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RESUM (ABSTRACT) 

En aquest projecte utilitzarem experiències senzilles de física recreativa per a introduir i consolidar conceptes de 

física general. Aquest recurs didàctic s’ha posat en marxa a la matèria de Complements per a la Formació 

Disciplinar en Física, corresponent al Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària, 

perquè molts estudiants no han cursat els estudis universitaris de Física. Amb la realització d’aquests 

experiments pretenem dotar al futur professorat de secundària d’una eina pedagògica que motive els estudiants 

cap a la física, fent que l’aprenentatge siga més significatiu i perdure en el temps. Per altra banda, es prestarà 

especial atenció a ressaltar la interdisciplinarietat  de la física amb altres ciències i amb la vida quotidiana, ja que 

és un factor motivador que  afavoreix l’aprenentatge. Durant la realització d’aquest projecte es dissenyarà i es 

posarà en marxa un recull d’experiències de diversos camps de la física. Cadascun dels experiments que es 

realitzaran, senzills i moltes vegades sorprenents, tindrà l’objectiu d’introduir i consolidar un concepte físic, a 

més de fomentar l’interès dels alumnes per la matèria de física. 

Paraules clau: Física, experiències, conceptes físics, recurs didàctic.  
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1.- INTRODUCCIÓ 

Despertar la motivació dels estudiants cap a una determinada matèria, en aquest cas la 

Física, és el punt clau per a  tenir èxit en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Si les 

assignatures científiques no resulten interessants i atractives per als alumnes, de tal manera 

que vulguen  conèixer-les, aprendre-les i, per què no?, gaudir-les, serà molt difícil que  la 

tasca educativa del professorat arribe a bon port, ja que per a ensenyar als estudiants és 

necessari que aquests vulguen conèixer i aprendre, i, fins i tot, que s’impliquen activament en 

aquest procés d’aprenentatge i de formació científica. Per això no és suficient que el 

professorat expose i enuncie amb més o menys claredat els continguts d’una assignatura 

científica, sinó que cal que la presentació siga atractiva, per a captar la curiositat dels alumnes 

cap a les matèries científiques [Caamaño 1992]. Malauradament, actualment hi ha molt poca 

motivació dels estudiants per les disciplines científiques, perquè es presenten com matèries 

moltes vegades incomprensibles i molt allunyades de la realitat, i per tant, no encaixen en els 

interessos de l’alumnat. 

Així, és necessari per part dels docents fer un esforç per a presentar les assignatures 

científiques de forma més atractiva, amb la utilització de nous recursos didàctics.  Des 

d’aquest punt de vista, en aquest treball proposem la utilització d’experiències de física 

recreativa com a recurs pedagògic per a introduir nous conceptes i discutir fenòmens físics 

des d’una perspectiva diferent a la tradicional [Garcia Molina 2011]. D’aquesta manera ens 

basarem en experiències senzilles, a la vegada que sorprenents, per a despertar l’interès dels 

estudiants i reforçar actituds favorables cap  a la matèria de física. Així, s’intentarà que els 

estudiants no perceben la física com una matèria que avorreix, distant i inaccessible, sinó que 

s’emfasitzarà la seua vessant més sorprenent, divertida i gratificant, per tal de potenciar la part 

formativa, que és l’objectiu principal en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Com que les activitats pràctiques constitueixen un element fonamental en 

l’ensenyament de la Física, proposem introduir al laboratori, junt amb les pràctiques 

tradicionals, també experiències de física recreativa [Ehrlich 1990, Tomas Serrano et al. 

2007]. Com que aquestes experiències solen ser activitats pràctiques breus, caracteritzades per 

la presentació d’un fenomen i/o la discussió d’un concepte (en comptes de l’habitual registre 

de mesures), permetran que l’alumne es familiaritze amb diversos fenòmens físics o serviran 

per a introduir  nous conceptes de física. A més a més, com que normalment aquestes 

activitats es realitzen amb dispositius d’escassa complexitat, i també amb materials simples i 
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assequibles, a la vegada que no cal prendre dades, tota l’atenció anirà dirigida a recolzar els 

conceptes de física, donar a conèixer algun fenomen concret o il·lustrar algun aspecte teòric 

[Hoffmann et al. 2009].  

