, als
núvols, als halos,... En aquesta sessió començarem comprenent què és la
llum blanca i entendrem i reproduirem experimentalment el blau del cel i els
cels vermellosos de les sortides i postes de Sol. Entendrem i veurem perquè el
cel és blau. Farem també núvols de colors, els mateixos que veiem al cel, i
reproduirem altres efectes òptics atmosfèrics.
Aquesta atractiva sessió admet des de formats qualitatius molt aptes per a
primària fins a descripcions matemàtiques que enllacen amb l'òptica física
de 2n de batxillerat.

Sessió per a alumnes de primària, secundària o batxillerat
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• De l'espelma al LED, una història lluminosa
Dominar la llum ha estat un dels grans reptes de la humanitat. Trobem llum
en el foc, a les estrelles, en algunes espècies animals, en moltes reaccions
químiques,... però com aconsegueix l'home tenir llum a voluntat?
L’espelma i el LED il·lustren els dos extrems de cinc mil anys de progrés
científic i tecnològic. Les espelmes han fet llum a la humanitat durant molts
segles, però després el corrent elèctric va substituir espelmes i fanals de gas,
i aquesta tecnologia ens ha portat molt més: les telecomunicacions, la
fotònica,... Al llarg d'aquesta xerrada participativa seguirem el repte
tecnològic de com l'home ha anat il·luminant el seu món, i en aquesta
història ens trobarem altres curiositats: a banda de fer llum, què més podem
veure-hi en una espelma? què són les comunicacions òptiques? com funciona
un fluorescent? i què hi té a veure amb l'aigua tònica?...

Sessió pensada per a alumnes tant d’ESO com de Batxillerat
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• La física, la ciència ficció i els súper herois
Magneto podria aixecar el Golden Gate? Podríem caminar per sobre
l'aigua?...
Un divertit repàs a les lleis de la mecànica, l’electricitat i el magnetisme
usant les gestes dels súper herois o la ciència ficció com a fil conductor.
Les tres lleis de la dinàmica de Newton són unes de les lleis preferides per
a ser violades per part dels súper herois, ho veurem amb breus vídeos de
conegudes pel·lícules i amb imatges dels còmics. Això la fa molt adequada
per l'alumnat de 1r de batxillerat.
Per força hi inclourem alguns conceptes de magnetisme, plasma i corrent
elèctric, fins i tot veurem conceptes bàsics de fluids presents als còmics. La
massa i la força de gravetat també apareixeran, i ens ajudaran a esbrinar
si són possibles o no certes gestes.

Sessió pensada per a alumnes tant d’ESO com de Batxillerat
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• Diàlegs amb un astrònom
Després d'una breu xerrada, l’alumnat dialoga en directe, per
videoconferència, amb un astrofísic de l’Institut d’Astrofísica de Canàries,
l’investigador responsable d’Osiris, l’únic instrument espanyol que hi ha
en funcionament al Gran Telescopio de Canarias.
La sessió admet diferents formats i nivells, usualment a primària i primers
cursos de secundària centrem la sessió en el sistema solar, i a batxillerat
en l’origen i final de l’univers. L'astronàutica també pot formar part de la
vostra sessió. Contacteu-nos i acordem els continguts.
La dinàmica prevista és fer una xerrada i a continuació la
videoconferència, però si voleu podeu triar fer només una xerrada, en la
línia de les altres sessions de PhysicS!

Sessió pensada per a alumnes de primària i tots els nivells d’ESO o
Batxillerat.
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• La màgia de la levitació
És possible la levitació?
Què ens diu la física sobre aquest fet?
En aquesta sessió farem un breu recorregut per la historia de la levitació,
veurem diferents maneres de fer levitar objectes, algunes de les quals
experimentarem durant la sessió, i finalment veurem la levitació amb
superconductors.
Els superconductors ens donen la clau per aconseguir una levitació
estable. Com és possible això?
Explicarem els inicis de la
cursa cap a les baixes
temperatures, el
descobriment del primer
superconductor i els
posteriors
desenvolupaments i
aplicacions.
Veurem com aprofitar les
propietats de la matèria per aconseguir diferents maneres de fer levitar
objectes, algunes de les quals experimentarem durant la sessió. Amb les
lleis de l’electricitat i el magnetisme estudiades a l’ESO i al Batxillerat
explicarem aquests comportaments, i també farem una introducció al
fenomen de la superconductivitat i les seves aplicacions.
L'any 2011 es commemoraven els 100 anys del descobriment del
fenomen de la superconductivitat. L’abril de 1911 el físic holandès Heike
Kamerlingh Onnes va descobrir la superconductivitat del Hg a molt baixa
temperatura. 108 anys després portem aquest fenomen a les vostres
aules.