Els experiments de física recreativa, que són bàsicament qualitatius, ajudaran a 

desenvolupar raonaments senzills i fomentar discussions amb el propòsit de descartar 

preconceptes erronis, els quals de vegades es troben firmament arrelats entre  els alumnes. 

També cal assenyalar que quan els alumnes realitzen els seus propis experiments, s’impliquen 

de forma més activa i efectiva en l’aprenentatge, de manera tal que els progressos que 

realitzen són més significatius. Tot això implica que el coneixement dels conceptes i els 

fenòmens físics queden més fermament arrelats que quan només escolten una sèrie d’idees 

purament teòriques o quan veuen a una altra persona fer els experiments. 

Les experiències de física recreativa que presentem es realitzen actualment a la 

matèria de Complements per a la Formació Disciplinar en Física, corresponent al Màster 

Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària, i a l’assignatura de Física 

dels Graus de Biologia i de Ciències de la Mar, encara que seria interessant introduir-les en 

altres Graus de la Facultat de Ciències. Com que aquestes experiències van adreçades a 

diferents tipus d’alumnes, hem parat especial atenció en destacar i descriure amb minuciositat 

els conceptes i fenòmens físics que cal treballar; a més a més quan cal, comentem l’evolució 

històrica del pensament científic relacionat amb algun experiment, i ressenyem la connexió de 

la física amb diferent disciplines científiques, amb els fenòmens de la naturalesa, i amb  

aplicacions a la vida quotidiana [de Andrea Gonzalez et al. 2007]. 

 

2.- DESCRIPCIÓ D’EXPERIÈNCIES DE FÍSICA RECREATIVA 

A continuació presentem una selecció d’experiències de física recreativa, les quals 

contenen els objectius que es persegueixen, les paraules clau, el material necessari, la 

descripció i fotografies descriptives de l’activitat, així com el fonament teòric en el qual estan 

basades, i els conceptes físics que es pretenen recolzar amb aquesta proposta docent. 

 

2.1.- Com fer flotar un ou  

Objectiu: Comprovar la influència de la densitat dels líquids en la flotació d’objectes 

sòlids que s’hi troben submergits (totalment o parcialment). Determinar com influeix la 

densitat del líquid en l’empenyiment que experimenta un cos. 
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Paraules clau: Flotabilitat, densitat, empenyiment, equilibri. 

Materials: Recipient transparent, aigua, sal, ou, cullera. 

Descripció: Posarem un ou dins d’un recipient amb aigua i comprovarem que l’ou 

s’afona fins al fon del recipient (Fig. 1a). Seguidament afegirem unes quantes cullerades de 

sal a l’aigua i remenarem. Tornarem a introduir l’ou dins de l’aigua fins aconseguir que sure 

(Fig. 1b), la qual cosa dependrà de la quantitat de sal dissolta a l’aigua. 

 

 

Fig. 1.- (a) Ou dins d’un got amb aigua només. (b) Ou dins d’un got amb aigua i sal. 

 

Fonament teòric: Quan fiquem un ou dins de l’aigua, les forces que actuen sobre l’ou 

són: (i) el seu pes gVgmP ouououou   dirigit cap avall, on oum  és la massa de l’ou, ouV  és el 

seu volum, ou  és la seua densitat i g  és l’acceleració de la gravetat, i (ii) la força que l’aigua 

exerceix sobre l’ou cap amunt, i que, pel principi d’Arquimedes, ve donada per 

l’empenyiment gVE submergitaiguaou  , en què aigua  és la densitat de l’aigua i submergitV  és el 

volum que el cos té submergit dins de l’aigua. Quan l’ou està completament dins de l’aigua es 

verifica que el volum de l’ou i el volum del cos submergit són iguals, és a dir, submergitou VV  . 

Quan introduïm l’ou dins de l’aigua (Fig. 1(a)), aquest s’afona perquè el seu pes és major que 

l’empenyiment ouP > ouE , cosa que vol dir que la densitat de l’ou és major que la densitat de 

l’aigua ( ou > aigua ), d’acord amb la discussió prèvia. 

Si volem que l’ou sure dins l’aigua, com que no es possible canviar la seua densitat 

sense trencar-lo, el que farem és canviar l’empenyiment que exerceix l’aigua sobre l’ou. Si 
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afegim sal a l’aigua, augmenta la densitat de la dissolució (comparada amb la densitat de 

l’aigua normal), i, com que, l’empenyiment que s’exerceix sobre qualsevol cos que es troba 

submergit dins d’un líquid, segons el principi d’Arquimedes, és proporcional a la densitat 

d’aquest líquid ( ou líquid submergitE V g ), si augmenta la densitat del líquid també augmentarà la 

força cap amunt que el líquid exerceix sobre l’ou. D’aquesta manera és possible aconseguir 

que la força d’ascensió que exerceix el líquid sobre l’ou siga igual o major que el pes de l’ou, 

i aleshores aquest flotarà en la dissolució d’aigua amb sal, tal com podem veure a la Fig. 1(b). 

Si la densitat de la dissolució de l’aigua amb sal és la mateixa que la densitat de l’ou, 

aleshores l’ou es trobarà totalment submergit dins de la dissolució en equilibri estable (ni puja 

ni baixa) en qualsevol profunditat, mentre que si la  densitat de la dissolució és major que la 

densitat de l’ou, aquest ascendeix fins que només queda submergida una part del l’ou, i es 

troba l’equilibri quan el pes de l’ou i l’empenyiment siguen iguals.   

En biologia hi ha molts animals que pugen o baixen dins d’un líquid a voluntat, i ho 

fan canviant la densitat del seu cos. Per exemple, els peixos teleostis tenen una bufeta 

natatòria en la qual poden introduir més o menys gas. D’aquesta manera són capaços de variar 

la densitat del seu cos de forma apreciable. Així, si el peix vol pujar a la superfície, haurà de 

ficar gas dins de la bufeta natatòria, cosa que li permetrà disminuir la densitat del seu cos i, 

per tant, el seu pes, fins aconseguir que la força d’empenyiment siga superior al seu pes. 

Hi ha altres animals que canvien la densitat del seu cos d’una manera molt sofisticada, 

com ara el catxalot, el qual, variant uns pocs graus la temperatura de l’oli que té dins del cap, 

modifica la densitat d’aquest oli, i per tant, el volum del seu cos de forma suficient per a pujar 

o baixar dins de la mar. D’altra banda, hi ha animals molt primitius, com el cocodril, que quan 

ix a caçar i vol passar desapercebut menja pedres per a descendir la seua línia de flotació.   

Conceptes que cal reforçar: Densitat dels sòlids i dels líquids. Empenyiment que 

experimenta un cos dins d’un líquid. Principi d’Arquimedes. Comprovar que l’empenyiment 

depèn linealment de la densitat del líquid i del volum del cos submergit. Equilibri de forces. 

Variació de la densitat d’una dissolució canviant-hi la concentració de solut.  

 

2.2.- Plataforma giratòria 

Objectius: Familiaritzar l’alumnat amb el moment angular, que és una magnitud 

conservada, experimentant en primera persona com la velocitat de rotació d’un cos es 

modifica quan canvia el moment d’inèrcia d'aquest cos. 
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Paraules clau: Moment angular, principi de conservació, moment d’inèrcia, velocitat 

angular. 

Materials: Plataforma giratòria, dos pesos esportius de 2 kg cadascú, persona humana. 

Descripció: Per a fer l’experiència cal que una persona voluntària puge a la 

plataforma i estenga els braços en forma de creu sostenint un pes a cada mà (Fig. 2(a)). A 

continuació, una altra persona ha d’impulsar lleugerament la plataforma i el voluntari perquè 

comence a girar suaument al voltant de l’eix de rotació de la plataforma. Una vegada s’ha 

iniciat la rotació cal acostar lentament els braços al cos (Fig. 2(b)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- (a) Voluntari damunt de la plataforma amb els braços estirats sostenint les peses. (b) 

Voluntari girant amb els braços a prop del cos. 