Sessió pensada per a tos els nivells de secundària adaptant-ne el grau
d’aprofundiment. Molt idònia per a visualitzar conceptes
d’electromagnetisme estudiats a 2n de Batxillerat.
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• Pim, pam,… ¡GOL!
Fins i tot a l’esport més quotidià apareix la física. Quin és el secret dels
xuts amb efecte? Per què la pilota està feta a base d’hexàgons i
pentàgons? … La física no ens ensenyarà a jugar a futbol, però ens
permet entendre alguns dels seus secrets.
A l’esport hi trobem molts exemples de fenòmens que estudiem a la física:
els xocs elàstics i inelàstics, els modes de vibració dels objectes, la
primera llei de Newton, el principi de conservació de l’energia mecànica,
el moviment dels objectes (pilotes, cotxes, ocells,...) en el si de fluids o les
característiques elàstiques
dels objectes segons la seva
estructura. Aquests són
alguns exemples de
l’enorme quantitat de
principis que es poden
mostrar amb l’esport.
A la sessió apareixen
sobretot conceptes de
cinemàtica i dinàmica.

Activitat molt participativa, potser la més demanada del nostre
programa de sessions!

Recomanada a partir de 3r d’ESO. Adequada també per
a visualitzar conceptes de cinemàtica i mecànica que
s’estudien a 1r de Batxillerat.
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• Els taxistes, necessiten de la relativitat?
Una introducció senzilla i comprensible al complex sistema GPS per a
alumnes de l'ESO. Proporciona una visió general dels principis teòrics
del seu funcionament.
Per posicionar els objectes a la Terra cal triangular, per això
començarem connectant el què fa el GPS amb els conceptes que han
estudiat sobre els eixos de coordenades i la posició. Sobre uns grans
eixos de coordenades i fent de satèl·lits, ells mateixos trobaran per
triangulació la posició d'un objecte.
El nostre GPS emet algun senyal? només el rep? quin senyal rep? i com
funciona? Amb un GPS casolà veurem el senyal que rep el nostre GPS i
el gran nombre de satèl·lits que intervenen.
Finalment veurem perquè la teoria de la relativitat es imprescindible per
al seu funcionament. Això ens permetrà veure la gran complexitat del
sistema i l’elevadíssima precisió amb que cal treballar per tal que el
sistema funcioni correctament.
A banda de conèixer el sistema GPS, la sessió té com a objectiu mostrar
a l’alumnat que àmbits de la física teòrica, com la relativitat, a la que en
principi no se li preveia cap aplicació pràctica, s’insereixen cada cop
més en el nostre dia a dia a través de noves aplicacions tecnològiques.

Sessió pensada per a estudiants d'ESO i Batxillerat.
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Qui som?

Víctor Grau Torre-Marin. Doctor en ciències físiques per la UPC. Professor
agregat a la UVic i professor associat a la UB. Fundador de PhysicS!. Imparteix
didàctiques de les ciències i la matemàtica. Professor de didàctica de la física en
els màsters de formació de professorat de la UB i la UPF. Col·labora en diversos
projectes educatius amb centres docents i entitats, com la FCRi o Cosmocaixa.
Patrici Meza. Enginyer de telecomunicacions a TVCatalunya i formador de
tècnics. Actualment dissenya i construeix kits educatius per a l’ensenyament.
Col·labora amb el MMACA (Museu de Matemàtiques de Catalunya) i diversos
instituts i col·legis.
Gemma Viscasillas Valls. Estudiant de Doctorat en Innovació i Intervenció
Educatives i graduada en Física. Apassionada de la didàctica de la física i
actualment fent recerca de noves formes d’explicar aquesta ciència des de noves
perspectives.
Col·laborador
Jordi Cepa Nogué. Dr. en Astrofísica. Universidad de la Laguna. Catedràtic
en astrofísica i astrònom a l’Institut d’Astrofísica de Canàries, catedràtic en
astrofísica. Investigador al Gran Telescopio de Canarias i professor a la
Universidad de La Laguna.

Per a contactar-nos: info@physics.cat / projectlab@physics.cat
Ens trobareu a: www.physics.cat

Agraïments
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