Fonament teòric: En aquest experiment la persona voluntària està sotmesa a un 

moviment de rotació. Per a descriure aquest tipus de moviment, cal introduir la magnitud 

anomenada moment angular, en analogia amb el moment lineal utilitzat per a explicar la 

dinàmica del moviment lineal.  

Si tenim un objecte amb massa m  que gira amb velocitat v


 respecte a un punt O, el 

moment angular L


 d’aquest objecte amb respecte al punt O es defineix com L r p 
  

, on r


 

és el vector de posició de l’objecte respecte del punt O i p = mv
 

 és el moment lineal de 

l’objecte. La variació del moment angular respecte del temps ve donada pel moment ext  
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resultant de les forces externes que actuen sobre el cos ext ext

d

d

L
r F

t
  


 

. Per a deduir 

aquesta expressió hem usat la segona llei de Newton, que diu que ext

d

d

p
F

t



. D’aquesta 

manera, si el moment extern ext  que s’exerceix sobre el sistema és nul, el moment angular no 

variarà i es conservarà el moment angular; aquesta relació constitueix el principi de 

conservació del moment angular.  

Per altra banda, si l’objecte és un cos que gira al voltat d’un eix de simetria, com és el 

cas del nostre experiment, el moment angular es pot reescriure com L I , on ω  és la 

velocitat angular al voltant de l'eix de rotació, i I  és el moment d’inèrcia del cos (que 

quantifica la resistència d’un objecte a experimentar canvis en el seu moviment de rotació). 

Així, quan la massa està més allunyada de l’eix de rotació, major serà el seu moment d’inèrcia. 

Ara aplicarem la llei de conservació del moment angular a l’experiència que ens ocupa. 

En un instant 1t , al començament de l’experiment, en què estem girant amb els braços estesos, 

suposen que el moment d'inèrcia val 1I  i la velocitat de rotació és 1 . Posteriorment, en un 

instant 2t , quan hem recollit els braços, hem modificat el nostre moment d’inèrcia, de manera 

que tenim un moment d’inèrcia diferent, 2I , i una velocitat de rotació 2 . A més a més, el 

moment angular és una quantitat que es conserva si no actua cap moment de força exterior, ja 

que 
d

0
d

L

t




. En el nostre sistema, format per la persona que protagonitza l’experiment i la 

plataforma girant, sí que hi actua una força exterior que és la força de fregament (amb l’aire i 

amb el mecanisme de rotació de la plataforma), en sentit contrari al moviment; el moment 

d’aquesta força respecte del centre de gir farà que es redueisca el moment angular de la 

plataforma, la qual acabarà per detenir-se. Aquesta força de fregament no la podem evitar, 

encara que si la plataforma està ben lubricada, podrem disminuir el seu efecte i considerar-lo 

negligible. D’aquesta manera, en la nostra experiència podem considerar que no hi ha cap 

força externa neta, una vegada que el company deixa de fer girar la plataforma. Així, con el 

moment angular és constant, es verificarà que 1 1 2 2I I  , i la velocitat angular quan tenim 

els braços recollits serà 1
2 1

2

I

I
  . De manera que, segons com variem el moment d’inèrcia, 

la velocitat de rotació augmentarà o disminuirà. En el nostre cas, com que el moment 
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d’inèrcia disminueix (ja que hem recollit els braços), la velocitat de rotació augmentarà: 

2I < 1I    2 > 1 . 

La llei de conservació del moment angular està present en la nostra vida quotidiana en 

una infinitat d’ocasions. Des de complexes aplicacions tecnològiques per a guiar i posicionar 

avions o vaixells, fins a objectes tan quotidians com pot ser la bicicleta o la trompa. També 

s’usa en espectacles artístics com el funanbulisme o el patinatge sobre gel i en l’esport en 

general. Fins i tot podem veure com la naturalesa fa servir aquest principi de conservació, des 

del moviment de la Lluna al voltant de la Terra fins als salts dels rèptils que utilitzen la cua 

per a modificar la posició del cos durant el salt. 

Conceptes a reforçar: Diverses magnituds de cinemàtica i dinàmica, com el moment 

lineal, el moment angular, el moment d’inèrcia i la velocitat angular. D'altra banda, es veuen 

de manera manifesta els efectes de la llei de conservació del moment angular. Analitzar la 

correspondència entre magnituds físiques en el moviment lineal i angular. 

 

2.3.- Caiguda lliure i tub de newton 

Objectius: Comprovar l’efecte de la força gravitatòria terrestre sobre objectes d’una 

grandària, forma i pes diferent. Constatar que el temps de caiguda d’un cos és independent de 

la seua massa, en absència de fricció. Avaluar l’efecte de la presència o l’absència d’aire en la 

caiguda lliure de cossos. 

Paraules clau: Moviment de caiguda lliure, força gravitatòria, resistència al moviment, 

força de fregament. 

Materials: Dues botelles de plàstic idèntiques, aigua, cronòmetre, tub de Newton, 

bomba de buit, pedra, paper i ploma. 

Descripció: Aquesta experiència consisteix en agafar diversos cossos (amb diferents 

masses, formes o grandàries) i deixar-los caure simultàniament des d’una certa altura, per a 

mesurar el temps que tarden en arribar al terra. A la primera part de l’experiment deixarem 

caure simultàniament des d’una certa altura dues botelles de plàstic idèntiques, una plena 

d’aigua i l’altra mig plena (Fig. 3(a)). És preferible que l’altura siga elevada, per exemple 

damunt d’una cadira o des de la finestra de l’edifici, amb cura que no hi haja persones a sota. 

Es mesurarà el temps de caiguda mitjançant un cronòmetre. Per a minimitzar l’error comès, es 

repetirà l’experiència amb les dues botelles tres vegades, i es calcularà la mitjana de temps 

que ha tardat a caure cada botella. 
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Fig. 3.- (a) Dues botelles iguals, una plena d’aigua i l’altra a mitges. (b) Tub de Newton. (c) 

Detall dels materials (pedra, paper, ploma) que hi ha dins del tub de Newton. 

 

La segona part consisteix a utilitzar un tub de Newton per a comprovar l’efecte del 

fregament degut a l’aire sobre la caiguda de diversos materials. El tub de Newton és un tub 

llarg de vidre proveït d’un tap de goma, que permet tancar el tub hermèticament (Fig. 3(b)). 

El tap està travessat per una vàlvula que permet extraure l’aire interior mitjançant una bomba 

de buit, sense deixar-lo entrar de nou. Col·locant el tub verticalment es deixaran caure, amb 

aire i sense aire, objectes de formes, grandàries i masses diverses, com una pedra, un paper i 

una ploma (Fig. 3(c)). En primer lloc, introduïm la ploma, el paper  i la pedra dins del tub de 

Newton i el tapem hermèticament. A continuació, posem el tub en posició vertical. Li fem una 

volta de 180º ràpidament al tub, i observem quin objecte tarda més a caure. Seguidament 

connectem la vàlvula del tap a la bomba de buit i aspirem per a extraure’n l’aire. Apaguem la 

bomba de buit i la desconnectem del tub. Llavors, repetim l’experiència, i observem quin 

objecte tarda més a caure. 

Fonament teòric: En aquestes dues experiències de caiguda lliure, els objectes cauen 

atrets per la força de la gravetat terrestre gravetatF


. Aquesta força és proporcional a les masses 
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de l’objecte, m , i de la Terra, M , i el seu mòdul ve donat per mMkF gravetat , on k  és una 

constant de proporcionalitat. La força exercida sobre l’objecte totalF


 està relacionada amb 

l’acceleració d’aquest, a , a través de la segona llei de Newton: amF 
total . Si l’única força 

que actua sobre l’objecte és la de la gravetat, llavors gravetattotal FF


 , i per tant mMkam  , i 

l’acceleració de l’objecte serà Mka  , és a dir, que l’acceleració només depèn de la constant 

de proporcionalitat k  i de la massa de la Terra, que també és constant, però no depèn de la 

massa del cos. Segons això, tots els cossos sotmesos a la gravetat terrestre patiran la mateixa 

acceleració i cauran al mateix temps amb la mateixa velocitat. 

No obstant això, l’aire oposa una resistència al moviment dels cossos, i exerceix una 

força de fregament fregamentF


 que és proporcional (i en sentit oposat) a la velocitat del cos, v , 

vRF 
fregament , on R  és una constant, que depèn únicament de la forma del cos. En aquest 

cas, la força que actua sobre l’objecte serà fregamentgravetattotal FFF


  i l’acceleració que pateix 

serà mvRmMka /)(  , que ja no és independent de la massa del cos.  

Aquesta experiència representa una versió moderna del suposat experiment realitzat 

per Galileu Galilei en el segle XVI en la Torre de Pisa, en el qual s’haurien deixat caure 

esferes de diferents materials per a comprovar el temps que tardaven en arribar al terra. Els 

treballs de Galileu van suposar una fita en la comprensió del moviment dels cossos i de 

l’efecte de les forces sobre aquests. La mesura del moviment de caiguda lliure de diferents 

cossos (en situacions on el fregament és menystenible) va introduir l’evidència experimental 

que la velocitat de caiguda és independent de la massa d’aquest, al contrari de la creença 

tradicional, fet que trenca amb la física aristotèlica i la tradició escolàstica. 

Entendre l’efecte de les forces sobre els cossos i la relació amb la seua massa és 

fonamental per a comprendre el moviment d’objectes en la naturalesa, com pot ser el vol dels 

ocells o la caiguda i disseminació de llavors dels arbres, el moviment dels planetes, els àtoms 

o els electrons, i per a controlar el moviment d’objectes com projectils, avions o coets. 

Conceptes a reforçar: Força gravitatòria sobre els cossos. El temps i la velocitat de 

caiguda d’un objecte són independents de la seua massa, en absència de fricció. Influència de 

la resistència de l’aire en la caiguda dels cossos. 
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2.4.- Timbre i llanterna en campana de buit 

Objectius: Introduir els fenòmens ondulatoris, mostrar les diferències i similituds que 

pot haver entre diferents classes d’ones, i posar de manifest la diferent naturalesa del so i la 

llum. Mostrar el funcionament i l’evolució del pensament científic, fent veure com hi ha 

canvis de paradigma en la ciència.  

Paraules clau: Moviment ondulatori, ones sonores, ones electromagnètiques, so, llum. 

Materials: Timbre elèctric, llanterna i campana de buit. 

 

Fig. 4.- Campana de buit amb llanterna i timbre al seu interior. (a) La campana es troba a 

pressió atmosfèrica. (b) Disminueix la pressió a l’interior de la campana. 

 

Descripció: En aquesta experiència el timbre i la llanterna seran les dues fonts de les 

ones que volem estudiar: el so i la llum. Col·loquem el timbre i la llanterna dins d’una 

campana de buit, i els encenem, assegurant-nos que funcionen bé, és a dir, que produïsquen so 

i llum, respectivament. A continuació fem el buit a l’interior de la campana amb una bomba 

de buit i observem com varia la llum que emet la llanterna i el so que emet el timbre a mesura 

que disminueix la pressió a l’interior de la campana. 

Fonament teòric: Les ones són pertorbacions d’una magnitud física que es propaguen 

en el temps i en l’espai. Les podem trobar en qualsevol part de la nostra vida diària. La llum i 

el so són dos tipus d’aquestes ones. El so consisteix en la pertorbació de la pressió que es 

transmet per un medi. Durant la propagació de l’ona sonora per un medi, la matèria en aquest 

medi es veu sotmesa a un procés de compressió i expansió, que produeix l’oscil·lació al 

voltant de la posició d’equilibri de les partícules que el formen. D’altra banda, la llum 

consisteix en la propagació entrellaçada dels camps elèctric i magnètic, on un camp elèctric 

variable produeix un camp magnètic, i viceversa. A conseqüència d’aquesta relació, l’ona és 

capaç de propagar-se en el temps i en l’espai. James Clerk Maxwell va predir, en la segona 
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meitat del segle XIX, l’existència d’aquest tipus d’ones, que més tard van ser observades 

experimentalment per Heinrich Hertz. 

El fet que la radiació electromagnètica fóra capaç de propagar-se per si mateixa sense 

la necessitat d’un medi material va generar una gran controvèrsia. Es tenia la idea 

preconcebuda que les ones requerien un medi material per a poder-se propagar. Per aquest 

motiu es va postular l’existència d'una substància anomenada èter, que omplia tot l’espai i era 

el medi pel qual la llum es transmetia. Aquest concepte va ser rebutjat gràcies a l’experiment 

de Michelson–Morley, que pretenia mesurar la velocitat relativa de la Terra respecte de l’èter. 

És interessant subratllar que, malgrat que l’experiment no va a complir el seu objectiu, ja que 

no es va observar cap velocitat relativa, les conseqüències que se’n derivaren van ser molt 

importants perquè va proporcionar una evidència per a rebatre la teoria de l’èter i va ajudar a 

establir les bases per a la teoria de la relativitat especial d’Einstein.  

Amb aquesta experiència es mostra com el so necessita un suport material per a poder-

se propagar, mentre que la llum es pot propagar en el buit. Això passa perquè el so, que és una 

ona de pressió, es propaga mitjançant les partícules que formen el medi. La pressió 

comprimeix i proporciona energia cinètica a les partícules, i les desplaça de la seua posició 

d’equilibri, i aquestes partícules, al seu torn, comuniquen l’energia a les partícules veïnes. 

D'altra banda, la llum no necessita cap medi per a viatjar. Les lleis de Faraday i Ampère 

estableixen com es relacionen el camp elèctric i el camp magnètic, de manera que un camp 

elèctric variable genera un camp magnètic, i viceversa. A partir de les equacions de Maxwell 

és fàcil obtenir una equació d’ones per a cada camp. Així es mostra que aquesta classe de 

pertorbacions no requereix un mitjà per a viatjar-hi, ja que aquestes equacions es compleixen 

fins i tot en el buit.  

Conceptes a reforçar: Els fenòmens ondulatoris, entendre la llum i el so com a 

fenomen ondulatoris. Observar similituds i diferències entre la llum i el so, i mostrar que la 

radiació electromagnètica pot viatjar en el buit. 

3.- CONCLUSIONS 

Hem presentat diverses experiències de física recreativa on s’analitzen diferent 

fenòmens físics amb la finalitat d’enfortir conceptes de física general. Aquests recursos 

didàctics estan adreçats tant a alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat 

d’Educació Secundària, com dels Graus de la Facultat de Ciències. Aquestes experiències 

senzilles i breus, on prima la presentació qualitativa d’un fenomen, permetran que tota la 
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atenció de l’estudiant vaja dirigida a la introducció, discussió i recolzament d’un concepte de 

física. A més a més, permetran  desenrotllar  raonaments senzills i estimular discussions entre 

els alumnes.  

Amb aquest tipus d’experiments simples volem augmentar la motivació i l’interès dels 

estudiants cap a la matèria de física, ja que l’objectiu d’aquestes experiències es tractar 

d’entendre el fenomen que està s’està observant en comtes de l’obtenció i tractaments de 

dades. Hem arreplegat experiments molt senzills, com són la flotació d’un ou en aigua amb 

sal (on volem treballar el concepte l’empenyiment),  la plataforma giratòria i els pesos (on 

reforçaren el concepte de moment angular i el seu principi de conservació), la caiguda dels 

cossos a terra i la influencia del fregament (on discutim la independència de la massa del cos 

en la velocitat i temps de caiguda), i, mitjançant una llanterna i un timbre ficats en una 

campana de buit farem una discussió dels tipus de moviment ondulatoris, i de la diferència 

entre les ones lluminoses i sonores. Així cada experiència té la finalitat d’arrelar algun 

concepte de física, i com que l’alumne està involucrat en la realització i investigació de cada 

experiment, l’estímul per entendre i per poder explicar cada fenomen físic és considerable. 
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